
 سنة وأكثر للصليب األحمر في منطقة الوادي األوسط 03وولرد غروسر تتبرع بمياه شرب صالحة لالستعمال لـ شركة 
 

وزع مكتب الصليب االحمر في منطقة الوادي األوسط  --/ بي آر نيوزواير /  4102حزيران/يونيو،  5فريزنو، كاليفورنيا، 
لمواقع   World Grocer of Turlockوورلد غروسر في تيرلوك شركة بها عت معلبة لحاالت الطوارىء تبر مياه شرب  اليوم

غالون من مياه الشرب المعبأة الطارئة التي  80811ويتم استعمال  تخزين ردود الطوارىء تفيد سبعا من محافظات كاليفورنيا.
وكان الجفاف  دعم المنطقة. لتلبية احتياجات ضحايا الحاالت الطارئة ضمن منطقة عاما 01تتمتع بصالحية شرب تتجاوز 

التي جفت  على مياه اآلبارالناس  عتمدي حيث في المدن الصغيرة وخاصة 4102عام في ال ضرب والية كاليفورنياقد الشديد 
"خبز  ستوكتونستعانة بالمنظمة غير الربحية القائمة في المساعدة عن طريق اال األحمر متطوعو الصليب قدم وقد اآلن. 
في  مياه الشرب إلى سهولة الوصول لضمان بسرعةمواردها  وحشدت ،ياهالم للمساعدة في نقلت بشاحنتها تبرع تيال، "الحياة

 .المنطقة الوسطى في وادي للمجتمعات حاالت الطوارئ
 

متطوعي الصليب األحمر للتمريض لنشر حديث للصليب األحمر في كاليفورنيا، "إن وجود مياه شرب دبي ديلي، كبيرة وقالت 
. إن مياه الشرب المعبأة الصالحة للشرب قدر بثمنيال هو أمر في حالة الطوارئ بصورة فورية نظيفة الجيدة و النوعية ال ذات

 ث." تأهب للكوار للأي خطة  فيعنصر هام  يسنة في حاالت الطوارئ ه 01ألكثر من 
 

حالة كل  .طوارئ محلية لةحا 581لى أكثر من عالعام الماضي الوادي األوسط في منطقة وقد رد الصليب األحمر في 
ركي يالصليب األحمر األم. دائما في أعلى القائمة يلكن مياه الشرب هالخاصة بها، و فريدة طواريء تأتي باحتياجاتها ال

 .عم عملياته محليا ووطنيا ودوليااستخدم مياه الشرب المعلبة لد
 

وقد تم بيع هذه لطوارئ للتخزين على المدى الطويل، لالمعلبة الشرب مياه تصنع كاليفورنيا شركة وورلد غروسر في تيرلوك ب
في صناديق كل منها مكون من  ةأونص 44ويتم بيع هذه العلب بسعة  .سر والمستشفيات، والحكومات، والشركاتلأل المياه

وكالة الرد على الكوارث لصليب األحمر و وتوصي منظمة ا. غالون من الماء المعقم تجاريا 0نحو تبلغ سعتها  ست علب
 .غالون من المياه للشخص الواحد في اليوم لمواجهة أي طارئ 0 تبلغ إمدادات لمدة ثالثة أيام على األقلالفدرالية بتخزين 

يقول و . لشرب في حاالت الطوارئمياهها المعلبة الصالحة لالكثير من البحث والجهد في صناعة رلد غروسر شركة وو ضع تو 
وقتا طويال يدوم منتج بركي يمثل الصليب األحمر األمزويد المستجيبين األولين بريثفي راج شوهان، "شعرت أنه من المهم ت

بصالحية لشراء وتخزين المياه المعبأة في زجاجات ذات جدوى بتكلفة بديال المياه " وتوفر هذه .نكهة ممتازةيواصل احتفاظه بو 
لتخزين المياه وفرا ممتاز متقد أصبح هناك اآلن بديل ي طارئ يتطلب تخطيطا و إن كون المرء مستعدا ألتدوم لسنتين فقط. 
 أيضا.  طعمه جيد جدافإن بالمناسبة، و . على المدى الطويل
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