
ئالطوار حاالت في الشرب مياه تطھير
تستخدم سوى املاء الذي تم تطهريه كام ينبغي للرشب والطهي وإعداد أي مرشوبات وغسيل األطباق وتنظيف األسنان بالفرشاة. ال 

 ا وتخزينها إلمدادك باملياه يف حالة املياه املعبأة استخدم ً                                 أو املياه التي قمت بإعدادها جيد  . ئالطوار                              

اه معبأة، فغيل املياه كفيل بقتل الجراثيم الضارة. ، إذا مل يكن لديك ميقم بغيل املياه
                ً                                                                                 إذا كان املاء عكر ا، فدعه يستقر ثم قم بتصفيته من خالل قطعة نظيفة من القامش أو املناشف الورقية أو مصايف  −

القهوة. 
 اترك املياه تصل لدرجة الغليان ملدة دقيقة إىل ثالث دقائق عىل األقل.  −
 بيعي وخزنه يف عبوات نظيفة ذات أغطية. دع املاء يربد بشكل ط −
                                      ً     ً                                                     لتحسني مذاق املاء املغيل غري املحبب، أضف قدر ا يسري ا من امللح لكل كوارت/ لرت من املياه، أو صب املاء من وعاء  −

نظيف إىل وعاء آخر عدة مرات. 

ات كلور عادية بدون رائحة مناسبة للتطهري والتعقيم كام هو ، إذا مل تستطع غليه. ال تستخدم سوى منتجات مبيضطهر املاء باستخدام مبيض منزيل
 موضح عىل امللصق. 

يحظر استخدام املبيضات ذات الرائحة أو التي بها ألوان آمنة أو منظفات إضافية. 
                ً                                                                                 إذا كان املاء عكر ا، فدعه يستقر ثم قم بتصفيته من خالل قطعة نظيفة من القامش أو املناشف الورقية أو مصايف  −

القهوة. 
. ئاعرث عىل قطارة نظيفة من خزانة األدوية لديك أو طقم إمدادات الطوار  −
ا.  − ً    اعرث عىل مبيض كلور سائل حديث أو مبيض كلور سائل مخز ن يف درجة حرارة الغرفة ملدة ال تتجاوز عام ا واحد        ً                                       ّ                                                

% من هيبوكلوريت الصوديوم. 8.25يجب أن يوضح امللصق أنه يحتوي عىل 
 6شد بالجدول املوضح يف الصفحة التالية لتقرر مقدار املبيض الذي يجب إضافته للمياه، عىل سبيل املثال، أضف اسرت  −

                                                                    ً                             قطرات من املبيض لكل جالون من املياه. ضاعف كمية املبيض إذا كان املاء عكر ا، أو به لون أو شديد الربودة. 
تصدر من املاء رائحة كلور خفيفة. وإذا مل يحدث ذلك، فكرر  دقيقة حتى يرتسب. يجب أن 30  ّ                  قل ب املاء واتركه ملدة  −

دقيقة أخرى قبل االستخدام.  15الجرعة واتركه يرتسب ملدة 
                       ً                                                                     إذا كان مذاق الكلور قوي ا، فصب املاء من وعاء نظيف إىل آخر واتركه يرتسب لبضع ساعات قبل االستخدام.  −

† كمية املبيض السائل املضافة كمية املياه 
قطرتان  كوارت/لرت  1

قطرات  6 ا جالون 
ملعقة صغرية)  1/8قطرة ( 12 جالونان 

ملعقة صغرية  1/4 جالونات  4
ملعقة صغرية  1/2 جالونات  8

 ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة: 
http://www.ready.gov/water 

https://www.redcross.org/ 
http://water.epa.gov/drink/emerprep/emergencydisinfection.cfm
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