
 تطهير ماء الشرب في حاالت الطوارئ
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 قم فقط باستخدام الماء الذي تم تطهيره جيدا ألغراض الشرب، التبريد، صنع المشروبات أو تنظيف األسنان
 

  . والذي لم يتعرض لمياه الفيضانات، إن وجدالماء المخزن في زجاجاتاستخدم  .1
 
سيؤدي غلي الماء إلى قتل معظم أنواع  . حتى يكون آمناغلي الماء إذا لم يتوافر الماء المخزن في زجاجات، يجب عليك إذن .2

إذا آان الماء عكرا، قم بتصفيته باستخدام قطعة قماش أو اترآه حتى  .البكتيريا المسببة لألمراض والتي قد تتواجد في الماء
عه يبرد، ثم قم بتخزينه في حاويات ، دقم بغلي الماء لمدة دقيقة واحدة .يسكن ثم ابدأ في سحب الماء النظيف حتى يتم غليه

 . نظيفة لها أغطية
 
سيؤدي مبيض الكلور المنزلي إلى قتل بعض وليس  .يمكنك تطهيره باستخدام ٌمبيض الكلور المنزليإذا لم تستطع غلي الماء،  .3

ام قطعة قماش أو اترآه إذا آان الماء عكرا، قم بتصفيته باستخد .آل الميكروبات المسببة لألمراض والتي قد تتواجد في الماء
 من مبيض الكلور ) نقاط8أو ( ملعقة شاي 1/8قم بإضافة  .حتى يسكن ثم ابدأ في سحب الماء النظيف حتى يتم تطهيره

 دقيقة قبل إمكانية 30المنزلي العادي السائل الذي ليس له رائحة لكل جالون من الماء، قم برجها جيدا ثم اترآها لتسكن لمدة 
  .بتخزين الماء المطهر في حاويات نظيفة لها أغطيةقم . استخدامها

 
إذا ساورك الشك في أن  .إذا آنت تستعمل ماء بئر فاض عنه الماء، يجب حينئذ اختبار الماء وتطهيره وذلك بعد تراجع الفيضان .4

 . على المشورةماء البئر قد يكون مسمما، قم فورا باالتصال بوزارة الصحة المحلية أو وآيل التوسع الزراعي للحصول 

األحمر بهذه الخطوات األربعة أيضا لتطهير الصليب رالي األمريكية وهيئة الرجاء  .ماء الشرب في حاالت الطوارئتوصي الهيئات الفي
الواردة أدناه لمزيد من المعلومات المهمة حول تطهير ماء الشرب  ).قراءة الفقرات

 مزيد من المعلومات حول تطهير ماء الشرب

تحث وزارات الصحة المحلية أو األنظمة العامة للماء المستهلكين على . ت الكوارث، اتبع النصائح التي تقدمها السلطات المحليةفي وق
  .توخي الحذر بصورة أآبر أو اتباع بعض المعايير اإلضافية التي تزيد عما ورد في هذا المستند

 
 

عندما تنقطع مياه الشرب عن المنزل، سواء أآان ذلك نتيجة لكارثة  .نزلك أو حولهقم بالبحث عن مصادر الماء القابل للحمل والنقل في م
وفي . طبيعية أو غيرها، يمكنك الحصول على آميات محدودة من الماء وذلك بإفراغ الماء الساخن من خزان الماء أو إذابة مكعبات الثلج

 وإذا لم تتوفر مياه اآلبار ولم تجد ٌبّدا من استخدام مياه نهر أو بحيرة، .معظم الحاالت، فإن مياه اآلبار هي المصدر المفضل لمياه الشرب
بشكل عام، فإن الماء الجاري أفضل من  .فتجنب مصادر الماء التي تحتوي على مواد طافية أو الماء أسود اللون أو الذي تنبعث منه رائحة

 .الماء الراآد
 

 
تطهير الماء ضروريا في حاالت الطوارئ، فإن تأثير المواد  عندما يكون .قم بفحص الحالة الفيزيائية للماء

قم بتصفية الماء العكر أو متغير اللون  .المطهرة يتضاءل عند استخدامها مع الماء العكر أو متغير اللون
االنتظار حتى يسكن  وواألفضل أن تقوم بالتصفية  .باستخدام قطعة قماش نظيفة أو اترك الماء حتى يسكن

 . االنتهاء من عملية التصفية والسماء للشوائب بالسكون، قم بسحب الماء النظيف بغرض تطهيرهوبعد. الماء
يرجى مالحظة أن الماء الذي يتم تجهيزه بغرض التطهير يجب تخزينه في حاويات نظيفة ومحكمة الغلق 

 .غير قابلة للصدأ



  .ما تطهير آميات قليلة من الماء المصفى أو الساآن بفعالية بشكل عام، هناك طريقتان يمكن من خالله.قم باختيار طريقة التطهير

