
 

 وأجو�تها   أسئلة   المعبَّأة:   المیاه 
  المیاه   وتختلف  اإلغالق.  محكمة  أخرى   حاو�ة  أو  زجاجة  في  میاه  المعبَّأة  المیاه  المعبَّأة.  المیاه  حول  شائعة  أسئلة  عن  المعلوماتیة  الورقة  هذه  ُتجیب
 حاو�ة. في المیاه  توزع آلة من تأتي التي  الُمباَعة  المیاه عن  المعبَّأة

 الصنبور؟   میاه   من   أماًنا   أكثر   المعبَّأة   المیاه   هل 
 میاه  من  أمًنا  أكثر  المعبَّأة  المیاه  �أن  االعتقاد  إلى  یدعو   سبب  یوجد  ال

  بوجه   متشابهان  المعبَّأة  والمیاه   الصنبور   میاه  جودة  فمعاییر  الصنبور،
 عام.

  المیاه   تنظیم   عن   الصنبور   میاه   تنظیم   �ختلف   كیف 
 المعبَّأة؟ 

  الصنبور   میاه  تنظیم  )EPA(  األمر�كیة  البیئة  حما�ة   و�الة  تتولى
  اآلمنة.   الشرب  میاه  قانون   �موجب  العامة   المیاه  شبكات  من  القادمة

  میاه   جودة  �انتظام  ) MDH(  مینیسوتا   بوال�ة  الصحة  وزارة   وتفحص
  نشر   )EPA(   و�الة  وتشترط  آمنة.   أنها  من  للتأكد  العامة  الصنبور

  و�الة   تشترط  �ما  العام.  للجمهور   ُمتاحة  وجعلها  الفحوصات  تلك   نتائج 
)EPA(   میاه  لملوثات  المحتملة  الصحیة  اآلثار  عن  معلومات  نشر  

  ُمتاحة  وجعلها  للتشر�عات  االمتثال  وعن  المیاه  مصدر  وعن  الشرب
 العام.  للجمهور

  المعبَّأة   المیاه  تنظیم  )FDA(  األمر�كیة والدواء  الغذاء  دائرة  تتولى  بینما
  على   )FDA(   الدائرة  تشترط  وال   الغذائیة.  المنتجات  أحد  �صفتها
 فحوصات  إجراء  في  معتمدة  �معامل  االستعانة  المعبَّأة  المیاه  شر�ات

  الدائرة   تشترط ال  �ما الفحوصات.  نتائج عن   اإلبالغ في  أو  المیاه  جودة
)FDA(  المیاه   ملصقات  على   الغذائیة  والمعلومات   المكونات  �تا�ة  

 المعبَّأة. 

 المعبَّأة؟   المیاه   تأتي   أین   من 
  أ�ًضا   منه  تأتي   منها   والعدید   متنوعة،  مصادر  من  المعبَّأة  المیاه   تأتي
  في  تشتر�ها  التي   المیاه  تكون   األحیان،   �عض  وفي  الصنبور.  میاه

نت  عامة  صنبور  میاه   ببساطة  زجاجة   تغییر   مثل  ما  �طر�قة  جودتها  ُحسِّ
  المصادر   من  السطحیة  والمیاه  واآل�ار  والینابیع  فیها.  المعادن  تر�یبة

 المعبَّأة. للمیاه  األخرى 

 المعبَّأة؟   المیاه   ملصقات   في   ُیذ�ر   ماذا 
  وهناك  القانونیة.  المتطلبات  المعبَّأة  المیاه  ملصقات  تستوفي   أن   �جب

  التي  واالستخدامات  والجودة  والمحتوى   المصدر  لمعلومات   متطلبات

  أن   من  التأكد  إلى  المتطلبات  هذه وضع  و�هدف  الملصقات.  على  ُتكتب
  سبیل   على  المنتج.  عن  بدقة  تعبر  الملصقات  على  المذ�ورة   المعلومات

  تكون   أن   �جب  إذن  ینابیع"،  "میاه  الزجاجة  ملصق  على  ُ�ِتبَ   إذا  المثال:
 ینبوع.  من مأخوذة المیاه

 المعبَّأة؟   المیاه   �شرب   ُیوصى   متى 
  الخیار   فیها  المعبَّأة   المیاه  تكون   ر�ما  التي  الحاالت  �عض  یلي  فیما

 األمثل: 
 التخییم.  رحالت مثل  للمیاه  آمن مصدر  توافر عدم حال في ▪
 الطبیعیة.   الكوارث وقوع أثناء ▪
 ر�ما  إلیك  تأتي  التي  المیاه  �أن  العامة  المیاه  شبكة  أخطرتك  إذا ▪

ثة.  تكون   ُملوَّ
ثة  الخاص  بئرك  في  المیاه  أن   فحص  أظهر  إذا ▪   تملك  ال  وأنك  ُملوَّ

 میاهك. في  التلوث  معالجة �مكنها   التي  الوسائل

  الماء  إعطاء  عند  أو  األطفال  حلیب  إعداد  عند  معبَّأة  میاه  استخدام  یتسم
  �أهمیة   أعاله  المذ�ورة   المواقف  في  واحد  عام  من   األقل  لألطفال
 خاصة.

