Quý vị cần làm gì khi được ban hành

THÔNG BÁO ĐUN NƯỚC SÔI CƯ DÂN

Thông Báo Đun Nước Sôi được ban hành khi có lo ngại về vi khuẩn có hại hoặc các sinh vật khác xâm nhập vào nguồn
nước. Đun sôi là cách tốt nhất để đảm bảo nước không còn vi sinh vật gây bệnh. Đun nước đến nhiệt độ sôi và tiếp tục
đun trong một phút. Khi nước nguội, cho nước vào tủ lạnh trong chai lọ có nắp đậy sạch.
Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng nước đóng chai bán sẵn.
Trong giai đoạn thông báo đun nước sôi còn có hiệu lực, quý vị vẫn có thể dùng nước máy trong một số trường hợp,
nhưng có một số trường hợp khác cần tránh sử dụng.

Mục đích

Có thể sử dụng?

Uống

Không

Làm đá viên

Không

Đánh răng

Không, sử dụng nước đun sôi (để nguội) hoặc nước đóng chai.

Pha sữa công thức

Không

Rửa rau củ/trái cây

Không

Sơ chế thực phẩm

Không

Pha trà hoặc cà phê

Không

Bát nước cho thú cưng

Không. Thú cưng cũng có thể bị nhiễm bệnh giống như con người. Quý vị nên
cho chúng uống nước đun sôi để nguội hoặc liên hệ với bác sĩ thú y để được
tư vấn rõ hơn dựa trên tiền sử bệnh của thú cưng.

Cá và vật nuôi dưới nước (ví dụ: loài bò sát và ếch
nhái)

Đa số các vi trùng lây bệnh cho con người không lây nhiễm cho các loài bò
sát hoặc cá. Nếu hệ thống nước của quý vị sử dụng nhiều clo hơn hoặc thay
đổi phương pháp khử trùng, hãy thận trọng khi thay nước cho bể cá hoặc
bể thủy sinh. Liên hệ với cửa hàng thú cưng hoặc bác sĩ thú y địa phương để
được tư vấn thêm.

Rửa tay

Có. Rửa sạch tay bằng xà phòng và nước máy để đảm bảo vệ sinh cá nhân cơ
bản. Tuy nhiên, nếu rửa tay để sơ chế thực phẩm thì quý vị nên dùng nước
đun sôi (để nguội), nước đã khử trùng hoặc nước đóng chai với xà phòng rửa
tay.

Tắm rửa

Có

Cạo râu

Có

Giặt quần áo/giặt ủi

Có

Tắm cho bé

Có, miễn là em bé không uống phải nước đó. Đừng để em bé ngậm khăn
tắm.

Rửa bát đĩa

Có. Quý vị có thể sử dụng máy rửa bát nếu áp dụng chu trình khử trùng/
nhiệt và nước rửa bát có bán ngoài thị trường. Quý vị có thể rửa bát bằng tay
nếu tráng bát đĩa trong dung dịch tẩy rửa pha loãng — một muỗng cà phê
thuốc tẩy rửa gia dụng hòa trong một gallon nước — và sau đó để bát đĩa
khô tự nhiên trong không khí.

Cây trồng trong vườn và trong nhà

Có
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Trước tiên, hãy xả sạch đường ống/vòi nước gia đình
• Để xả sạch hệ thống đường ống nước, hãy bật tất cả các vòi nước lạnh,
cho chảy hết cỡ trong ít nhất 5 phút cho mỗi vòi.
• Đối với các khu nhà có nhiều tầng, hãy bắt đầu từ tầng cao nhất trong nhà.
• Nếu đường ống kết nối dịch vụ của quý vị dài hoặc phức tạp (chẳng hạn như
trong khu căn hộ), hãy cân nhắc xả đường ống lâu hơn. Người quản lý tòa nhà
hoặc chủ nhà có thể tư vấn cho quý vị về thời gian xả đường ống lâu hơn.

Xả đường ống
nước lạnh
trong

5
phút

• Nếu nước có màu lạ, hãy tiếp tục để nước chảy cho đến khi nước trong.

2

Đá và máy làm đá tự động
• Rửa và khử trùng khay đá.
• Đối với máy làm đá, vứt bỏ các viên đá còn lại và xả các đường cấp nước bằng
cách làm và vứt bỏ ba mẻ đá viên.
• Lau sạch thùng đá bằng chất khử trùng.
• Nếu đường cấp nước vào máy làm đá dài hơn 20 feet, hãy loại bỏ năm mẻ đá viên.

3

Máy nước nóng, máy làm mát nước, bộ lọc trong đường ống và các
thiết bị khác có kết nối trực tiếp với nguồn nước hoặc bể chứa nước
• Để nước chảy đủ để thay thế hoàn toàn ít nhất một thể tích đầy của toàn bộ đường
ống và bể chứa.
• Hãy thay thế bộ lọc nếu đã gần hết tuổi thọ sử dụng.
• Làm theo bất kỳ hướng dẫn nào khác của nhà sản xuất thiết bị.

4

Chất làm mềm nước
• Chạy qua một chu kỳ tái tạo.
• Làm theo bất kỳ hướng dẫn nào khác của nhà sản xuất thiết bị.

5
6

Hệ thống lọc nước Thẩm Thấu Ngược (Reverse Osmosis, RO)
• Thay thế các bộ lọc thô, xem hướng dẫn sử dụng.

Các Bộ Lọc Nước Khác
• Thay thế các bộ lọc nước khác, vì chúng là bộ lọc dùng một lần và có thể đã bị nhiễm bẩn.
Điều này đặc biệt áp dụng cho các bộ lọc carbon và các bộ lọc khác gần hết tuổi thọ
sử dụng.
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