
 

* ن  إشعار مصحح لغلي المياه لمدينة هيوست 

 

  

 

جري 
ُ
 يتطلب هذا اإلخطار اإللزامي والمعلومات الواردة أدناه   TCEQعل القسم أدناه بعنوان  فقط*التصحيح أ

 

  

 

(. انخفض ضغط المياه TX1010013تم إصدار إشعار بغلي الماء لنظام المياه الرئيسي بمدينة هيوستن ) - هيوستن

رطل لكل بوصة مربعة خالل العاصفة الشتوية  20إلى ما دون الحد األدنى المطلوب من لجنة تكساس لجودة البيئة وهو 

 في الظهر. 2021فبراير  16الشديدة التي بدأت في 

 

األفراد  يُنصح ال تشرب الماء دون غليه أوالً. اترك كل الماء ليغلي لمدة دقيقتين على األقل. اتركه يبرد قبل استخدامه.

  الذين ال يملكون القدرة على غلي الماء باستخدام المياه المعبأة لالستهالك.

  تلقت األشغال العامة في هيوستن تقارير عن انخفاض ضغط المياه ونطلب من المجتمع الحفاظ على المياه في المنطقة.

انفجار أنبوب الماء أو تسرب المياه. إذا لم  يجب على العمالء إيقاف توصيالت المياه الرئيسية الخاصة بهم بعد تجمد أو

( وستقوم هيوستن ووتر بإرشادك 713.837.0311) 311تتمكن من إيقاف تشغيل المياه، فيرجى االتصال بالرقم 

  عبر الخطوات التي يمكنك اتخاذها إليقاف توصيل المياه.

 

 اه على مدار اليوم ويعود إلى النطاق التشغيليتتوقع المدينة أن يتحسن ضغط المي تفاصيل حول تقديرات االستعادة:  

 فبراير. 18قبل نهاية يوم الخميس 

 

 أو البريد اإللكتروني  311إذا كانت لديك أسئلة بخصوص هذا األمر، فيمكنك االتصال بـ 

waterquality@houstontx.gov . 

 

 http://bit.ly/boilwaternotice2021للمنطقة المتأثرة:  Googleريطة للحصول على رابط لخ
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 هذا اإلخطار اإللزامي والمعلومات الواردة أدناه TCEQتتطلب 

نظًرا النخفاض ضغط نظام التوزيع، طلبت لجنة تكساس لجودة البيئة من نظام المياه الرئيسي في هيوستن 

(TX1010013 ) إخطار جميع العمالء بغلي الماء قبل االستهالك )على سبيل المثال، غسل اليدين / الوجه، وتنظيف

األسنان بالفرشاة، والشرب، وما إلى ذلك(. األطفال وكبار السن واألشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة 

 ذه التعليمات(.معرضون بشكل خاص للبكتيريا الضارة، ويجب على جميع العمالء اتباع ه

لضمان تدمير جميع البكتيريا الضارة والميكروبات األخرى، يجب غلي الماء المخصص للشرب والطبخ وصنع الثلج 

وتبريده قبل استخدامه لمياه الشرب أو ألغراض االستهالك البشري. يجب إيصال الماء إلى درجة غليان شديدة ثم تركه 

 يغلي لمدة دقيقتين.

يمكن لألفراد شراء المياه المعبأة أو الحصول على المياه من مصدر آخر مناسب لمياه الشرب أو  بدالً من الغليان،

 ألغراض االستهالك البشري.

عندما ال يكون غلي الماء ضروريًا، يقوم مسؤولو نظام المياه العامة بإخطار العمالء بأن المياه آمنة للشرب أو ألغراض 

 االستهالك البشري.

إشعار الماء المغلي ساري المفعول، سيصدر نظام المياه العامة إشعاًرا للعمالء بإلغاء إشعار الماء بمجرد أن يصبح 

 المغلي بطريقة مشابهة لهذا اإلشعار.

يرجى مشاركة هذه المعلومات مع جميع األشخاص اآلخرين الذين يشربون هذه المياه، وخاصة أولئك الذين ربما لم 

على سبيل المثال، األشخاص في الشقق ودور رعاية المسنين والمدارس والشركات(. يمكنك يتلقوا هذا اإلشعار مباشرة )

 لبريدالقيام بذلك عن طريق نشر هذا اإلشعار في مكان عام أو توزيع نسخ باليد أو ا

 

  

 

ن لألشغال العامة   حول هيوست 

ن لألشغال العامة ) ها تنوًعا  ( هي أكبر منظمة www.HoustonPublicWorks.org هيوست  لألشغال العامة وأكبر

 . ن ي الوالية، وهي مسؤولة عن إنشاء أساس قوي الزدهار هيوست 
ن لألشغال العامة هي المسؤولة عن الشوارع  فن هيوست 

، وتصاري    ح وتنظيم اإلنشاءات العامة والخاصة  والرصف، وإنتاج وتوزي    ع المياه، وجمع ومعالجة مياه الرصف الصحي

ي تغطي مساحة خدمة ت
ن لألشغال العامة من قبل جمعية األشغال العامة  671بلغ الت   مربًعا. تم اعتماد هيوست 

ً
ميًل

 األمريكية. 

 @  HouPublicWorksفيسبوك وتويت  

 



  
 

 لالتصال:  

 ايرين جونز | مسؤولة المعلومات العامة

 2530-395-832 المكتب:  

 6073-853-713الخلوي:  

 Erin.Jones@houstontx.gov  

 

  أالنا ريد | مدير االتصاالت 

 2455-395-832 المكتب:  

 0165-899-713 الخلوي: 

Alanna.Reed@houstontx.gov 
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