 قتل الكائنات الدقيقة المسببة لألمراض مثل  لجعل ماء الشرب آمنا وآذلكوالغلي هو الطريقة المثلى
 والتي تتواجد بكثرة في مياه األنهار خفية األبواغ،الطفيليات من فصيلة الجياردية والطفيليات 

وعلى ). طالما لم تتأثر بمياه الفيضانات(قص الكائنات المسببة للمرض في مياه اآلبار وتتنا .والبحيرات
الرغم من أن التطهير الكيميائي ذو تأثير أقل عند استخدامه مع مصادر المياه السطحية مثل األنهار 

لم يتم التعامل إذا  .والبحيرات والينابيع، إال أنه يقدم بعض الفوائد الصحية ومن ثم فهو أفضل من ال شيء
معها بالشكل الصحيح ومحايدتها، فإن طفيليات الجياردية قد تسبب 

 .اإلسهال والشعور بالتعب والمغص بعد هضمها
وقد تتسبب في  . أما الطفيليات خفية األبواغ فإنها شديدة المقاومة للتطهير

وال شك في أن األفراد  .أو تقلصات المعدة/اإلسهال والشعور بالغثيان و
ين يعانون نقصا آبيرا في المناعة ستظهر عليهم هذه األعراض الذ

عند زيادة االرتفاع عن ميل (ي الماء المصفى والساآن لمدة دقيقة واحدة 
ويمكن تحسين طعم الماء بصبه من إناء آلخر أآثر من مرة وترآه  ). دقائق

 .، أو بإضافة حفنة صغيرة من الملح لكل ربع جالون تم غليه من الماء

و      
  

أو نهر أو أي مصدر  ع أو ينب والساآن الذي تم الحصول عليه من بئر المصفى فإن التطهير الكيميائي للماء
الماء بالمرةعض الفوائد الصحية ومن ثم معالجة  . فإنه أفضل من عدم

 
 

عندما ال يكون غلي الماء عمليا، يمكن حينئذ استخدام بعض المواد الكيميائية التي ستقتل معظم 
وحتى يكون التطهير باستخدام المواد الكيميائية فعاال، يجب تصفية  .الكائنات المضرة أو المسببة للمرض

وهاتان  . الكيميائية شائعة االستخدام في تظهير الماء الكلور واليودومن المواد. الماء وسكونه أوال
المادتان لهما تأثير فعال في الحماية من التعرض للطفيليات من فصيلة الجياردية، لكن هذا التأثير يتضاءل 

يذآر أن الكلور أآثر فعالية من اليود في التحكم  .مع الكائنات شديدة المقاومة مثل الطفيليات خفية األبواغ
 . في الطفيليات من فصيلة الجياردية، لكن المادتين تعمالن بشكل أفضل في المياه الدافئة

 

يض الكلور المنزلي الخالي من الرائحة والذي يحتوي على مرآب الكلور 
عادة ما يحتوي  .لى الكلور في تطهير الماءستخدم مبيض آخر ال يحتوي ع

لكن عندما . اتبع اإلجراءات المطبوعة على الملصق. آلور% 5.25زلي على 
الستخدام، تعرف على نسبة الكلور الموجودة على الملصق واستخدم المعلومات 

 . نقاط تقريبا8 شاي تساوي  ملعقة1/8تذآر أن .  أدناه آدليل
 

 النقاط لكل لتر ماء نظيف جالون ماء نظيف/ لكل ربع جالون

  لكل لتر10  لكل جلون40 - -كل ربع جالون 
  لكل لتر2  لكل جلون8 - - ل ربع جالون
  لكل لتر1  لكل جلون4 - -ل ربع جالون 

استخدم آمية مضاعفة . وة ترآيز المبيض، قم بإضافة عشر نقاط لكل ربع جالون أو لتر ماء مصفى وساآن
 ).عكر أو متغير اللون أو الماء شديد البرودة

جب أن يحتوي الماء على بعض رائحة  ي. دقيقة30ماء المعالج بشكل جيد وترآه ليسكن، يفضل تغطيته، لمدة 
أما إذا آان طعم الماء المعالج يحتوي  . دقيقة إضافية15هذه الرائحة، آرر الجرعة واترك الماء ليسكن لمدة 

  .، فيمكن تحسينه بترك الماء بضع ساعات معرضا للهواء أو يصبه من إناء نظيف آلخر عدة مرات
قم بغل. بصورة تفوق األصحاء
واحد، قم بغلي الماء لمدة ثالث

عد عملية الغليبضع ساعات ب
 
 

 
عندما ال تتمكن من غلي الماء،
له ب سطحي آخر للماء سيكون

 

 
 

يمكنك استخدام مب •
 ال ت.لتطهير الماء

مبيض الكلور المن
ال تتواجد طريقة ا
الواردة في الجدول

 
 
 

نسبة الكلور  .
 الموجودة

النقاط

 ل10 1%
 لك2 4-6%
 لك1 7-10%

إذا لم تتعرف على ق(
من الكلور مع الماء ال

يجب بعد ذلك خلط ال
فإذا لم توجد . الكلور

على نسبة آلور عالية



 

