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ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی آب ُﺑرد
ﺑرای اﻓرادی دارای ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺿﻌﯾف

Preventing Water-Borne Infections
For People with Weakened Immune Systems
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﺑﯾﻣﺎریھﺎی آب ُﺑرد ﻗرار دارﻧد؟
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ و در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی آبﺑُﺮد ھﺴﺘﻨﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری  HIVھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از 100
ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ CD4+ ،دارﻧﺪ؛

•

ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻟﻤﻔﻮم ﯾﺎ ﺳﺮطﺎن ﺧﻮن )ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﺧﻮن( ھﺴﺘﻨﺪ و در
ﺣﺎل درﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل درﻣﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ؛

•

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪهی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮﻧﺴﺎز ھﺴﺘﻨﺪ؛ و

•

ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ آنھﺎ را ﺑﮫ
ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒﺷﺪه
دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺮطﺎن ھﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ داروھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ زﯾﺎد اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی آبﺑُﺮد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮرد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام اﺣﺘﯿﺎطﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
از ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر-ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت
اﺣﺘﯿﺎطﯽ اﺿﺎﻓﯽ دارﯾﺪ.
ﭼﮕوﻧﮫ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ آﻟوده ﻣﯽﺷود؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺣﺎوی ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ ،وﯾﺮوسھﺎ و اﻧﮕﻞھﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری
ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢھﺎ در آب ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺜﻞ آب
درﯾﺎﭼﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﺮدن ھﻢ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮوﻧﺪ
ﯾﺎ وارد ﺷﺒﮑﮫی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﺎه در ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺳﺎﺧﺘﮫ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آبھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از آن در ﺧﻄﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریزاﯾﺎن )ﻣﯿﮑﺮوﺑﮭﺎ( ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﭼﺎهھﺎی ﮐﻢﻋﻤﻖ ﯾﺎ ﭼﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺷﮑﺎف ﺻﺨﺮهھﺎ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن آب وﺟﻮد دارد.

آبھﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﮫھﺎ ،درﯾﺎﭼﮫھﺎ و ﺟﻮیھﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوی ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢھﺎی ﺑﯿﻤﺎریزای ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪﻓﻮع
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از آبھﺎی
ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریزاﯾﺎن را
دارﻧﺪ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ آبھﺎ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺣﺪاﻗﻞ  99.9درﺻﺪ اﻧﮕﻞھﺎ )ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﮫ( 99.99 ،وﯾﺮوسھﺎ
و ﺗﻤﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎی ﻣﻀﺮ آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﺜﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی آﺑﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
وﯾﺮوسھﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﺮزﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻔﯿﮫ  99.9درﺻﺪ اﻧﮕﻞھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ را ﮐﺎھﺶ
ﻧﺪھﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی آب و ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ھﯿﭻ ﺗﺼﻔﯿﮫای ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ آﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ HealthLinkBC File #49b
ﮔﻨﺪزداﯾﯽ از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم آب ﮔﻧدزداﯾﯽﺷده را ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐﻧم؟
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ
ﭘﺮﺳﺘﺎر-ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت
اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺎن
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن :اﮔﺮ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آب را ﺑﮫ
طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﻞھﺎی ﮐﺮﯾﭙﺘﻮزﭘﻮرﯾﺪﯾﻮم
) (Cryptosporidiumﻣﻮﺟﻮد در آن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﺪهای ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺗﻀﻌﯿﻒﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮫ HealthLinkBC File #48ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮزﭘﻮرﯾﺪﯾﻮم.
اﮔﺮ آب ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ
آن را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ ،وﯾﺮوسھﺎ و اﻧﮕﻞھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﻧﺎﺑﻮد ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶﺗﺮ
از  2000ﻣﺘﺮ ) 6500ﻓﻮت( ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ،آب را
دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮫ ﻣﺪت دو دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﯿﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﺎﻣﯿﺪن ،ﻣﺴﻮاک زدن،
ﺷﺴﺘﻦ دھﺎن ،ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺒﮫھﺎی ﯾﺦ،
اﺑﺘﺪا آب را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن آب آن را از وﯾﺮوسھﺎ،
ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ و اﻧﮕﻞھﺎ ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ روی
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺪارد.
اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ) :(ROاﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم
ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢھﺎی ﺑﯿﻤﺎریزا و ﺑﺴﯿﺎری از آﻻﯾﻨﺪهھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ روش ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از آب ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از
آن ھﺪر ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺼﻔﯿﮫی آب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺑﺎ اﺷﻌﮫ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ) :(UVاﺷﻌﮫی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺴﯿﺎری
از ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢھﺎی ﺑﯿﻤﺎریزا را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﮕﻞھﺎ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﻌﮫ ،ﺑﻌﻀﯽ از
ھﺎگھﺎی )ﺗﺨﻢ( ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از وﯾﺮوسھﺎ را ﻧﺨﻮاھﺪ
ﮐﺸﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ روش ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺣﺪاﻗﻞ
ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
واﺣﺪھﺎی ﺗﺼﻔﯿﮫی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد #55A
 NSFﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎ :ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ و وﯾﺮوسھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ روش ،اﺑﺘﺪا آب ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد
ﻗﺮار دھﯿﺪ ،ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﮫ دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻨﻔﺬھﺎی
در اﻧﺪازهی ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮون ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ANSI/NSF International
 Standard #53ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻞھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ® Britaﮐﮫ در ﭘﺎرچ آب ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و آب از درون آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از

دﺳﺘﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی ﺷﯿﺮ آب ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﮫی آب ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .ﻣﺪلھﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﭘﺎرﭼﯽ ،در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢھﺎی ﺑﯿﻤﺎریزا
ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم آب ﺑطری ﺷده ﻣﺻرف ﮐﻧم؟
آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه در ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،از
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از وﺟﻮد ﺗﺼﻔﯿﮫ آب ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﻮﯾﺪ .آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از روشھﺎی ﺑﺎﻻ،
ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺼﻔﯿﮫﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﺷﺎﻣﯿﺪن،
ﻣﺴﻮاک زدن ،ﯾﺦ درﺳﺖ ﮐﺮدن و ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آنھﺎ
آب ﻧﺠﻮﺷﯿﺪه ﺑﮫﮐﺎر ﻣﯽرود ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﻣﺤﻠﯽ،
ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ
ﻣﺄﻣﻮر آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﯾﺮ رﺟﻮع
ﮐﻨﯿﺪ:
www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/airland-water/water/water-quality/drinking-water.quality/health-authority-contacts
ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎرهی ﻋﻔﻮﻧﺖھﺎی آب ﺑﺮد و ﻧﺤﻮهی
ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی
ّ
ﮔﻨﺪزداﯾﯽ اﯾﻤﻦ از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد،
 HealthLinkBCزﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
•

 HealthLinkBC File #49aﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ی آب ﺑُﺮد در
ﺑﺮﯾﺘﯿﺶْ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ

•

 HealthLinkBC File #49bﮔﻨﺪزداﯾﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ

•

 HealthLinkBC File #69bﺗﮭﯿﮫ وﻧﮕﺎھﺪاری ﺳﺎﻟﻢ
ﺷﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺑرای دﯾﮕر ﭘروﻧدهھﺎی آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ ھﻠثﻟﯾﻧﮏﺑﯽﺳﯽ ،از وﺑﺳﺎﯾت  ،www.HealthLinkBC.ca/healthfilesﯾﺎ واﺣد ﺑﮭداﺷت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺧود
دﯾدن ﮐﻧﯾد .ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت و راھﻧﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻏﯾر اﺿطراری ،از وﺑﺳﺎﯾت  www.HealthLinkBC.caدﯾدن ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ) 8-1-1ﺑﮫ
راﯾﮕﺎن( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن ﯾﺎ ﮐمﺷﻧواﯾﺎن ،ﺑﺎ  7-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺻورت درﺧواﺳت ،ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﯾش از  130زﺑﺎن اراﺋﮫ
ﻣﯽﮔردد.

