
 

 

በኬምብሪጅ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 
(Cambridge Public Schools) የሊድ ምርመራ

 
ዓመታዊ የሚጠጣ ውሃ ምርመራ  
ኬምብሪጅ በጣም ጤናማ የሆነ የሚጠጣ ውሃ ስላላት 
ዕድለኛ ነች። በእኛ ትምህርት ቤቶች ያለውን የውሃ 
ጥራት እንደተጠበቀ ለማቆየት፣ CPS ከ Cambridge 
Water Department ጋር በመተባበር በየዓመቱ የሚጠጣ 
ውሃ ናሙናዎች ምርመራን በሁሉም ትምህርት ቤቶች 
ላይ ያደርጋል። ሁሉም የምርመራዎቹ ውጤቶች በ CPS 
ተቋማት የድር ገጽ ላይ ሊገኙ ይችላሉ። 
 

ባለፉት ሰባት ዓመታት በተደረጉ ምርመራዎች፣ በአካባቢ 
ጥበቃ ባለሥልጣን [Environmental Protection Agency 
(EPA)] የተቀመጠውን የ “እርምጃ መባቻ” ("action 
threshold") ዜር ናሙናዎች አልፈው ሄደዋል፤ 15 
ክፍሎች በአንድ ቢሊዮን (15 ማይክሮግራሞች በሊትር 
ወይም .015 ሚሊግራሞች በሊትር)። ይህ ማለት በእኛ 
ትምህርት ቤቶች ያለው ውሃ በጣም ጥሩ ነው ማለት 
ነው። 
 
አዲስ ሁሉን አቀፍ ምርመራ 
የነዚህ ችግሮች መኖራቸው ግንዛቤ እየጎለበተ መሄድ 
እያንዳንዱ ነፍስወከፍ የ CPS ቧንቧ መቃን እና የቧንቧ 
መክፈቻ/መዝጊያ በ EPA የተቀመጡትን መስፈርቶች 
ማሟላቱን ለማረጋገጥ ቀረብ ብለን እንድናይ ያደርገናል።  
ይበልጥ ሁሉን አቀፍ የሆነ ምርመራ የሊድ ደረጃዎች 
በነፍስ ወከፍ ቧንቧዎች ላይ ከሚፈቀደው ደረጃ በላይ 
እንደሆኑ ገልጦ አሳይቷል። ይህ ሊፈጠረው የቻለው 
በአብዛኛው በአሮጌ ቧንቧዎች ምክንያት ሳይሆን 
አይቀርም። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ችግሩ በግድግዳ 
ውስጥ ያለ ቧንቧ ሊሆን ይችላል።  
 
የእርምጃ ዕቅድ 
1. ከቢሊዮን ከ15 ክፍሎች በላይ የሆኑ የምርመራ 

ውጤት የሚያሳዩ ሁሉንም ቧንቧዎች መዝጋት እና 
በአዲስ መተካት። 

2. የሊድ ምንጭ ሆኖ የተገኘው ነገር ሙሉ በሙሉ 
መወገዱን ለማረጋገጥ የክትትል ሥራ መሥራት። 

3. ሊድ ለጤና አስጊ የሆነ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት 
ለመከላከል ቀጣይነት ያለው ምርመራን ማድረግ።   

 
ስለ ሊድ ምርመራ 
ሊድ መርዛማ ንጥረ ነገር ነው። በኬምብሪጅ ውስጥ 
በሕንፃዎች ውስጥ እና ውጫዊ አካል ላይ ያለ ሊድ 
ያለበት ቀለም ወደ ብናኝነት ይቀየራል። ማሳቹሴትስ 
ዕድሜያቸው አፍላ ለሆኑ ሕፃናት የሊድ ምርመራ 
እንዲደረግባቸው የሚጠይቅበት ምክንያት ይህ 
አካባቢያዊ አስጊ ሁኔታ በመኖሩ ነው። በውሃ ውስጥ ያለ 
ሊድ እንዲሁ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል፤ ነገር ግን 
በጣም ለደኅንነት አስተማማኝ የሆነ የውሃ አገልግሎት 
ሥርዓት ስላለን ዕድለኞች ነን። ከማናቸውም ነፍስ 
ወከፍ ቧንቧ ጋር የሚኖረውን ተጋላጭነት በሚቀንስ 
መልኩ—የእኛ የውሃ ምንጮች በቀን እና በሳምንቱ 