قم بإضافة وإذابة ملعقة من هيبوآلورايت الكالسيوم الحبيبي  .استخدام هيبوآلورايت الكالسيوم الحبيبي لتطهير الماءيمكنك  •
 سينتج عن الخليط محلول آلور . لتر من الماء7.5لكل )  جرام7حوالي ( لترات 5لكل جالونين من الماء أو ) أوقية¼ حوالي (

لتطهير الماء، قم .  بالمائة من وزنها70 حيث تحتوي هيبوآلورايت الكالسيوم على آلور يعادل لتر تقريبا،/ مجم500يصل إلى 
وهذا ما .  جزء من الماء الذي سيتم معالجته100بإضافة محلول الكلور بحيث تكون النسبة جزء واحد من محلول الكلور لكل 

 لتر من 50لتر لكل ½ حوالي (اء الذي سيتم تطهيره  جالون من الم12.5من الكلور لكل )  أوقية16(يعادل إضافة بانيت 
 . إلزالة رائحة الكلور غير المرغوب فيها، قم بتهوية الماء وذلك بصبه من إناء آلخر.)الماء

 
 
يمكن الحصول على أقراص الكلور التي تحتوي على الجرعة  .يمكنك استخدام أقراص الكلور لتطهير الماء المصفى والساآن •

وتتوافر هذه األقراص في محالت السلع الرياضية واألدوية ويجب استخدامها .  الماء في شكل معد لالستخدامالالزمة لتطهير
عندما ال تتوافر تعليمات، استخدم قرص واحد مع آل ربع جالون أو لتر من الماء الذي سيتم . آما هو موضح في التعليمات

 . تطهيره
 

 
فى يمكنك استخدام اليود لتطهير الماء المص •

 يمكن استخدام صبغة اليود الموجودة .والساآن
بصيدلية المنزل أو صندوق اإلسعافات األولية في 

 اليودقم بإضافة خمس نقاط من صبغة . تطهير الماء
United States Pharmacopeia بغة أو ص

اليود المرخصة في بلدك لكل ربع جالون أو لتر من 
إضافة عشرة  وبالنسبة للماء العكر قم ب.الماء النظيف

 .قة دقي30نقاط ودع المحلول يسكن لمدة 
 

 يمكن الحصول على أقراص اليود التي تحتوي على الجرعة .ليود لتطهير الماء المصفى والساآن
 في يجب استخدامها آما هو موضح . شكل معد لالستخدام من محالت السلع الرياضية واألدوية

ر تعليمات، استخدم قرص واحد مع آل ربع جالون أو لتر من الماء المصفى والساآن الذي سيتم 

 يره جيدا ألغراض الشرب، التبريد، صنع المشروبات أو تنظيف األسنان
 
يمكنك استخدام أقراص ا •

الالزمة لتطهير الماء في
 عندما ال تتواف.التعليمات
  .تطهيره

 

قم فقط باستخدام الماء الذي تم تطه

 
 
 
 
 
 



 
 :ملخص النقاط الرئيسية

 
 

 
 اترك قم بتصفية الماء العكر أو متغير اللون باستخدام قطعة قماش نظيفة أو

 .االنتظار حتى يسكن الماء وواألفضل أن تقوم بالتصفية  .الماء حتى يسكن

 
 

لقتل الكائنات الدقيقة ليكون الماء صالحا للشرب وي هو الطريقة المثلى الغل
المسببة لألمراض مثل الطفيليات من فصيلة الجياردية والطفيليات خفية 

 .األبواغ، والتي تتواجد بكثرة في مياه األنهار والبحيرات
 

 
 

ترآه بضع ابصبه من إناء آلخر أآثر من مرة والمغلي قم تحسين طعم الماء ل
بإضافة حفنة صغيرة من الملح لكل قم ، أو  حتى يسكنساعات بعد عملية الغلي
 . المغليربع جالون من الماء

 

 
 

يكون غلي الماء عمليا، يمكن حينئذ استخدام بعض المواد الكيميائية عندما ال 
ومن المواد الكيميائية  .التي ستقتل معظم الكائنات المضرة أو المسببة للمرض

) في شكل مبيض عديم الرائحة(هير الماء الكلور طشائعة االستخدام في ت
 .واليود

 
 

ئحة والذي يحتوي على مرآب  عديم الراٌمبيض الكلور المنزلياستخدام يمكنك 
 .آلور لتطهير الماء

 ). نقاط تقريبا8 ملعقة شاي تساوي 1/8تذآر أن (
 

 
 

يمكن استخدام . اليود لتطهير الماء المصفى والساآنصبغة يمكنك استخدام 
صبغة اليود الموجودة بصيدلية المنزل أو صندوق اإلسعافات األولية في تطهير 

 .الماء

 
 

ع الماء العكر، قم بإضافة عشرة نقاط ودع المحلول يسكن لمدة م. صبغة اليود
 . دقيقة على األقل30
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