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استعد للطقس المتجمد
 حدد مكان إغالق المياه الخاص بك

تأكد من أن كل شخص في مسكنك يعرف مكان صمام اإلغالق الرئيسي 
للمياه وحافظ عليه بعيًدا عن الحطام والعقبات في جميع األوقات .

بالنسبة لمعظم المنازل في منطقة خدمتنا، يكون صمام اإلغالق الخاص بمالك 
العقار على الجانب الخاص بك من عداد المياه في صندوق العداد . إذا لم تكن 
متأكًدا مما إذا كان لديك صمام إغالق داخلي، فتحقق من تقرير فحص العقار 

من وقت شرائك مسكنك . بالنسبة للمستأجرين، يرجى استشارة مدير العقار 
الخاص بك .

إذا لم تتمكن من العثور على صمام اإلغالق الخاص بك أو إذا كان تالفًا، 
فيجب أن تكون مستعًدا للوصول إلى صمام اإلغالق  City  في صندوق 

العداد . قد تحتاج إلى مفتاح عداد المياه لفتح صندوق العداد، والذي يمكن 
شراؤه من معظم متاجر العدد واألدوات.

 ال تدع الهواء البارد يدخل
اغلق األبواب والنوافذ بإحكام من الخارج . قم بإجراء بإصالح النوافذ 

واألبواب والجدران المكسورة أو المعرضة للضرر . احكم إغالق جميع 
التسريبات في مساحات الزحف والطوابق السفلية. قم بتجهيز المساحات غير 

المدفأة الستقبال فصل الشتاء واغلق أبواب الكراج طوال فترة التجمد.

 األنابيب المكشوفة وسخانات المياه
اعزل األنابيب في المناطق غير المدفئة والمعرضة للضرر، مثل غرفة 

السطح أو الكراج. راجع أيًضا توصيات الشركة الُمصنِّعة لسخانات المياه 
ذات الخزانات وتلك التي بدون خزانات . تحتوي متاجر العدد واألدوات 

الصحية على مواد عازلة للمساعدة في منع األنابيب من التجمد.

 الصنابير الخارجية
أغلق الصنابير الخارجية . قم بإزالة جميع الخراطيم المتصلة وقم بلف 

الصنابير بالمناشف أو عازل الستايروفوم . قم بإيقاف وتصفية المياه من أنظمة 
الرش اآللي .

 استعد قبل مغادرة المدينة
إذا كنت تخطط للبقاء بعيًدا في وقت من الممكن أن تصل فيه درجات حرارة 

الجو لدرجات التجمد، فقم بإيقاف تشغيل المياه عند العداد واضبط منظم 
الحرارة على 65 درجة أو أعلى .

 إمدادات الطوارئ التي يجب 
أن تكون في متناول اليد :

 مفتاح عداد المياه  
 للوصول إلى 

 صندوق العداد 
إذا لزم األمر

 الساحة  
 داخلية 

وخارجية

 أغطية مريلة الخرطوم
 للصنابير الخارجية

 راديو وكشاف إضاءة
 يعملون بالبطارية

 احصل على كمية كافية من المياه
  مقابل جالون 1 لكل شخص

 يوميًا لمدة 7 أيام.

فتح غطاء 
صندوق 

العداد

إدارة 
الصمام 

داخل 
صندوق 

العداد
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أثناء الطقس المتجمد )2-1 يوم(

 احمي الصنابير الداخلية
افتح الخزانات أسفل أحواض المطبخ والحمام للسماح بدوران 

الهواء الدافئ حول األنابيب . تأكد من إزالة أي مواد سامة 
موجودة في هذه الخزانات إذا كان هناك أطفال أو حيوانات أليفة 

تعيش في المسكن 

 تنقيط فقط إذا لزم األمر
 بعد اتخاذ اإلجراءات المذكورة أعاله

  قم بالتنقيط ببطء من صنبور ماء بارد إذا 
شعرت أن األنابيب قد تتجمد على الرغم من ذلك. يجب أن 

يكون الصنبور الذي تختاره ذو أكبر مسافة من صمام اإلغالق 
 الرئيسي . ليس من الضروري أن يكون تنقيطاً سائالً. إذا قمت

 بالتنقيط من الصنبور، قم بتجميع الماء الستخدامه في المستقبل.