  من   �عاني  الفرد  �ان  إذا  األمثل  الخیار  المعبَّأة  المیاه  تكون   قد  كذلك
 تحدث  المواد.  �عض  من  منخفضة  جرعات  تناول  تتطلب   صحیة  حالة
 ال. أم  لك مناسبة المعبَّأة المیاه  �انت إذا ما لمعرفة  طبیبك مع

 الفلوراید؟   مادة   عن   ماذا 
  مهم  والفلوراید  األسنان.  تسوس  من  الحد  في  أساسي  عنصر   الفلوراید
 1البالغین.   إلى  األولى أسنانهم  تنمو  الذین األطفال  من  للجمیع،

  الفعالة  العامة  الصحة   إجراءات  أحد  العامة   المیاه  إلى   الفلوراید  إضافة 
  تحتوي   ما  دائًما  وتقر�ًبا  الفم.  صحة  وتحسین  األسنان  تسوس  منع  في

 وفي 2الفلوراید.   على  مینیسوتا  وال�ة   في  البلد�ة  العامة  المیاه  شبكات
  احتوت   إذا-  أو  الفلوراید  على  المعبَّأة   المیاه  تحتوي   ال  ر�ما  المقابل،

 مثالیة.   بنسبة موجوًدا  �كون  ال  -علیه
  - ُوجد  إن-  الفلوراید   نسبة  معرفة  المعبَّأة  المیاه  شراء  عند  المهم  ومن
 و�جب  منتجها،  إلى  الفلوراید  الشر�ات  �عض  ُتضیف  حیث  المیاه.  في
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 المیاه  في  موجوًدا  الفلوراید  �ان  و�ذا  الملصق.  في  النسبة  هذه  ذ�ر
  الملصق.  على  الفلوراید  نسبة   بیانات   ذ�ر  �جب  فال   طبیعیة،  �صورة
 منتجهم.  في الفلوراید  نسبة  لمعرفة المیاه  تعبئة �شر�ة  اتصل

  الزجاجات   استخدام   إعادة   اآلمن   من   هل 
 البالستیكیة؟ 

  استخدام   �إعادة  )MDH(  مینیسوتا  بوال�ة  الصحة  وزارة  توصي  ال
  تكون   ور�ما  واحدة.  مرة  لالستخدام  الُمعدة  البالستیكیة  الزجاجات
ثة  استخدامها   الُمعاد  الزجاجات   األخرى   الحیة  والكائنات   �البكتیر�ا  ُملوَّ

  تعرض   إلى  الزجاجات  استخدام  إعادة  تؤدي  ور�ما  لألمراض.  الُمسبِّبة
 تدو�ر  إعادة  و�نبغي   الصحیة.  غیر  الدقیقة  الحیة  الكائنات  لتلك  الناس

 نفا�اتنا.  مكبات  في الموجودة النفا�ات  �میة لتقلیل  الفارغة الزجاجات

 المعبَّأة؟   المیاه   صالحیة   مدة   هي   ما 

  مدة  ذات  المنتجات  فئة   ضمن  المعبَّأة   المیاه   )FDA(  الدائرة   تعتبر
  و�جوز   ُتفَتح.  ولم  صحیحة  �صورة  ُأنتجت  إذا  المحدودة  غیر  الصالحیة
  �شأن   مخاوف  �سبب  الزجاجة  على  تار�خ  إضافة  المعبَّأة  المیاه  لشر�ات

  المعبَّأة   المیاه  تخز�ن  و�نبغي  السالمة.  ولیس  الكر�هة  والرائحة  الطعم
 المباشرة.   الشمس أشعة عن �عیًدا  �ارد  مكان في

  میاه   تكلفة   عن   المعبَّأة   المیاه   تكلفة   تختلف   كیف 
 الصنبور؟ 

  المرات.  آالف  الصنبور  میاه  تكلفة  ضعف  المعبَّأة  المیاه   تكلفة  تبلغ  قد
  و�لغ   سنًتا.  58  مینیسوتا  وال�ة  في   الصنبور  میاه  تكلفة   متوسط   و�بلغ

  غیر   المنزلیة  المعبَّأة  المیاه  من  الواحد  للجالون   الجملة  سعر  متوسط
 Beverage"  لشر�ة  وفًقا  2019  عام  في   دوالر  1.18  الغاز�ة
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