
        2020  بشأن ماء الشرب نذار    20      نوفمبر،      

 ینبغي على عمالء مقدمي میاه الشرب التالین غلي الماء قبل استعمالھ:

Portland Water Bureau west of the Willamette River 
Burlington  

Lake Grove  
Palatine Hill  

Tualatin Valley Water District (Metzger Service Area) 
Includes Garden Home, Progress, SW Oleson/Greenburg Rd and Washington Square Area 

Valley View  
West Slope  

، التي تشیر إلى وجود تلّوث برازي، اكتشف وجودھا في إمدادات المیاه بتاریخ )E. coliاإلشریكیة القولونیة المعروفة بإسم إي كوالي (بكتیریا 
 . ویمكن لھذه البكتیریا أن تسبب لك المرض وتعتبر مصدر قلق على األخص للذین یعانون من أجھزة مناعة مستضعفة.  20  2020نوفمبر، 

 ماذا ینبغي علّي عملھ؟ 
تستعملھ، أو استخدم الماء  أوصل الماء إلى درجة الغلیان ثم دعھ یغلي لمدة دقیقة واحدة ودعھ یبرد قبل أن  ال تشرب الماء دون أن تقوم أوالً بغلیھ. 

حتى  الثلج وتنظیف األسنان بالفرشاة وغسل الصحون وتحضیر الطعام  تحضیرالمعلّب في قناني. ینبغي استخدام الماء المغلي أو المعلّب للشرب و
   یاه الحنفیاترة من مي مرطبات محضّ . الغلي یقتل البكتیریا والكائنات الحّیة األخرى الموجودة في الماء. ینبغي التخلّص من الثلج أو أ إشعار آخر 

 أو بعده.   2020نوفمبر،     18 في ھذا التاریخ  
یجوز قد تّم تلویثھا ببزار بشري   های ھي بكتیریا التي یشیر وجودھا بأن الم  )E. coliاإلي كوالي () وFecal coliformsالقولونیات البرازیة (

ب اإلسھال أو المعص أو الغثیان أو الصداع أو أي أعراض أخرى. ویمكن أو حیواني. وأن المیكروبات الموجودة في ھذا البراز من شأنھا أن تسّب 
 ألشخاص ذوي أجھزة مناعة متضعضعة جداً.  اأن یشكل خطراً صحیاً خصوصاً على األطفال الرّضع والصغار و

د أن  یكون السبب الوحید لھذه األعراض ھو الكائنات الحّیة الموجودة في ماء الشرب. إذا كنت تعاني من أّي ھذه األعراض التي تدوم فقد تری ال
تحصل على مشورة طبیة حول ھذا األمر. وعلى األشخاص الذین یكونوا أكثر عرضة من غیرھم لھذه المخاطر أن یستشیروا مقدمي الرعایة  

 ین عنھم بشأن میاه الشرب.  المسؤول
 ماذا حدث؟ وما األشیاء التي نقوم بھا؟ 

ثوجود تلوّ إلى وھذا یشیر  )E. coliإي كوالي (ن خالل فحص عّینة ماء شرب بشكل روتیني تأكید وجود بكتیریا تبّی  ، 2020نوفمبر،        20 في  
 . برازي

 Portland Waterوسیعلن . تضررة ) فحوصات واسعة لعینات المیاه في المنطقة المPortland Water Bureauتجري مدیریة میاه بورتالند (
Bureau  یعد من الضروري غلي الماء. ویتوقع أن تكون نتائج الفحص التالي في صباح الغد.  ما كان نتائج الفحص وإذا 

أو االتصال ھاتفیاً  www.portlandoregon.gov/water/boilلمزید من المعلومات والخرائط والمستجدات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 
 . 7770-823-503بالرقم  

السلیمة من وكالة حمایة  المبادئ التوجیھیة العامة المعنیة بطرق تقلیل التعّرض لمخاطر العدوى من المیكروبات متوفرة من الخط الساخن لشرب المیاه 
 Drinking Waterأو من خدمات میاه الشرب ( 4791-426-800-1) على رقم الھاتف EPA Safe Drinking Water Hotlineالبیئة (

