משק בשעת חירום
איומים וסיכונים בתחום המים :
פגיעה במערכת המים יכולה להתרחש כתוצאה מאסונות טבע כמו רעידת אדמה ,צונאמי או שיטפונות ,כתוצאה
מהרעלה מכוונת -זיהום מים ,כתוצאה ממלחמה -ירי טילים ,ובמקרה של תקלות.
שרותי מים בשעת חירום:
תאגיד המים ת.מ.ר הינו חלק ממערך החירום בעיר והוא מהווה את הזרוע המקצועית והביצועית בתחום המים
והביוב ובפתרון בבעיות הקשורות לתחום .התאגיד מצטייד בציוד המתקדם ביותר במסגרת אחריותו לדאוג
לחלוקת מים בחירום באמצעות תחנות חלוקה ,ורוכש מעת לעת ציוד המתאים למטרה זו (ערכות חלוקת מים,
משאבות מים ,וציוד נוסף).
חלוקת מים בחירום
במצב של מחסור זמני במים ,עד להשבת מערכת המים לתפקוד תקין ,יקימו ויתפעלו תאגיד המים ת.מ.ר
והעירייה מערך לחלוקת מים בדרכים חלופיות על-פי רמות החירום והנורמות השונות שהוגדרו על-ידי הגופים
האמונים על כך .מערך ה חירום מבוסס על תחנות לחלוקת מים בפריסה ברחבי העיר בנקודות מרכזיות ונגישות
לציבור.

כיצד על התושבים להתכונן?
שמרו בקבוקים בבתים:
כדי להקטין את הלחץ בשעת חירום ואת הצורך לצאת מהבית ,אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו
מנת מים בחישוב של  4ליטר ליממה לנפש ,לשלוש יממות .מים במקרה זה ,יכולים להיות גם מי ברז ,ואין
חובה להחזיק מים מינרלים.
את המים בבקבוקים עליכם להחליף אחת ל 3-חודשים במים טריים ,תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש
אחר בבית .אם מדובר במים מינרלים יש לחדשם על פי הוראות היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק .את
הבקבוקים מומלץ להחזיק על הרצפה למניעת נפילה במקרה של רעידת אדמה.
הכנת ערכת סניטציה בבתים
בנוסף לב קבוקי המים ,רצוי לשמור בבית ערכת תברואה שתכיל ברובה מוצרים פשוטים הנמצאים בשימוש
יומיומי בכל בית .את הערכה יש לשמור במקום מוצל ,קריר ויבש בממ"ד או בחדק המוגדר כחדר לשעת חירום
בבית.
מה יש לשים בערכה?


חבילת מגבונים לחים וג'ל אנט י בקטריאלי שיסייעו בשמירה על היגיינה אישית במקום מים.



כלים חד פעמיים ומגבות נייר לשימוש במקרים בהם לא תתאפשר רחצת כלים.



שקיות לאיסוף פסולת לשמירה על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.



שקית סניטציה לצרכים סניטריים (ניתן לרכוש באתרים מתמחים באינטרנט).

