
የሊድ መከላከያ ሀብቶችን እየፈለግኩ ነው  
 

በውሃዬ ውስጥ ሊድ መኖሩ ካሳሰበኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? 
ነዋሪዎች በውሃቸው ወስጥ ያለውን የሊድ መጠን መመርመር ይችላሉ እንዲሁም ካስፈለገ የውሃ 
ቧንቧዎችን መተካት ይችላሉ። 

● DC Water ነጻ የውሃ መመርመሪያ መሳሪያአቅርቧል ስለዚህ ቤተሰቦች በውሃ ቧንቧቸው ውስጥ 
ያለውን የሊድ መጠን መፈተሽ ይችላሉ። ነጻ መሳሪያ ለማግኘት የመጠጥ ውሃ ክፍልን በ (202) 
612-3440 ላይ ይደውሉ ወይም በ leadtest@dcwater.com ላይ ኢሜይል ያድርጉ። 

● ብቁ ለሆኑ የቤት ባለቤቶች ቤታቸውን ከከተማው የውሃ ማከፋፈያ ጋር የሚያገናኙትን የሊድ 
ቧንቧዎቻቸውን ለመተካት የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጠውን Lead Pipe Replacement 
program (የሊድ ቧንቧ ምትክ ፕሮግራም) እናቀርባለን። 

● DC Water የሊድ ተጋላጭነትን ለመቀነስ በርካታ ጠቃሚ ምክሮች አሉት። 
 

ከአንድ ሰው ጋር ማውራት እፈልጋለሁ። ለማን መደወል እችላለሁ?  
● ይህ ለህይወት አስጊ ድንገተኛ ነገር ከሆነ፣ 911 ላይ ይደውሉ። 

● ስለ ሊድ መከላከል የከተማ አገልግሎቶችና መረጃ ለመጠየቅ፣ 311 ይደውሉ። 

● ተከራይ ሆነው ስለ ሊድ ተጋላጭነት ሃሳብ ከገባዎት፣ የተከራይ ተሟጋች ቢሮን በስልክ ቁጥር 

(202) 719-6560 ላይ ያነጋግሩ። 

● ወይም የኢነርጂ እና አካባቢ መምሪያ (Department of Energy and Environment) 

(202) 535-2600 ላይ ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm ድረስ ያግኙ። 

 

በቤቴ ውስጥ የሊድ መሰረት ያለው ቅብ ካሳሰበኝ ምን ማድረግ 
እችላለሁ? 
ነዋሪዎች ቤታቸውን የሊድ መሰረት ላለው ቅብ መመርመርና ቤተሰባቸውን ለሊድ ተጋላጭነት 
ማረጋገጥ ይችላሉ። 

● የሊድ መጠን በቅቦች ውስጥ የሚመረምረውን እና ካስፈለገም ለሊድ ቅብ ጥገናዎች የገንዘብ 
ድጋፍ በማድረግ ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች የሊድ ቅነሳ ፕሮግራም እናቀርባለን። 

● ልጅዎ የሊድ ምርመራ እንዲያደርግ ዶክተርዎን ይጠይቁ። ልጅዎ ለሊድ መጋለጡን ማወቂያ 
ብቸኛው መንገድ የደም ምርመራ ነው። በህጉ መሰረት፣ በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የሚኖሩ ሁሉም 
ልጆች ከ 6-14 ወራት እና ከ 22-26 ወራት እድሜ ላይ የሊድ ምርመራ ማድረግ አለባቸው። 
ማስታወስ የሚቻልበት ቀላሉ መንገድ፡ እያንዳንዱን ልጅ መርምሩ፣ ሁለት ጊዜ በሁለት። 

● ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለማድረግ ስልጠና ሳይወስዱ የሊድ መሰረት ቅብ ባላቸው ገጾች በመቀባት 
ለማስተካከል መሞከር ወይም መስራት ተጨማሪ አደጋዎችን ይፈጥራል። እንዲሁም 

https://www.dcwater.com/lead-testing
https://www.frontdoor.dc.gov/lead-pipe-replacement
https://www.frontdoor.dc.gov/lead-pipe-replacement
https://www.dcwater.com/reducelead
https://www.frontdoor.dc.gov/lead-paint-reduction
https://doee.dc.gov/twicebytwo


በሚያድሱበት፣ ሞልድ በሚያስወግዱበት ወይም ከ 1978 አመት በፊት በተሰሩ የሊድ ቅብ 
መሰረት ያለው ገጽ ላይ ሌሎች ለውጦችን በሚያደርጉበት ወቅት ከሊድ ነጻ የሆኑ ልምዶችን 
መከተል አለብዎት። የሊድ መሰረት ላለው ቅብ ቤትዎን ለማስመርመር እና የሊድ መሰረት ያለው 
ቅብ ደህንነቱን በጠበቀ ሁኔታ መፍትሄ እንደተሰጠው ለማረጋገጥ ከዲሲ የተረጋገጠ የቅብ ባለሙያ 
ጋር አብረው ይስሩ እንዲሁም ለፕሮጀክትዎ ፈቃድ ያግኙ። 

 

እዚህ ያልተጠየቀ ጥያቄ አለኝ። ማንን ማነጋገር እችላለሁ? 
● ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm ባለው ጊዜ ውስጥ የኢነርጂ እና አካባቢ ዲፓርትንመትን 
በ (202) 535-2600 ላይ ደውለው ሊያገኙ ይችላሉ። ወይም፣ በ doee@dc.gov ላይ 
“Lead Protection Question” በሚል ርዕሰ መስመር ለቡድኑ ኢሜይል ሊያደርጉ ይችላሉ። 

 

ይህ ገጽ የሸፈነው በእኛ—የዲሲ መንግስት— እና በእኛ ስራ ተቋራጮች በኩል የሚቀርቡ ሐብቶችን 
ብቻ ነው።  

 
ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ማርች 2021 ነው። 

https://doee.dc.gov/node/1279221
https://doee.dc.gov/page/lead-abatement-renovation-epermitting-form

