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محدودیت های مذکور شامل چی میشوند؟
 محدودیت ها به این معنی که استفاده از آب آشامیدنی شهر برای مقاصد غیر از نوشیدن-، حفظ الصحه و آب غیر قابل

 آشامیدنی ممنوع است. این محدودیت ها باالی متام کسانیکه از آب شهری مناطق شهری شهر اکشو استفاده میکنند

 قابل اجرا میباشد، خواه افراد عادی، نهاد ها، سازمان های عامه یا رشکت ها باشند. آب غیر آشامیدنی مثالً در صنایع

 بکار میرود اما فقط هامن مقدار آب مورد استفاده قرار میگیرد که ناگزیر برای پروسه های تخنیکی رضورت است. در

 غیر این صورت، محدودیت ها بطور کامل فابل اجرا میباشد )خالصۀ ذیل را مشاهد کنید(، بشمول سازمان های عامه و

رشکت ها. به سازمان های عامه و رشکت ها ترسیع گردیده تا مرصف آب خویش را به حد ممکن تنظیم کنند

در مناطق شهری شهر اکشو، استفاده از آب شهری برای مقاصد ذیل ممنوع است

 آبیاری چمن ها، گل ها، باغ ها با پیپ آب پاشی یا نل آب پاشی. آبیاری با آب پاش ممنوع نیست. به هر صورت، آب

 آشامیدنی عادی ما وسیلۀ تغذیه ماست و باید چنین مورد عمل قرار گیرد. لطفاً در عوض از آب باران برای آبیاری

استفاده کنید

شسنت وسایل باغ، منای رس دروازه، بالکنی ها یا امثالهم با پیپ یا شستشو کننده های با فشار باال

 پر کردن حوض ها بدون در نظر داشته اندازۀ آن. این شامل حتی حوض های متورم و حوض های چرخشی/حامم

 های جکوزی هم میشود. اگر شام حوض خانگی دارید، باید آنرا به سطح پر کنید که از خطر افتادن کناره های حوض

جلوگیری صورت گیرد

آبیاری میدان های فوتبال، تینیس و مانند آن ها

موتر شویی. ما توصیه میکنیم که از موتر شویی های استفاده کنید که آب را دوباره بازیافت میکنند

 برای خریداری و جمع آوری وسیع آب برای مقاصد شخصی )جدا از آب آشامیدنی در مناطق شهری شهر اکشو(، لطفاً با

حمل کنندگان شخصی متاس بگیرید

برای سواالت راجع به محتوای محدودیت ها و استفادۀ عاقالنه از آب با اکشو انرژی متاس بگیرید

اگر محدودیت ها رعایت نگردد چه خواهد شد؟
 این مشکل همه ما را متأثر خواهد ساخت- لذا مهم است که همۀ ما با یکدیگر در حفاظت آب کمک کنیم. هیچ کسی

 برای تفتیش اینکه آیا محدودیت های استفاده از آب رعایت میگردد یا خیر نخواهد آمد؛ در عوض ما باید درک کنیم

 که چرا این موضوع روی کار گرفته شده است. اگر شام متوجه میشوید که فردی این محدودیت ها را رعایت منیکند

 لطفاً اگر فرصت آنرا دارید با او صحبت کنید. ممکن است آن شخص از این محدودیت ها آگاهی نداشته باشد یا به چاه

شخصی دسرتسی داشته باشد

آب را رصفه جویانه استفاده کنید
 آب مهم ترین وسیلۀ امرار حیات ماست. با تغییرات احتاملی آب و هوا و درجه حرارت بلند ما باید بیاموزیم که چگونه

 در استفادۀ آب رصفه جویی کنیم. بنابر این، حتی اگر محدودیت های مذکور فقط باالی مناطق شهری شهر اکشو قابل

 اجرا است، ما به متام خانواده های شهر -حتی آنهایکه چاه شخصی دارند ارصار میکنیم- تا سعی کنند به هر راه ممکن

در جریان فصل های سال مرصف آب را پایین بیاورند. آنچه شام میکنید مهم است
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در استفادۀ آب از هوشیاری کار بگیرید
 یک شخص عادی تقریباً 140 لیرت آب در روز به مرصف میرساند. بخش عمدۀ این آب در حفظ الصحۀ شخصی و دفع

 تشناب ها بکار میرود و فقط بخشی کمی آن برای غذا و نوشیدن بکار برده میشود. با رعایت نکات حفاظت از منابع

آب ذیل کمک کنید تا مرصف آب پایین بیاید. هر قطره آب حیاتی است

#1  در زمان برس کردن دندان ها نل آب را ببندید. اگر شام نل آب را برای سه دقیقه ببندید، شام تقریباً 36

لیرت آب را پس انداز کرده اید

#2  ظرف ها را با زیر آب روان نشویید. در عوض از گیرۀ نل یا طشت ظرف شویی استفاده کنید. اگر ظرف ها

را زیر آب روان بشویید 120 لیرت آب در ظرف 10 دقیقه به مرصف میرسد
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#4  از حامم کردن در طشت حامم جلوگیری کنید. یک طشت حامم تقریباً 200 لیرت آب میربد. در عوض از

 شاور استفاده کنید، اما بیش از حد شاور نکنید و برای مدت کم با جریان-محدود آب از دهانۀ شاور، شاور

کنید. در هنگام صابون کاری بدن آب را ببندید. یک شاوریکه

پنج دقیقه کمرت وقت را میگیرد میتوانداز ضایع شدن 70 لیرت رصفه جویی کند

#3  قبل از بکار گیری ظرفشوی و ماشین کاال شویی آنرا پر کنید. قبل از گذاشنت ظروف چینی در ظرفشوی آنرا

 بیش از حد الزم نشویید و از تنظیامت-ایکو یا کوتاه مدت استفاده کنید. یک ظرفشوی برای شسنت هر

 ظرف تقریباً 10 لیرت آب به مرصف میرساند و ماشین کاال شویی برای یکبار شستشو تقریباً به 50 لیرت آب

رضورت دارد
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#5  نل ها و تشناب های لیک را ترمیم کنید. یک تشناب لیک در یک سال میتواند الی 400000 لیرت آب را

ضایع کند. 15000 لیرت آب میتواند از یک نل لیک در یک سال ضایع شود. شام 5 لیرت آب را

در هر دقیقه با کم کردن جریان-محدود آب دهانۀ شاور، نل و تشناب رصفه جویی میکنید

#6  برای آبیاری باغ ها و نباتات خانه آب باران را در بیلر ها جمع آوری کنید. بیلر های آب را میتوانید از دکان

 های فلز آالت- و وسایل باغ خریداری کنید. همچنان میتوانید در هنگام حامم کردن آب را در طشت های

کوچک جمع آوری کنید و برای آبیاری استفاده کنید. مقداری کم صابون و شامپو به نباتات رضر منیرساند
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#8  بجای اینکه برای آب یخ نل را بطور مداوم باز کنید جک آب را در یخچال نگهداری کنید. با باز نکردن نل

برای گرفنت آب یخ شام 12 لیرت آب را در یک دقیقه رصفه جویی خواهید کرد

#7  حوض ها، طشت های آب گرم یا حوض های چرخشی/طشت های جکوزی را )بدون در نظرداشت حجم

آن( پر نکنید. در عوض از تاالب ها استفاده کنید

آیا شام نکاتی دیگری راجع به چگونگی پایین آوردن مرصف آب دارید؟

  لطفاً با اکشو انرژی متاس بگیرید یا بهرتین نکات خود را در رسانه های اجتامعی با استفاده از عالمۀ عالمت منرب

رشیک سازید

#Eksjöspararvatten
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