Services ) التابعة لھیئة الصحة ألوریغون (Oregon Health Authority 0405-673 (971)) على رقم الھاتف   . 
لم یستلموا ھذا اإلشعار بشكل مباشر (على سبیل المثال،  قد ت مع كافة اآلخرین الذین یشربون ھذه المیاه، السیّما الذین یُرجى مشاطرة ھذه المعلوما 

ن األشخاص الذین یعیشون في الشقق ودور المسنین والمدارس والشركات التجاریة). یمكنك عمل ذلك عن طریق إلصاق ھذا اإلشعار في أحد األماك
 سخ منھ بالید أو عبر البرید.العامة أو توزیع ن 

):State Water System. الرقم التعریفي الصادر لھا من نظام میاه الوالیة (Portland Water Bureauیتم إرسال ھذا اإلشعار لك من قبل  
OR4100657 . 
 2020نوفمبر،       20تاریخ توزیعھا: 

http://www.portlandoregon.gov/water/boil


 أسئلة متداولة بشأن إشعار غلي الماء
 

 فیما یتعلق بھذا الحدث
 

 ماذا یجري؟
 غلي الماء على كافة زبائن منطقة:  تطبیق إشعاریسري   20 2020نوفمبر،       ابتداًء من تاریخ

 
Portland Water Bureau west of the Willamette River 

Burlington  
Lake Grove  
Palatine Hill  

Tualatin Valley Water District (Metzger Service Area) 
Includes Garden Home, Progress, SW Oleson/Greenburg Rd and Washington Square Area 

Valley View  
West Slope  

 
 من قبل أي إنسان قبل غلیھ أوالً.  ماء الحنفیاتوھذا یعني أنھ ال ینبغي استھالك 

 State ofالتابع للھیئة الصحیة لوالیة أوریغون () Drinking Water Programوباالستشارة مع برنامج شرب الماء (
Oregon Health Authority (تصدر مدیریة ) میاه بورتالندPortland Water Bureau  إشعار غلي الماء من (
 م المزید عن مدى حالة التلّوث.أجل حمایة الصحة العامة حتى نتعلّ 

 ؟ماذا حدث
إي كوالي   المعروفة بإسم اإلشریكیة القولونیةوجود بكتیریا  ماء شربنة یني لعیّ ، أثبت فحص روت 2020نوفمبر،     20  في
)E. coli ( وجود تلوث برازي.إلى مما یشیر  فیھا 
   

الكامل لمدة ال  والفوران  ینبغي غلي كافة میاه الحنفیات المستخدمة للشرب وتحضیر الطعام والثلج حتى تصل درجة الغلیان
 . 2020نوفمبر،      18 بعد میاه الحنفیاتتحضیرھا من  واحدة. كما ینبغي التخلّص من الثلج أو أي مرطبات تمّ تقل عن دقیقة 

 
. یشیر وجود ھذه البكتریا في ماء الشرب إلى وجود تلّوث ) E. coliإي كوالي (البكتیریا المكتشف وجودھا في الماء ھي 

الذي یؤكد فحصھ وجود ھذه البكتریا فیھ، على كائنات حیّة من المحتمل أن تكون مضّرة وسیكون  ،قد یحتوي الماءبرازي. 
    غلیھ أوالً لمدة دقیقة واحدة. شرب الماء محفوفاً بالمخاطر دون

 
  ماذا یجب علّي أن أفعلھ؟

ینبغي غلي كافة المیاه المستعملة ألغراض الشرب وتنظیف األسنان بالفرشاة وتحضیر الطعام ، للسالمةاحترازي كإجراء 
 الثلج وأي مرطبات تمّ  ص منینبغي التخلّ  .)1لمدة ال تقل عن دقیقة واحدة (الكامل   الفوران  غلیانالوالثلج حتى تصل درجة  

     2020نوفمبر،       18 تحضیرھا بدون غلي میاه الحنفیات أوالً بعد

إشعار غلي الماء عندما تكشف نتائج الفحص عدم وجود تلّوث في الماء. ینبغي أن تكون نتائج الفحص متوفرة  دیریةسترفع الم
یبلّغ المكتب  ینبغي على الجمھور أن یتقیّد باإلجراءات االحترازیة لغلي الماء حتى . 21 2020نوفمبر  ،      في وقت ما في

