الحفاظ عىل الخارج
جميالً يبدأ من الداخل.
كلنا نحب منزالً نظيفاً ،متاماً بقدر ما نحب العيش يف مدينة ساحلية نظيفة وجميلة .لكن بعض األشياء الربيئة التي قد تقوم بها يف املنزل بإمكانها أن تسد أنابيب بيتك
وتلحق الرضر بالبيئة املحلية.
فيام قد تبدو أعاملك املنزلية وكأنها صغرية ،أنت واحد من أصل حواىل خمسة ماليني شخص يساهمون يف مياه الرصف الصحي لسيدين كل يوم .نحن جميعاً مرتبطون
ببعضنا ،لذا ما تفعله ميكنه أن يصنع فرقاً كبريا.

ما املشكلة؟

الحمم املرمية ونفايات املطبخ من أقنية املياه ونظامنا
نُزيل مئات األطنان من منتجات ّ
الخاص مبياه الرصف الصحي كل سنة ،ما يكلّف دافعي الرضائب والبيئة .هذا يعود إىل
األشياء الخطأ التي تنتهي يف مصارف املياه املنزلية وتسد األنابيب.

السببان الرئيسيان النسداد األنابيب هام:
الحمم يف املرحاض
 -التخلص من املناديل الرطبة ومنتجات ّ

 -غسل دهون الطبخ وفضالت الطعام يف املجىل

ماذا ميكنني أن أفعل؟

املكان األنظف واألكرث صداقة للبيئة للنفايات املنزلية هو يف أن تنتهي يف
الحمم.
الربميل ،وليس يف ترصيفها عرب املجىل أو ّ

الحمم:
يف ّ

حممك لـ:
احتفظ بسلّة مهمالت يف ّ
•املناديل الرطبة
•عيدان القطن
•أغراض النظافة الصحية
•قطع قامش التنظيف
•املحارم الورقية
•خيط تنظيف األسنان
•أي نفايات أخرى.
األشياء الوحيدة التي يجب أن تتخلص منها يف دورة املياه هي النفايات البرشيّة
الحمم .فيام بعض أصناف املناديل الرطبة قد تذكر أنه ميكن التخلص
وورق ّ
منها يف دورة املياه ،فهي ليست كذلك يف الواقع ،بل تشكل  75%من كل
االنسدادات.

يف املطبخ:

•أقشط فضالت الطعام يف برميل النفايات أو
مكان التسميد
•إمسح الدهون عن املقايل والصحون مبناديل
ورقية قبل غسلها

عندما تصل الزيوت والشحوم إىل املياه الباردة يف أنابيب الرصف الصحي لديك تصبح
قاسية .ثم تندمج بنفايات أخرى مثل املناديل الرطبة لتشكل انسدادا ً صلباً يُعرف بـ
“الكتلة الشحمية” .بإمكان هذه االنسدادات أن تسبب فيضاً زائدا ً من شأنه أن يشكل
كابوساً صحياً وبيئياً ،مع تج ّمع مياه الرصف الصحي وفيضانها إىل داخل املنازل والحدائق
الخلفية واألقنية املحلية للمياه .إضافة إىل ذلك ،قد تواجه فاتورة باهظة ألعامل السمكرة
لتصليح َم ْسب الرصف الصحي املسدود.
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•أسكب أي زيت مستخدم أو سوائل دهنية
(مثل الحليب القديم) يف وعاء وض ْعه يف برميل النفايات
•استعمل مصفاة املجىل اللتقاط قطع الطعام الصغرية
إذا ات ّبعت هذه الخطوات البسيطة ،فسوف تساعد يف حامية أنابيب منزلك
والبيئة معاً من انسدادات بغيضة ،باإلضافة إىل توفري املال عىل تكاليف
السمكرة.

