
 كيفية تحويل المياه غير اآلمنة إلى مياه صالحة للشرب

إذا لزم األمر: قم بإزالة الجسيمات  :  1 لخطوةا  

 إلزالة التلوث بالجسيمات الصلبة ، قم بترشيح المياه غير اآلمنة مسبقًا بقطعة قماش 

التعقيم أو مرشح القهوة. هذه الطريقة  ال تزيل الكائنات الحية الدقيقة. ال يزال عليك   

.بالحرارة أو المواد الكيميائية . 

  

: إذا أمكن: التطهير بالحرارةأ 2خطوة ال  

، يتم تسخين الماء  , سوف تقتل الحرارة الكافية الكائنات الحية الدقيقة في المياه الملوثة عند درجة حرارة بالفعل تحت نقطة الغليان

، كما توصي بعض  دقائق   20دقائق أو  10دقائق أو   5لغلي الماء لمدة  ليست  لمدة طويلة و بما يكفي للتطهير. ليست هناك حاجة 

! الكتب اإلرشادية  

 

ذا كانت الحرارة مستحيلة: التطهير الكيميائي : ب 2الخطوة   

 أ( مع اليود

  6- 3ومتوسط الطول ) . إنه آمن لالستخدام قصير ا كثيرا جارحليس لليود مزايا على الكلور من حيث المالءمة والفعالية ؛ والطعم 

حول سالمته في االستخدام طويل األمد. ال ينبغي أن يستخدم من قبل األشخاص الذين يعانون من حساسية    أشهر( ، لكن األسئلة تبقى

.تجاه اليود . 

دقيقة   30دة  عند إضافة اليود إلى الماء ، اترك المستحضر لم  األشخاص المصابون بمرض الغدة الدرقية النشط ، أو النساء الحوامل 

 في طقس صاف  

.دقيقة في طقس غائم 60أو  . 

: جدول مستحضرات اليود المتاحة  

  

 مستحضرات اليود 

 كمية اليود المحضرة / لتر 

قطرات  8٪ 2محلول اليود الموضعي   

قطرات  8٪ 2صبغة اليود   

قطرات   4٪  5محلول لوجول    

يود - بوفيدون   (Betadine®) 10٪ 4  قطرات 

وديدتيتراجليسين هيدروبيري   

(Globaline®  ،Potable Aqua® ،EDWGT®) 8   قرص   1مجم  

  

 ب( بالكلور 



٪ هيبوكلوريت الصوديوم 6-5أي ماركة شائعة من مبيض الكلور السائل تحتوي على   

دقيقة 30قطرات من الكلور وانتظر    4للحصول على لتر واحد من المياه غير اآلمنة ، استخدم   . 

مل( من الكلور 5ملعقة كبيرة أو   1قطرة )  80لتًرا من الماء ، أضف   20مقابل  . 

  الطقس قي  دقيقة  30عندما يضاف الكلور إلى الماء اترك المستحضر صافياً لمدة    القياس بالقطرات أكثر دقة والطريقة المفضلة 

.غائمال طقس ال  يدقيقة ف 60أو  المعتدل ,  . 
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