 انقطاع التيار الكهربائي
إذا واجهت انقطاًعا في التيار الكهربائي ألكثر من 24 ساعة، 

فتوقف عن التنقيط من الصنابير وأوقف تشغيل المياه عند العداد.

لتجمد ممتد )أكثر من يومين(
سيراقب مرفق مياه أوستن الظروف التي تؤثر على البنية التحتية للمياه الخاصة بنا طوال فترة التجمد . 

اتبع التعليمات الواردة من   مرفق مياه أوستن   للحصول على أفضل إرشادات حول حماية األنابيب الخاصة 
بك والبنية التحتية لنظام المياه في أوستن :

myatxwater.org austinwater.org

تذويب األنابيب بعد تجمد
بعد فترة من الطقس المتجمد، إذا قمت بتشغيل صنبور واكتشفت أن القليل من الماء يخرج، أو ال يوجد 

ماء على اإلطالق، فمن الممكن أن يكون لديك أنبوب أو عداد مياه متجمد . قم بالخطوات التالية :

 اختبر جميع الصنابير لمعرفة أيهم المجمد
إذا وجدت أن كافة الصنابير الخاصة بك ال تعمل، فإن األنبوب المجمد يقع بالقرب من أنبوب المياه 

الرئيسي الذي يدخل المنزل . إذا لم تعمل أي من الصنابير الموجودة في نفس الطابق، فإن األنبوب المجمد 
يقع بين الطوابق المختلفة . إذا لم تعمل أي من الصنابير في نفس الغرفة، فإن األنبوب المجمد يقع بين 

أنبوب الماء الرئيسي ومكان دخول الماء إلى الغرفة.

 اعثر على الجزء المجمد من األنبوب
بعد معرفة األنبوب المجمد، تتبع األنبوب المصاب بالكامل للبحث عن عالمات التجمد مثل االنتفاخات أو 

الصقيع أو الجليد . إذا لم تكن هناك عالمات مرئية، انتبه إلى درجة حرارة األنبوب وابحث عن المكان 
األكثر برودة في األنبوب.

 قم بإذابة األنبوب ببطء
حتى أضعف قطرات الماء ستساعد في إذابة األنبوب المجمد . إذا كان أي من الصنابير الخاصة بك يمكنها 

تشغيل أي مياه على اإلطالق، قم بفتحها. افتح صنبور الماء البارد األقرب إلى األنبوب المجمد بالكامل 
لتخفيف الضغط وتقليل فرصة االنكسار . إذا كان األنبوب المجمد في منطقة واحدة فقط، فقد تتمكن من 

إذابة األنبوب عن طريق فتح الخزانات والسماح للهواء األكثر دفئًا بالدوران حول األنابيب . استخدم الماء 
الدافئ لنقع المناشف، ثم لف المناشف حول األنابيب المجمدة . يمكنك استخدام مجفف الشعر أو السخان 
المحمول إلذابة األنبوب، لكن ال تستخدم األجهزة الكهربائية إذا كان هناك ماء راكد . ال تقم أبًدا بإذابة 

أنبوب الثلج باستخدام اللهب المكشوف.

إذا لم تنجح هذه الخطوات، فاتصل بسباك مرخص أو مدير العقار الخاص بك للحصول على المساعدة .

 استخدام مفتاح صندوق
 العداد الجديد

هذا الطرف يفتح 
غطاء صندوق 

العداد

هذا الطرف يعمل 
على تدوير صمام 

الماء داخل صندوق 
العداد

  Facebook/AustinWater

  Twitter/AustinWater @AustinWater

  Instagram/AustinWater (@austin_water)
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