ماذا تعرف عن
ف
تخزين المياه المعبأة ي� زجاجات
نصائح هامة:

ت
ال� توزع عىل الشعب ف ي� مدينة فلينت من
أكد ب
خ�اء جودة المياه الحكوميون والمستقلون أن الفالتر ي
ت
الوالية ثبت أنها تزيل الرصاص من مياه الصنبور ،ح� عند المستويات المرتفعة .وال يزال النساء الحوامل
والمرضعات أ
والطفال دون سن  6سنوات ينصحون باستخدام المياه المعبأة ف ي� زجاجات .ز
فكر ف� المياه المعبأة ف� زجاجات مثل الطعام .وينبغي أن تعامل بالسالمة تماما مثل غ�ها من أ
الطعمة
ي
ي
ي
الوساخ وغ�ها من أ
تحتاج إىل حماية زجاجات المياه من أ
ت
المور ،مثل الجراثيم ،لكيال
وأنت
تتناولها.
ال�
ي
ي
الخرى ،فإذا وصلت أ
تصل إليها .تماما مثل المعلبات الغذائية أ
الوساخ أو الجراثيم إىل الزجاجات ،فإنها
يمكن أن تصل إىل يديك أو إىل داخل ثالجتك .لذلك حافظ عىل الزجاجات نظيفة .ة
سيساعد التخزين السليم وتنظيف الزجاجات عىل حماية جودة وسالمة المياه داخلها .ا
تم تصميم التعبئة المستخدمة للمياه المعبأة للحفاظ عىل جودة مياه عالية ت
لف�ة طويلة من الزمن عندما
الغذية والعقاق� أ
ال� وضعتها إدارة أ
تنتج حسب القواعد ت
المريكية .وعند التعامل معها وتخزينها بشكل
ي
ي
صحيح ،فإن المياه المعبأة ف ي� زجاجات يمكن تخزينها ألجل يغ� مسمى تقريباً .ب
الحظ أيضا أن ش
ال�كات المصنعة للمياه المعبأة ف ي� زجاجات قد تختار أن تضع تاريخ انتهاء صالحية عىل
أ
أ
ف
كث� من الحيان ،تعكس التواريخ
و� ي
زجاجات المياه ،ولكن هذا يغ� مطلوب من إدارة الغذية والدواء .ي
المقدمة ضمان ش
ال�كة عىل طعم الماء ،وليس سالمته .ه

تذكر:

ت
المكان للحفاظ عىل حركة المياه ف ي� فلينت
• استخدم مياه الصنبور
المفل�ة قدر إ
أ
ف
• استخدم المياه المعبأة ي� زجاجات للنساء الحوامل والمرضعات والطفال دون سن  6سنوات
• حافظ عىل المياه المعبأة ف� زجاجات ف� مكان بارد ،وتجنب تعرضها للجو ف� خارج نز
الم�ل لمدة طويلة
ي
ي
النظيفة مثل يالمعلبات الغذائية أ
الخرى
• احتفظ بزجاجات المياه

أ

الضافية ،يرجى زيارة  www.mi.gov/FlintWaterأو اتصل بالرقم united way 2-1-1
للسئلة أو المساعدة إ

