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ب  عند حدوث أي مشكلة بمياه الشر

ي األنابيب أثناء العمل أو بعده. ضع باعتبارك التالي بحال قد يتغير لون المياه 
 
أو قد يدخل بعض الهواء ف

 حدوث ذلك: 
 

 تغير لون المياه
ابيب. المياه الرواسب من األن لانحالاألنابيب ويرجع ذلك إل بعمل المن الشائع أن يصبح لون الماء أصفر أو بنًيا بعد 

ة اللون  ي عادة ال تؤثر  المتغير
 
عىل الصحة ولكنها قد تحتوي عىل مستويات مرتفعة من الجسيمات والحديد والمنغنير  وف

يا.   حاالت نادرة البكتير
 

 ة من الزمن  افتح الصنبور ودع المياه تجري لفير
فتح الصنبور وترك المياه تجري بضغط عالي ، و فتح ماء المرحاض ألكير من  عي  أن تصبح المياه صافية  يجب
من عمل المذكور  10لـ  5إدارة المياه والرصف الصحي بحال عدم صفاء المياه بعد اتصل بخدمة عمالء . مرة

 .
ً
 سابقا

 
 ب المياه غير الصافية  ال يجب عليك شر

ب غير صالحة لالستعمال ، فمن المحتمل أن حيث ال يمكن ضمان جودة  ب. إذا كانت مياه الشر مياه الشر
يا. لذلك يوىص بغىلي الماء بقوة لبضع د د قبل يكون ذلك بسبب ارتفاع مستويات البكتير قائق ثم تركه يي 

يا. لمياه كاستخدامه   ب حتى تموت أي بكتير  لشر
 

 ي الطهي تخدام يمكن اس
 
ة اللون ف  المياه المتغير

 أن الماء يغىلي ويخرج فقاعات بقوة فإنه يمكن استخدامه للطهي مثل البطاطس واألرز والمعكرونة.  ما دام
 

 ي تلطيخ الغسيل
 
 يمكن أن يتسبب الماء ف

 . متغير  لون الماء كانإذا   لفاتحةضاء واجنب غسل المالبس البيلذا ت
 

ي األنابيب
 
 وجود هواء ف

ي عمل أي بعد 
 
ي األنابيب. عادة ما األنابيب ، قد يكون هناك ف

 
 صوت شبيه لصوتالحظ ذلك من خالل ي  هواء ف

ة عند ترصيفه. يتحول الماء عادة إل اللونال" بيض األ  طحن" من الصنابير وأن الماء يحتوي عىل فقاعات هواء صغير
ي بعد بضع دقائق.  عكر المائل للرمادي أو ال

. فقاعات الهواء غير ضارة تماًما وتختف  ي
 أو اللبت 


