ජලාපවහන නල නිසි ෙලස නඩත්තු කිරීම සහ
යූ-උගුල් වලට නිතිපතා ජලය එක් කිරීම (Sinhala version)
িনকাশী পাইপ িল স ঠকভােব বজায় রাখুন এবং
িনয়িমত ইউ- াপ িলেত পািন েযাগ ক ন (Bengali version)

Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và
thường xuyên thêm nước vào ống chữ U (Vietnamese version)

පිරිසිදු පරිසරයක් පවත්වා ගැනීම සහ ෙරෝග පැතිරීම
වැළැක්වීම සඳහා යූ-උගුල් වල ජලය අඩංගු බවට වග
බලා ගන්න.
සෑම සතියකම සෑම කාණු පද්ධතියකටම ජලය ලීටර්
භාගයක් වත් කරන්න.
ජලාපවහන කාණු උගුල් සහ පයිප්ප ෙවනස් ෙනොකරන්න.
නිතිපතා පරීක්ෂා කරන්න. කාණු සහ පයිප්ප කාන්දු
වුවෙහොත් ෙහෝ අවහිර වී ඇත්නම් ෙහෝ කාණු වලින්
දුර්ගන්ධය පිටවන්ෙන් නම් සුදුසුකම් ලත් කාර්මික
ශිල්පිෙයකු ලවා වහාම අලුත්වැඩියා කිරීමට කටයුතු කරන්න.
এক ট পির ার পিরেবশ বজায় রাখেত এবং েরােগর িব
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Để duy trì môi trường sạch sẽ và ngăn ngừa sự lây lan của dịch
bệnh, hãy đảm bảo ống chữ U luôn có nước.
Hàng tuần, hãy đổ nửa lít nước vào mỗi cửa ống thoát nước.
Không can thiệp vào hệ thống thoát nước.

Centre for Health Protection Website

www.chp.gov.hk

া সুর ার জন েফসবুক ওেয়বসাইট েক
Facebook Website Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe

Centre for Health Protection Facebook Fanpage

fb.com/CentreforHealthProtection

২০২০ জানুয়ারীেত উৎপািদত

া সুর ার জন ওেয়বসাইট েক
Trang web Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe

ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ මධ්යස්ථානෙය් ෙෆේසබු
් ක් ෙවබ් අඩවිය

Phát hành vào tháng 1 năm 2020

ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ මධ්යස්ථානෙය් ෙවබ් අඩවිය

2020 ජනවාරි මාසෙය්දී නිෂ්පාදනය කරන ලදී

Kiểm tra thường xuyên. Nếu hệ thống thoát nước bị rò rỉ, tắc
nghẽn hoặc bốc mùi, hãy liên hệ nhân viên kỹ thuật đủ trình độ
để sửa chữa ngay lập tức.