 سلیمة. الجمھور أن إمدادات الماء عادت إلى حالة 

 في ھذا الشأن؟ Portland Water Bureauما األشیاء التي یفعلھا 
 

 بتجمیع عیّنات إضافیة لكي یفھم بشكل أفضل مدى درجة التلّوث. Portland Water Bureauیقوم 
 

 الحتمال وجود أي مصادر للتلّوث فیھا.   المتضررةویتحّرى طاقم العاملین المنطقة 



 
 

 ھذه المخاطر؟ض لمن ھم أكثر عرضة للتعرّ 
 األطفال الرّضع والصغار وبعض كبار السن واألشخاص ذوي أجھزة مناعة متضعضعة جداً.  

 

 غلي الماء 

 
  غلي الماء:ال تتطلب األنشطة التي    غلي الماء: تتطلّباألنشطة التي 

 دخول الماء في الفم) االستحمام في الدش أو البانیو (یجب عدم  ماء الشرب

غسل الصحون بماء حنفیة مع الصابون، شطف الصحون بماء  سل الطعام غیر المطھي أو المطبوخ في الفرن ماء غ
 ساخن

إضافة الماء إلى طعام أو بودرة الحلیب االصطناعي للطفل  
 غسل المالبس الفرن. الرضیع دون طھي الماء أو طبخھ في  

  التنظیف والتمسیح العام  الماء لتحضیر الثلج
 استخدام الصابون والتنشیف بمنشفة جافة بقوة  –غسل الیدین   ماء تنظیف السطوح التي یحّضر علیھا الطعام

 ماء الشرب للحیوانات األلیفة (خیاري)  بالماء غرغرةالماء تنظیف األسنان بالفرشاة و
  استحمام الحیوانات األلیفةماء  العینین أو شطف العدسات الالصقة ماء غسل 

  سقي/رّي النباتات  شرب الماء عند تناول الدواء
 

 الماء؟ أن یستغرق غليینبغي كم 
حتى   ینبغي على العمالء غلي كل الماء المستخدم ألغراض الشرب أو الطبخ إلى درجة الغلیان والفوران لمدة دقیقة واحدة

 تظھر نتائج الفحص أن الماء خال من التلّوث. ستكون نتائج الفحص متاحة للجمیع في الیوم التالي بعد إصدار اإلشعار
. ستُنشر النتائج على الموقع اإللكتروني التالي:  202020نوفمبر  ،    2020نوفمبر  ،     

www.portlandoregon.gov/water/boil .  
 

 ھل یصلح استخدام الماء الساخن من الحنفیة؟
 ال، حتى ولو كان الماء ساخناً من الحنفیة فیجب غلیھ لمدة دقیقة. 

 از الترشیح المنزلي أو أجھزة الترشیح التجاریة الموجودة في متاجر البقالة عن ضرورة غلي الماء؟ھل یعّوض جھ
ویمكن أن تكون فعّالة أو ال في ھذا الشأن.   البعض تختلف أنواع أجھزة الترشیح المنزلیة والتجاریة إلى حد كبیر عن بعضھا

 ینبغي استعمال الماء المغلي أو المعلّب. ،توّخي السالمةوألجل 

 ما ینبغي علّي عملھ بشأن إطعام طفلي الرضیع؟
 ، فیمكنِك عمل التالي:إذا كنت ترضعین طفلك رضاعة طبیعیة فاستمري في ذلك. وإذا لم تكن الرضاعة الطبیعیة خیاراً لك

 ذلك ممكناً.استخدام الحلیب االصطناعي (فورمیوال) الجاھز لالستعمال، إذا كان  •
ب بقناني. وفي حال عدم  معلّ الماء التحضیر الحلیب االصطناعي الذي یكون بشكل بودرة أو مرّكز باستعمال  •

وفي حال عدم توفر إمكانیة غلي الماء، یجب تطھیر د بعد غلیانھ. ب، یجب استخدام الماء المبرّ وجود الماء المعلّ 
طالع على التعلیمات أدناه حول استخدام مادة التبییض الماء لالستعمال مع الحلیب االصطناعي (یجب اال

  "بلیتش") لتطھیر الماء. –(التقصیر 
 ھا.الرضاعة وتعقیمھا قبل استعمال مصاصاتغسل قناني و •
 وفي حال عدم إمكانیة تطھیر القناني، حاولي استخدام القناني الجاھزة لإلطعام التي تستخدم لمرة واحدة. •

