
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفوري للنشر

 6182 (مارس)آذار  81

 18 :رقم اإلصدار

 

 الفالتر خراطيش فحص على فلينت سكان تشجيع                                            

 8-8-6 واي بيونايتد باالتصال متوفرة التثبيت تعليمات

 حسب صحيح، بشكل ومثبتة تعمل المياه خراطيش أن لضمان المياه فالتر فحصل فلينت سكان تشجيع يتم - ميشيغان فلينت،

 .(MSP / EMHSD)بشرطة والية ميشيغان  الداخلي األمن وشعبة طوارئال إدارة

 أن الجميع من نريد نحن"كيلينسكي قائد إدارة الطوارئ وشعبة األمن الداخلي بشرطة والية ميشيغان . يقول الكابتن كريس أ

أي  من جديدة واحدة خذا فيوا تتردد ال جديدة، خرطوشة لىإ حاجة فيم كنت إذاف جيدة، شالخراطيأن  لضمانفالترهم  يفحصوا

 ."لتسليمل الالزمة الترتيبات تخاذال 8-8-6المالزمين لمنازلهم االتصال برقم  سكانوعلى ال. المائية مواردلل موقع

 يعني حمراأل ضوءفال. تغيير إلى خرطوشةال اجتحتا متى ليعرفوفالترهم  على لضوءبا شديد اهتمام إيالء األفراد من ويطلب

 .بنجاح يعملأن الفلتر  يعني خضراأل ضوءوال. الفور على فلترال تغيير ضرورة

 وضع في أصفر ضوء هناك يكون عندماف. قريب وقت في تغيير إلى حتاجيسه ولكن يعمل،أن الفلتر  يعني األصفر والضوء

 .المائية لمواردل موقعمن  دجدي فلتريتعين على األشخاص أخذ  التشغيل،

. 8-188-171-1688 أو 8-8-6عليه االتصال بيونايتد واي  به الخاص المياه فلتر فحص أوفي تركيب  المساعدة يحتاج منو

 اإلنجليزية اللغةب بخطوة خطوة فالترال تركيب تعليمات ةخمسال المائية الموارد مواقع من أي في أو االنترنت على تتوفرو

 .األخرى اللغات من وغيرها

 :المياهفالتر  من استفادة أقصى على للحصولو

 ةفلترغير الم المياهو. األليفة والحيوانات األسنان وتنظيف الطعام، وإعداد الشرب، ألغراضالمفلترة  المياه استخدم 

 شربفي  واستمري أن يجب العمر من السادسة سنتحت  واألطفال املوالحو. والتنظيف لالستحمام هاماستخدا يمكن

 .فقط زجاجات في المعبأة المياه

  دقائق، خمس لمدة النظاموبمجرد غسل . "مغلق"وضع  في يوم كل دقائق خمسدقيقتين إلى  لمدة دائما الماءقم بدفق 

 .والشرب الطهي ألغراض أخرى مرةفتح الفلتر  ينبغي

 الفلتر عمر من رقصيمكن أن ي الساخن الماءف. الفلتر خالل من البارد الماء تمريرقم فقط ب. 

 أسبوع كل يةهوتال جهاز تنظيفقم ب. 

 المزيد

 

 نميشيغاوالية 

 مركز المعلومات المشترك

 نشرة إخبارية

 

http://www.michigan.gov/documents/deq/deq-flintw-MDHHS_Clean_Your_Aerator_-_FINAL_510046_7.PDF


 

 

 2 صفحة                   لمركز المعلومات المشترك 15نشرة إخبارية رقم 

 .التدوير إلعادة مخصصةال صناديقال في المائية الموارد مواقع في المستخدمة الفالترتسليم  يمكن

 ىحتص و 1:11من  المياه اختبار ومجموعات زجاجات في المعبأة والمياه ،فالتر المياه المياه، فالتر خراطيش امجان   تتوفر

 :التالية المواقع فيم  1:11

 (التدوير ةعادإل موقع أيضاوهي ) 8 رقمالحريق  محطة

 الشارع الخامس شرق 081

 0محطة الحريق رقم 

 كينغ لوثر مارتنطريق  8161

 (وهي أيضا موقع إلعادة التدوير) 1محطة الحريق رقم 

 الغربي طريقال 0816

 2محطة الحريق رقم 

 .بيرسونطريق  غرب 782

 (وهي أيضا موقع إلعادة التدوير) 1محطة الحريق رقم 

 .أثرتون شرق طريق 616

 يرغبون الذين األفرادو. الرصاص من للحد  للعلومالمؤسسة الوطنية معتمدة من  ميشيغان والية من الموزعة المياه فالتر يعجم

المؤسسة الوطنية  موقع طريق عن بذلك القيام يمكنهم للعلومالمؤسسة الوطنية من  امعتمد   محدد ا فلترا   أن من التحقق في

 .(NSF) للعلوم

 جينيسي مقاطعةو فلينت، مدينةو الفيدرالية، الوكاالت مع شراكة في االستجابة جهود تنسيقفي  ميشيغان والية وتستمر

 .ةالمحلي المجتمع ومنظمات

 زيارة أو 8-8-6باالتصال بيونايتد واي أو  ،www.michigan.gov/flintwaterعلى الموقع  إضافية معلومات تتوفرو

 .www.helpforflint.comموقع 

### 

  اليوم-EMD-888على  المشترك المعلومات مركز من معها التعامل يجري اإلعالم استفسارات عجمي :ظةوملح

 .www.helpforflint.comذهب إلى الموقع ا ،التبرع لحاالت طوارئ المياه لفلينت لمعلوماتو. (8362-636-888)
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