والية ميشيغان
مركز المعلومات المشترك
نشرة إخبارية
للنشر الفوري
 81آذار (مارس) 6182
اإلصدار رقم18 :
تشجيع سكان فلينت على فحص خراطيش الفالتر
تعليمات التثبيت متوفرة باالتصال بيونايتد واي 8-8-6
فلينت ،ميشيغان  -يتم تشجيع سكان فلينت لفحص فالتر المياه لضمان أن خراطيش المياه تعمل ومثبتة بشكل صحيح ،حسب
إدارة الطوارئ وشعبة األمن الداخلي بشرطة والية ميشيغان ).(MSP / EMHSD
يقول الكابتن كريس أ .كيلينسكي قائد إدارة الطوارئ وشعبة األمن الداخلي بشرطة والية ميشيغان "نحن نريد من الجميع أن
يفحصوا فالترهم لضمان أن الخراطيش جيدة ،فإذا كنتم في حاجة إلى خرطوشة جديدة ،ال تترددوا في اخذ واحدة جديدة من أي
موقع للموارد المائية .وعلى السكان المالزمين لمنازلهم االتصال برقم  8-8-6التخاذ الترتيبات الالزمة للتسليم".
ويطلب من األفراد إيالء اهتمام شديد بالضوء على فالترهم ليعرفوا متى تحتاج الخرطوشة إلى تغيير .فالضوء األحمر يعني
ضرورة تغيير الفلتر على الفور .والضوء األخضر يعني أن الفلتر يعمل بنجاح.
والضوء األصفر يعني أن الفلتر يعمل ،ولكنه سيحتاج إلى تغيير في وقت قريب .فعندما يكون هناك ضوء أصفر في وضع
التشغيل ،يتعين على األشخاص أخذ فلتر جديد من موقع للموارد المائية.
ومن يحتاج المساعدة في تركيب أو فحص فلتر المياه الخاص به عليه االتصال بيونايتد واي  8-8-6أو .8-188-171-1688
وتتوفر على االنترنت أو في أي من مواقع الموارد المائية الخمسة تعليمات تركيب الفالتر خطوة بخطوة باللغة اإلنجليزية
وغيرها من اللغات األخرى.
وللحصول على أقصى استفادة من فالتر المياه:


استخدم المياه المفلترة ألغراض الشرب ،وإعداد الطعام ،وتنظيف األسنان والحيوانات األليفة .والمياه غير المفلترة
يمكن استخدامها لالستحمام والتنظيف .والحوامل واألطفال تحت سن السادسة من العمر يجب أن يستمروا في شرب
المياه المعبأة في زجاجات فقط.



قم بدفق الماء دائما لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق كل يوم في وضع "مغلق" .وبمجرد غسل النظام لمدة خمس دقائق،
ينبغي فتح الفلتر مرة أخرى ألغراض الطهي والشرب.



قم فقط بتمرير الماء البارد من خالل الفلتر .فالماء الساخن يمكن أن يقصر من عمر الفلتر.



قم بتنظيف جهاز التهوية كل أسبوع.
المزيد

صفحة 2

نشرة إخبارية رقم  15لمركز المعلومات المشترك
يمكن تسليم الفالتر المستخدمة في مواقع الموارد المائية في الصناديق المخصصة إلعادة التدوير.

تتوفر مجانا خراطيش فالتر المياه ،فالتر المياه ،والمياه المعبأة في زجاجات ومجموعات اختبار المياه من  1:11ص وحتى
 1:11م في المواقع التالية:
محطة الحريق رقم ( 8وهي أيضا موقع إلعادة التدوير)
 081شرق الشارع الخامس
محطة الحريق رقم 0
 8161طريق مارتن لوثر كينغ
محطة الحريق رقم ( 1وهي أيضا موقع إلعادة التدوير)
 0816الطريق الغربي
محطة الحريق رقم 2
 782غرب طريق بيرسون.
محطة الحريق رقم ( 1وهي أيضا موقع إلعادة التدوير)
 616طريق شرق أثرتون.
جميع فالتر المياه الموزعة من والية ميشيغان معتمدة من المؤسسة الوطنية للعلوم للحد من الرصاص .واألفراد الذين يرغبون
في التحقق من أن فلترا محددا معتمدا من المؤسسة الوطنية للعلوم يمكنهم القيام بذلك عن طريق موقع المؤسسة الوطنية
للعلوم (.)NSF
وتستمر والية ميشيغان في تنسيق جهود االستجابة في شراكة مع الوكاالت الفيدرالية ،ومدينة فلينت ،ومقاطعة جينيسي
ومنظمات المجتمع المحلية.
وتتوفر معلومات إضافية على الموقع  ،www.michigan.gov/flintwaterأو باالتصال بيونايتد واي  8-8-6أو زيارة
موقع .www.helpforflint.com
###
ملحوظة :جميع استفسارات اإلعالم يجري التعامل معها من مركز المعلومات المشترك على -EMD-888اليوم
( .)888-636-8362ولمعلومات التبرع لحاالت طوارئ المياه لفلينت ،اذهب إلى الموقع .www.helpforflint.com