 

http://www.portlandoregon.gov/water/boil


 ھل ھناك بدیل عن غلي الماء؟لیس بإمكاني غلي الماء، 
%  5.25( غلي الماء، فیمكن معالجة الماء بمادة مبیّضة من الكلورین غیر المعطر لالستعمال المنزليباإلمكان كن یإذا لم 

لكل غالون واحد من الماء إذا كان لون   ملعقة صغیرة من مادة التبییض) 1/8وكلوراید الصودیوم). یضاف مقدار ثُمن (ݒھای
 دقیقة قبل استعمالھ.  30الماء صافیاً. یُمزج جیداً ویُترك لحوالي 

 
 كیف یؤثر ھذا على حیواناتي األلیفة؟ ھل یصلح أن یشرب حیواني األلیف ھذا الماء أو یستحّم فیھ؟ 

ومع ذلك، یفّضل بعض األشخاص استعمال الماء المغلي كماء تتمتع الحیوانات األلیفة بحمایة ِخلقیة لھذا النوع من تلّوث الماء. 
 شرب لحیواناتھم األلیفة.

 
 

 الصحة
 

 أشعر باعتالل في صحتي، فما ینبغي علّي عملھ؟ 
. یتوّجب على األشخاص الذین یعانون من  الكائنات الحیّة الموجودة في ماء الشربیكون السبب الوحید لھذه األعراض ھو ال 

استھالكھم صادر من طبیبھم في ھذا األمر. وعلى األشخاص الذین یشعرون أن سبب أعراضھم  استشارةأي أعراض تدوم  
 Multnomah Countyبالخط الساخن لألمراض المنقولة إلدارة الصحة لمقاطعة مولتنوَمھ (ماء الشرب أن یتصلوا 

Health Department Communicable Disease Hotline 4454-988-503 ) على الرقم  . 
 

 كیف یمكنني االعتناء بجروح مفتوحة أو قروح نتیجة حالة طبیة غیر متعلقة بشرب الماء؟
 Portlandاألكثر إثارة للقلق لتكون قادرة أن تسبب المرض، توصى الكائنات الحیّة أن یتم ھضم بینما یتطلب األمر 

Water Bureau   ّغلیھ أو الماء المعلّب ألجل  أن یتصرف الناس بتحفّظ ومن باب االحتراس أن یستخدموا الماء الذي تم
غي علیھم وینبمن غیرھم تنظیف الجروح والقروح. یكون األشخاص ذوي أجھزة مناعة متضعضعة أكثر عرضة لإلصابة  

 استشارة مقدم الرعایة المسؤول عنھم. 
 

 النظافة الشخصیة
 

 ھل یمكنني استعمال ماء الحنفیة لتنظیف أسناني بالفرشاة؟
 ال. ال تستخدم ماء الحنفیة لتنظیف أسنانك بالفرشاة. استخدم الماء المغلي أو المعلّب لھذا الغرض.

 
 ھل یصلح االستحمام في الدش أو البانیو؟

توّخى الحذر عند تحمیم األطفال الرّضع  لح االستحمام في الدش أو البانیو، شرط أن تكون حریصاَ أن ال تبلع أي ماء. نعم، یص
 والصغار. خذ بعین االعتبار تحمیمھم بتمسیح أجسامھم بإسفنجة ألجل تقلیل تعرضھم البتالع الماء.

 
 ماذا عن الحالقة؟

 نعم، یمكنك أن تحلق كالمعتاد.
 

 معلومات متعلقة بالمنزل
 

 ھل ینبغي غسل الصحون بالماء المغلي؟ 
. یجب استخدام الماء  یمكن استخدام ماء الحنفیة مع صابون غسل الصحون في غسل الصحون واألواني وأدوات وأوعیة الطبخ

 المذكور أعاله. المغلي ألغراض الشطف. یجب إعادة غسل الصحون التي لم یتم شطفھا بالماء المغلي على النحو  
 

 ھل یمكنني غسل الصحون في ماكینة غسل الصحون؟
یمكن استخدام ماكینات غسل الصحون المجھزة بدورة تعقیم لتنظیف الصحون. وإذا لم تكن ماكینة غسل الصحون الموجودة  

ي وأدوات وأوعیة  لدیك مجھزة بدورة تعقیم، فیمكن استعمال ماء الحنفیة مع صابون غسل الصحون لتنظیف الصحون واألوان
 الطبخ. یجب استخدام الماء المغلي ألغراض الشطف. 



