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أهالي مدينة هامترامك ا�عزاء!
كل ثالث سنوات، تقوم بلدية هامترامك بفحص مياه الشرب في المدينة الختبار مستوى وجود 

الرصاص والنحاس فيها، وذلك جنيًا إلى جنب، مع تطبيق البرامج وا¤جراءات ا�خرى، للحفاظ 
على هامترامك كمدينة جيدة ل±قامة والعمل وتنشئة ا�سر.

وطبقًا لتعليمات «وزارة جودة البيئة في ميشيغن» (أم دي إي كيو)، فإنه يتم جمع عيّنات من 
مياه الشرب في البيوت المخدمة بأنابيب النحاس، والتي يستخدم فيها الرصاص كمادة 

للحام بين القطع والوصالت.

وهذا الصيف، تم أخذ خمس عيّنات من خمسة منازل، وقامت «وزارة جودة البيئة في ميشيغن» 
بفحص مدى استيفائها للمعايير المطلوبة، قياسًا مع ما يسمى با¤نكليزية «مستوى العمل» 

(أكشن ليفل)،  ووجدت أن نسبة الرصاص والنحاس في عينتين من العينات الخمس قد بلغت 
82 بالمليار، وهي نسبة أعلى من «مستوى العمل» المقدرة بـ51 بالمليار.

وتجدر ا¤شارة إلى أن «مستوى العمل» (أكشن ليفل) ليس معيارًا صحيًا، وكلنه يتطلب 
إجراءات إضافية، منها على سبيل المثال ال الحصر، التحقق من العينات المأخوذة لضمان 

جودة المياه، وكذلك توعية السكان وإرشادهم لكيفية استخدام مياه الشرب تفاديًا لÄخطار 
المحتملة.

وعليه، فقد قررت بلدية هامترامك، ومن باب الحيطة والحذر، تسهيل أخذ وفحص عينات المياه 
من منازل السكان الراغبين باستهالك الماء من الصنابير.

وفي الوقت الذي تقوم فيه البلدية بجمع المزيد من المعلومات عبر أخذ العينات، فإنها ترغب 
في إرشاد المقيمين إلى بعض الطرق للحد من التعرض Çثار الرصاص الموجود في مياه 

الشرب، السيما وأن مادة الرصاص تسبب مشاكل صحية خطيرة، إذا دخل الكثير منها إلى 
جسم ا¤نسان.

ويمكن للرصاص أن يتواجد في المياه من خالل تماسه معها، عند جريانه في ا�نابيب وأدوات 
السباكة الداخلية، وكذلك التجهيزات والتركيبات الموصولة إلى شبكة المياه. إن المنازل 

المخدمة بأنابيب الرصاصية يمكن أن تزيدمن خطر تلوث المياه بهذه المادة السامة.

الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحد من تعرضك للماء الملوث بالرصاص

إن أهم شيء يمكنك القيام به، هو السماح بجريان الماء من الصنابير للتخلص من آثار 
الرصاص، إذ كلما بقي الماء ساكنًا داخل ا�نابيب، كلما ازدادت إمكانيه احتوائه على المادة 

السامة. لذلك، إذا لم تستخدم الماء لعدة ساعات، قم بفتح الصنبور قبل استخدامه للشرب أو 
للطبخ، فهذه العملية تساعد في تحفيض معدل الرصاص الموجود في الماء.

وقد تكون هنالك حاجة إلى المزيد من عمليات تتنظيف المياه، خاصة في المنازل الشاغرة، أو 
تلك المخدمة بشبكة أنابيب قديمة.

• قم بفتح الصنبور للتخلص من المياه المحتوية على الرصاص

          إذ كان لديك خط إمداد رئيسي (من شبكة المياه العامة)، قم بفتح الصنبور لمدة تتراوج
          بين 30 و120 ثانية، حتى يصل الماء إلى برودة معينة، إو يتدفق بدرجة حرارة ثابتة.

    
          أما إذا لم يكن لديك خط إمداد رئيسي (كما هو الحال في المباني الكبيرة ومجمعات

          الشقق)، فقم بتشغيل المياه لمدة تتراوح بين 3و5 دقائق، لكي تضمن التخلص من
          المياه الموجودة داخل ا�نابيب، أو شبكة ا¤مداد الداخلية.

• استخدم الماء البارد للشرب، أو الطهي، أو ¤عداد أغذية الرضع
• ال تقم بغلي المياه، �ن الغليان ال يقلل من معدالت الرصاص فيها

• تأكد فيما إذا كان منزلك يحتوي على خط إمداد رئيسي

هذا ا¤شعار، هو ا�ول من بين ا¤شعارات التي ستتلقها حول وجود الرصاص في مياه الشرب، 
وخالل ا�سابيع وا�شهر القادمة ستقوم بلدية هامترامك بإرسال دليل شامل للتثقيف حول 

هذه المادة السامة وطرق تفادي آثارها الضارة.
وسوف تقوم البلدية بجمع 06 عينة كل 6 شهور، وفحصها، ومراجعة النتائج لتحديد فيما إذا 

كانت ا¤جراءات التصحيحية ضرورية للحد من التآكل داخل شبكات المياه المنزلية.

للمزيد من المعلومات، حول تواجد الرصاص في المياه، يمكن زيارة الموقع االلكتروني لبلدية 
 www.hamtramck.us :هامترمك

أو زيارة موقع «وزارة جودة البيئة في ميشيغن»، على العنوان االلكتروني:
www.michigan.gov/deqleadpublicadvisory

إذا كنت تستخدم شبكة المياه للشرب أو الطهي، وتريد فحص شبكة ا¤مدادت في منزلك، 
والتأكد من خلوها من الرصاص، يمكنك االتصال بمدير الخدمات العامة في بلدية هامترامك 

رودني جونسون، على الرقم:313-800-5201
rjohnson@hamtramckcity.com :أو عبر البريد االلكتروني
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