
(ካብ ምምሕዳር ከተማ ስያትል ብዛዕባ ማይ ኣፍሊሕካ ምጥቃም  ዝተዋህበ ሓበሬታ) 

ትሕዝቶ ሓበሬታ፡ ምምሕዳር ከተማ ስያትል ክፍሊ ኣገልግሎት ማይን ኤለክትሪክን ነበርቲ ሓደ-ሓደ ዞናታት ስያትል ማይ እናፍልሑ 

ቅጥቀሙ ሓቢሮም።ኣብ’ዚ ተሓቢሩ ዘሎ ዞና ዝነብሩ ነበርቲ እቲ ማይ ናይ ጥዕና ጸገም ወይም’ውን ሕማም ከስዕበሎም ስለዝኽእል 

ቅድሚ ምጥቃሞም ከፍልሑዎ ይሕተቱ ኣለዉ። እዚ መምርሒ’ዚ እቲ ማይ ብክኢላታት ተመርሚሩ ጽሩይ ምዃኑን ንምስታይ ከም 

ዝከኣልን ስጋብ  ዝሕበር እቲ ዝተዋህበ መምርሒ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ። 

እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም፡  

ማይ ኣፍሊሕኩም ተጠቐሙ ክበሃል ከሎ፡ 

 መድሃኒት ዘይተገብሮ ማይ ቡምባ ዘይምስታይ፣ ከምኡ’ውን ካብ ዘይተጻረየ ማይ ዝተሰርሐ በረድ ፣ ወይ ምስ ዘይተጻረየ 

ማይ ዝተሓወሰ ካልእ መስተ ዘይምስታይ፣ወይ ብዘይተጻረየ ማይ ዝተሓጽበ ዘይበሰለ መግቢ ዘይምብላዕ።  

 ማይ ንምጽራይ፡ ንሓደ ደቐቕ ዝኣክል ተፍልሑዎ።  ምስ ዘሓለ ኣብ ጽሩይ መኽደኒ ዘለዎ መትሓዚ ብምምላእ ኣብ መዝሓሊ 

ፍሪዘር ኣእትዉዎ።  

 ዝተዓሸገ ማይ ምስታይ ግን ይከኣል’ዩ። ከምኡ’ውን ብናይ ቦምባ ማይ ጌርካ ነብስኻ ወይ ክዳውንቲ ምሕጻብ ይከኣል’ዩ። 
ነገር ግን ቆልዑ ካብ’ቲ ዝሕጸቡሉ ዘለዉ ማይ ከይሰትዩን ዝተጠቐሙሉ ሽጎማኖ ኣብ ኣፎም ከየእትዉን ክንጥንቀቕ የድሊ። 

 ብሬድዮን ብቴለቪዥንን ከምኡ’ውን ብናይ ክፍሊ ማይን ኤለክትሪክን ኣገልግሎት ወብ-ሳይ SPU website ብዛዕባ እቲ 

ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ከም ዝተላዕለን እቲ ዝስተ ማይ ጽሩይ ከም ዝኾነን ንዝወሃብ ሓበሬታ ምክትታል የድሊ።  

 ብዛዕባ’ዚ ዝተዋህበ ሓበሬታ ክሰምዕ፣ ከርኢ/ከንብብ ወይ  ድማ ናይ ምርዳእ ጸገም ዘለዎ እትፈልጡዎ ሰብ ኣንተድኣ ኣሎ 
ኮይኑ እዚ ሓበሬታ እዚ  ከተማሓላልፉሉ/ከተመሓላልፉላ ንላቦ።  

 

 

እቲ ብዛዕባ ማይ ኣፍሊሕካ ምጥቃም ዝብል ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ምስ ተላዕለ፡ 

 

 እትጥቀሙሉ ሻምብቆታት ማይ ብሙሉኡ ብምኽፋት እቲ ኣብኡ ዝጸንሐ ማይ ከም ዝፈስስ ምግባር። እዚ ማለት ድማ ኣብ 

ዝሓለፈ 24 ሰዓታት እንተድኣ ዘይተጠቐምኩሙሉ ዝሑል ማይ ዘፍስስ ሻምብቆ ማይ ንሰለስተ ደቐቕ ዝኣክል ከም ዝፈስስ 

ግበሩዎ። 

 ኣብ ገዛኹም ዘሎ መስርሒ በረድ’ውን : በረድ ዝሰርሕ ፍሪዘር እንተድኣ ኣለኩም ሰለስተ ግዜ  ኣብ መትሃዚ መሊእኩም 

ጎሓፉዎ።  

 እቲ ናይ ማይ መውዓዪ ካብ 113 F ንታሕቲ እንተድኣ ኔሩ ነቲ ዝነበረ ማይ ብሙሉኡ ከም ዝፈስስ ብምግባር እንደገና 

ምልኡዎ።   

 ብሪጀነረሽን ሳይክል ወይ ነቲ ዝነበረ ብምፍሳስ ነቲ ማይ ከም ዝቕየር ምግባር። 

 ነቲ ዝስተ ናይ ቦምባ ማይ ኣፍስሱዎ: እዚ ማለት ድማ ን 3 ደቒቕ ዝኣክል ከም ዝፈስስ ግበሩዎ።  

 ኣብ ፍሪዘር ዘሎ ማይ መዝሓሊ ከም ዝፈስስ ምግባር: ስጋብ ን 5 ደቒቕ ዝኣክል ከም ዝፈስስ ምግባር። 

 

ኣገደስቲ ሓበሬታታት ንምርካብ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ወብ‐ሳይታት ተመልከቱ : 

http://www.seattle.gov/util/ 

http://www.kingcounty.gov/healthservices/health/preparedness/disaster/BoilOrder.aspx  



http://www.cdc.gov/parasites/crypto/health_professionals/bwa/public.html  

  