 
 كیف ینبغي تنظیف عدساتي الالصقة؟

  20ینبغي تنظیف العدسات الالصقة بالمحلول المناسب لتنظیف العدسات الالصقة. ینبغي غسل الیدین بالصابون والماء لمدة 
 ثانیة وتنشیفھما كلیاً قبل وضع العدسات الالصقة.  

 
 ذا عن غسل المالبس؟ ما

 نعم، یصلح غسل المالبس كالمعتاد. 
 

 ھل یمكن أن أسقي حدیقتي بماء الحنفیة؟
شرط أن تحرص على غسل كافة الخضروات بعد ذلك بماء ساخن، أو قم بتنظیفھا بماء الحنفیة بمجرد أن تصبح الماء نعم، 

 صالحة للشرب من جدید. 
 

 غیر ذلك:
 

 رسالة نصیّة لي إلعالمي بھذا الحدث لماذا لم یتم مھاتفتي أو إرسال
) تنبیھاً عاماً إلى السكان الذین لدیھم خط ھاتف أرضي ثابت مدرج في دلیل   (City of Portlandأرسلت بلدیة بورتالند

تسجیلھ الستالم التنبیھات الطارئة. للتسجیل، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي:   الھاتف أو تمّ 
www.publicalerts.org . 

 
 ھل سأستلم خصماً في فاتورة الماء المرسلة لي بسبب ھذا الحدث؟

 ال
 

 كم مّرة تأخذون عیّنات عن الماء؟
 أیام في األسبوع. 4عیّنة تقریباً كل شھر من مواقع حول المدینة  Portland Water Bureau  240تفحص 

 
 

 بعد واقعة الماء المغلي (بمجرد أن یكون الماء صالحاً لكافة االستخدامات):
 

 ؟ ماذا ینبغي على العمالء عملھ
استھالك الماء للمرة أن یقوموا باء المندلق بارداً قبل الم حتى یصبح) أو 2ینبغي على العمالء فتح كل الحنفیات لمدة دقیقتین (

 وبھذا سیتم شطف أي ماء من المحتمل أن یكون ملوثاً من مواسیر الحنفیة.األولى. 
 

 رة خالل إشعار غلي الماء؟ماذا ینبغي علّي أن أفعل بالثلج أو المأكوالت أو المرطبات المحضّ 
كما ینبغي التخلّص من أي   .2020نوفمبر،      18  منذ والمرطبات المصنوعة بماء غیر مغلٍ ینبغي التخلّص من كل الثلج 
درجة. المأكوالت المطبوخة (غلیاً أو   165لیاً بحرارة فوق الذي لم یطبخ ك  2020نوفمبر،      18طعام محّضر مع الماء منذ 

 درجة ھي مأكوالت صالحة لالستھالك.  165شویاً أو بالفرن) على حرارة فوق 
 

 فلتر (مرشح) ماء المنزل بعد ھذا الحدث؟ھل ینبغي علّي تغییر 
لجدول مواعید التغییر العادي الذي توصي بھ  ال ینبغي أن تؤثر ھذه الواقعة على مرشح الماء. یجب تغییر المرشحات وفقاً 

ب تغییر المرشحات بانتظام حیث تقلل ومن باب االحتیاطات الصحیة العامة، یتوجّ  .لھذه المرشحات الشركة المصنّعة
 المرشحات القدیمة من نوعیة الماء.

 
 ھل یتطلب شطف سخان الماء الساخن؟

كافیاً لشطف أي بكتیریا محتمل وجودھا في سخان الماء الساخن. ولتخفیض  الدشمن البانیو أو ماء االستحمام اندالق یكون 
نسبة تعّرض الرصاص والنحاس عبر مواسیر وتمدیدات المنزل، ینبغي على العمالء أن ال یطبخوا أو یشربوا أبداً من حنفیة 

 الماء الساخن. 

http://www.publicalerts.org/
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