
 
 

 

 یلي  فیما وموضح. منزلك في المیاه  أجھزة  مكونات غسل الضروري من الوقت، من لفترة  إیقافھا بعد میاه ال خدمة استعادة  عند
  والطاقة  العظمى والبحیرات للبیئة شیغانتمی وزارة  من الصادرة  قةالوثی في منزلك في المیاه  أدوات كامل غسل بشأن اإلرشادات

)EGLE's(، "الرابط على والموجودة " المیاه خدمات استعادة  عند منزلك في المیاه  نظام  غسل  
Michigan.gov/DrinkingWater. 

ً  علیك منزلك، في المیاه نظام  لغسل باإلضافة  ھي  اإلرشادیة الوثیقة ھذه . لالستھالك المیاه  تستخدم  التي األجھزة  جمیع غسل أیضا
 .األجھزة  ھذه  غسیل كیفیة فھم  على المنازل ُمالك لُمساعدة 

 

 لالستھالك المیاه تستخدم التي األجھزة غسیل
 المیاه ُموزعات أو/و الثلج صانعات ذات الثالجات

 خمسة لمدة  الباردة المیاه  موزع بغسل قم  ثم ومن. بالثالجة المرتبطة الفالتر جمیع باستبدال قم  منزلك، في المیاه  أجھزة  غسیل بعد
 .متكرر نحو على تفریغھو الكوب تعبئة خالل من بذلك القیام  یُمكن. دقائق

ً  تمتلئ الثلج صانعة حاویة اترك   ثالجة  من أكثر لدیك كان إذا. استبدالھا قبل الحاویة بتنظیف وقم  الثلج من بالتخلص قم  ثم،. تماما
ً  الوحدات ھذه على العملیة بنفس القیام  من تأكد واحدة،  .أیضا

 

 المنفصلة الثلج صانعات
 نحو على االستبدال الفالتر ھذه  تتطلب. الثلج صانعة میاه  بخط مرتبطة فالتر أي باستبدال قم  منزلك، في المیاه  أدوات غسل بعد

ً  ذلك سیكون. روتیني ً  غسلھ تم  قد المیاه  خط أن من والتأكد الفالتر ھذه  الستبدال جیداً  وقتا ً  تمتلئ الثلج صانعة حاویة اترك. تماما . تماما
 .المقصورة  أو الحاویة بتنظیف قم  ثم  الثلج من األولى الدفعة من تخلص ثم 

 المیاه ُمنعم
 إجراء على الُمنعم إجبار سیتم  الغسیل، عملیة إتمام  بمجرد. الغسیل قبل للمیاه  ُمنعمات أي بتخطي یوصى للمنزل، المبدئي الغسیل بعد

 أو للُمنعم  المالك دلیل إلى الرجوع لیكع یدویاً، التجدید دورة  بدء كیفیة بشأن یقین على تكن لم  إذا. الخدمة في وضعھ قبل تجدید دورة 
 .الُمساعدة  لتلقي الجھاز بمورد االتصال

 األخرى واألجھزة ،)CPAP( المستمر اإلیجابي الھوائي الضغط وأجھزة الترطیب، أجھزة
 األجھزة  وأ الفم، وأجھزة  ،)CPAP( المستمر اإلیجابي الھوائي الضغط وأجھزة  الترطیب، أجھزة  في مستخدمة میاه  أي من تخلص
 .نظیفة بمیاه  األجھزة  بشطف وقم  الصحیة، الرعایة وأجھزة  الطبیة
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 المیاه خدمة استعادة عند أدواتك   تنظیف
 اإلرشادات 

 

 أو اللـون، أو الـوطني، المنشـأ أو العمـر، أو الـدین، أو الجـنس، أو العـرق، أساس على بالتمییز) EGLE( والطاقة العظمى والبحیرات للبیئة میتشغان وزارة تقوم ال
 ، أنشـطتھا أو برامجھـا مـن أي إدارة فـي الجنسـیة المیـول أو ، الجینیـة المعلومـات أو الـوزن، أو الطول، أو السیاسیة، عتقداتالم أو اإلعاقة، أو االجتماعیة، الحالة

 .بھا المعمول واللوائح القوانین تقتضي كما ، واالنتقام التخویف وتحظر

http://www.michigan.gov/drinkingwater
http://www.mmichigan.gov/deq

