
World Grocer  תורמת מי שתייה לחירום בעלי

+ שנים לצלב האדום האמריקאי 03חיי מדף של 

 (  Central Valleyבאזור "העמק המרכזי" )

 

בתאריך זה הצלב האדום האמריקאי סיפק למרכזי  -/ PRNewswire/ 4102, 5פרזנו, קליפורניה, יוני 

 Worldידי -נתרמו עלובתרומה, שהועברו תייה מי ש (Central Valley"העמק המרכזי" )חירום באיזור 

Grocer ( מחוזות נוספים בקליפורניה. 7שבעיר טורלוק למחסני החירום שלהם שיועילו ויעזרו לשבעה )

+ שנים הועברו לשימוש 01גלונים של מי שתייה משומרים המיועדים לחירום עם חיי מדף של  8,811

" שארע בקליפורניה 4102י התמיכה המיועדים. "יובש שיענה על הצרכים של קורבנות החירום באזור

רבים שנסמכים על מי בארות אשר נמצאים כעת בתהליך והקטנים היישובים ההיה קשה במיוחד באיזורי 

, מוסד ללא כוונת רווח, השוכן ""Bread of Lifeוגובר. מתנדבי הצלב האדום בסיוע ייבוש הולך 

י להבטיח לתושבי אזור ביעילות כד המים וניידו אתנת לעזור מ-ה תרמו משאית עלבסטוקטון, קליפורני

 גישה למי השתייה. "העמק המרכזי"

p://www.multivu.com/mnr/7241851htt-להצגת תכני המולטימדיה של מהדורה זו, אנא לחץ על: 

cross-red-to-water-drinking-emergency-canned-donates-grocer-world 

"מי שתייה איכותיים ונקיים המסופקים באופן מיידי בזמן חירום הם יקרי ערך!",  אמרה דבי דייליי, 

פסאות המשומרות של מי רכזת מתנדבים הצלב האדום למתנדבי הצלב האדום הפרוסים בקליפורניה. הקו

 + שנים הן מרכיב חשוב של תוכנית הערכות לאסון. 01השתייה בעלות חיי מדף של 

מקרי חירום מקומיים  581-במהלך השנה שחלפה העניק הצלב האדום האמריקאי סיוע חירום ליותר מ

דיים, אך מי שתייה (. כל מקרה חירום הוא בעל מאפיינים ייחוCentral Valleyבאזור "העמק המרכזי" )

הם תמיד בראש הרשימה.  הצלב האדום האמריקאי נעזר במי השתייה המשומרים במערך הסיוע המקומי, 

 הארצי והבנילאומי שלו. 

World Grocer ( בעיר טורלוקTurlock שבקליפורניה מייצרת את קופסאות המים המשומרים לאחסון )

 44 מערכות ממשל, ולבתי עסקים. פחיות במשקל לטווח הארוך והם נמכרים למשפחות, בתי חולים,

פחיות לאריזה ומספקים גאלון אחד של מים מטוהרים. הצלב  0ארוזים באריזות של  (ג' 011) אונקיות

ממליצים להתאבזר באספקה לשלושה ימים הכוללת לפחות גאלון אחד של מי  FEMAהאדום וארגון 

השקיעה מאמצים רבים במחקר עבור הייצור של  World Grocerשתייה משומרים לחירום עבור אדם. 

מי השתייה המשומרים שלהם. "חשתי כי היה זה חשוב לספק למעגל הסיוע הראשון, כמו הצלב האדום 

האמריקאי מוצר שנשמר לאורך זמן רב וכזה ששומר על טעם מעולה", אמר פרית'וי ראג' צ'אוהאן 

(Prithvi Raj Chauhanהמים מציעים חלופה חסכו .) נית מאוד לרכישה ואחסון של מים מבוקבקים

בעלי חיי מדף של שנתיים בודדות בלבד.  מוכנות לשעת חירום דורשת תכנון מקדים וכעת ישנה חלופה 

 מצוינת עבור אחסון מים לטווח ארוך. אגב, הם גם טעימים. 

 World Grocerחברה: הצלב האדום, 

 המוצר: מי שתייה משומרים לחירום

 www.worldgrocer.com אתר אינטרנט:
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 פרטי התקשרות: 

 ג'ורג' ליד האוקיאנוס

 +717-007-0702נייד:  

 oakes@eartlink.net או george@worldgrocer.comדוא"ל: 

mailto:george@worldgrocer.com
mailto:oakes@eartlink.net