በሙሉ የተለያዩ መሆናቸውን ማስታወሱ እፎይታን 
ይሰጣል። በተጨማሪ፣ የምርመራ ፕሮቶኮሉ ጎጂ የሆኑ 
ንጥረ ነገሮች ከተከማቹ ከበቂ ጊዜ በኋላ ውሃው 
በመጀመሪያ ደረጃ ጠዋት ላይ እንዲመረመር ይጠይቃል። 
በመሆኑም፣ የምርመራ ውጤቶቹ በውሃው ውስጥ 
ሊኖር የሚችለውን ከፍተኛ የሊድ መጠን ያሳያሉ። ውሃን 
ለአንድ ደቂቃ ከፍቶ እንዲፈስ መተው፣ ውሃው ይበልጥ 
ለደኅንነት አስተማማኝ እንዲሆን ያደርገዋል። 
 
ቤተሰቦች ምን ማድረግ ይችላሉ 
የሚያሳስብዎት ነገሮች ካሉ፣ የእርስዎ ቤተሰብ የጤና 
ክብካቤ ሰጪ ለእርስዎ ልጅ በደሙ ውስጥ ሊድ እንዳለ 
እና እንደሌለ ለማወቅ የደም ምርመራ ማድረግ 
እንዳለበት እንዲወስኑ ሊያግዝዎት የሚችል ከማንም 
የተሻለ ሰው ነው።  
 

የኬምብሪጅ የማኅበረሰብ ጤና መምሪያ በተጨማሪ ስለ 
ሊድ እርስዎ ለሚኖርዎት ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት 
ሊገኝ ይችላል። የማኅበረሰብ ጤና ነርስ የሆኑትን አሊሺያ 
ሞሪስን [Alicia Morris RN] በስልክ ቁጥር 
617.665.3831 ለተጨማሪ መረጃ ከማነጋገር እባክዎ 
በምንም መልኩ ወደ ኋላ አይበሉ። 
 
የኬምብሪጅ ውሃ ለመጠጥነት ቢውል ለደኅንነት 
አስተማማኝ ነው 
ሁሉን አቀፍ ምርመራ በሁሉም ቧንቧዎች ላይ 
በማድረግ፣ CPS ለአካባቢያዊ ደኅንነት እና ጤና ዋስትና 
መረጋገጥን ላለን ቁርጠኝነት አፅዕኖት ይሰጠዋል። ውሃ 
ምግብነት ያላቸውን አልሚ ነገሮችን እና በርካታ የጤና 
ጠቀሜታዎችን ይሰጣል። የቧንቧ ውሃ መጠጣት 
ለአካባቢ ጤና ጠንቅ ሊሆኑ የሚችሉ የፕላስቲክ 
ቡጥሌዎችን የመጠቀምን ዕድል ይቀንሳል። 
የኬምብሪጅ ውሃ መምሪያ ሊድ ያለባቸውን ቧንቧዎች 
እና የውሃ ማስተላለፊያ መገልገያ ዕቃዎችን ለማስወገድ 
በቀጣይነት የሚከናወኑ ፕሮግራሞች አሉት—በዚህም 
እኛ የምንጠጣውን ውሃ ይበልጥ ደኅንነቱ የተጠበቀ 
እንዲሆን ያደርጋል።   
 
ተጨማሪ ይወቁ  
 

Cambridge Public Schools (የኬምብሪጅ የሕዝብ 
ትምህርት ቤቶች)  
www.cpsd.us/Departments/facilities 
water@cpsd.us | 617. 349.6516 
 

Public Health Department (የማኅበረሰብ ጤና 
መመሪያ) 
www.cambridgepublichealth.org/services/ 
childrens-health/ 
 

Water Department (የውሃ አቅርቦት መምሪያ) 
https://www.cambridgema.gov/Water 


