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ديسمب /كانون األول2018 ،
األربعاء21 ،
ر
 ،Corinne Schiffإدارة الصحة العامة والصحة العقلية ()DOHMH
 ،Lauren Sicilianoنائب رئيس العمليات
ر
بروتوكول إدارة التعليم لمدينة نيويورك ( )DOEالختبار نسبة الرصاص يف المياه للفبة 2020-2018

تلزم تعليمات والية نيويورك الختبار نسبة الرصاص ف مياه ر
المبان
الشب بالمدارس ( )NYCRR Subpart 67-4 10جميع
ي
ي
المدرسية باختبار نسبة الرصاص يف المياه مرة واحدة عىل األقل كل خمس سنوات .تشاورت إدارة التعليم لمدينة نيويورك
ً
( )DOEمع إدارة الصحة العامة والصحة العقلية ( )DOHMHعىل جدول أخذ العينات وتم اعتماده رسميا من قبل إدارة
تقويم عىل مدار السنوات الثالث القادمة
المبان المدرسية يف كل عام
الصحة يف والية نيويورك ( )NYSDOHالختبار ثلث
ي
ي
ديسمب /كانون األول .2020 ،الخطوات التالية الواجب اتخاذها الستيفاء تعليمات
بداية من عام  2018وانتهاء يف يوم 31
ر
الوالية مبينة أدناه.
اس :2017-2016
اإلجراءات العالجية لدورة االختبارات يف العام الدر ي
ر
الت تم اختبارها وبلغت فيها
اس  ،ً 2018 - 2017قامت شعبة المرافق المدرسية ( )DSFبتصحيح جميع المنافذ ي
يف العام الدر ي
ر
.
نسبة الرصاص أعىل من  15جزءا يف البليون ،يف دورة االختبار  2017-2016باإلضافة إىل ذلك ،تم إصالح واختبار البكيبات
ر
اس
الت كانت خارج الخدمة أو تعذر الوصول إليها خالل هذه الدورة ،وإذا لزم األمر ،تم
إصالحها خالل العام الدر ي
ي
ً
ر
ر
الت تحتوي عىل نسبة عالية من الرصاص أو إخراجها تماما من الخدمة قبل تحديد
 .2018-2017ستتم معالجة البكيبات ي
موعد اختبار المبت يف دورة االختبار .2020-2018
الوسم بالملصقات التعريفية:
مبان مدارس إدارة التعليم ،بشكل فريد بملصقات معدنية مشفرة وإدخالها
سيتم تميب كل منفذ ينطبق عليه االختبار ،يف جميع ي
يف قاعدة البيانات الرئيسية للرصاص .سيضمن ذلك تصنيف البيانات من جوالت االختبار السابقة بشكل صحيح يف قاعدة
ً
ر
ر
الت يتم إجراؤها
بيانات مركزية يف الفبة المقبلة ،والسماح إلدارة التعليم بأن يكون لديها سجال بجميع االختبارات واإلصالحات ي
عىل مستوى ر
البكيبات .ستحل الملصقات المعدنية الالمعة المشفرة محل الملصقات الورقية ،وسيتم تركيبها يف أماكن غب
ر
وستبق يف مكانها من اآلن فصاعد.
ظاهرة حول المنفذ
المبان:
اختيار
ي
ً
بمجرد أن يتم تصنيف مبت المدرسة حديثا ،ومع اكتمال اإلصالح لدورة اختبار  ،2017-2016ستتم إضافته إىل قائمة انتظار
ر
التقويم.
المبان قبل نهاية عام 2018
الت سيتم اختبارها لدورة االختبار  .2020-2018سيتم اختبار ثلث
ي
ي
ي
المبان ي
مع استيفاء المعايب المذكورة أعاله ،يستند اختيار المبان المدرسية التابعة إلدارة التعليم لعام  2018عىل المدارس ر
الت
ي
ي
تستضيف المجموعات الطالبية الضعيفة (الطفولة المبكرة ،ما قبل الروضة ،االبتدائية) والمبان ر
الت كان بها عدد كبب من
ي ي
التجاوزات ( %20من المبت بأكمله) و /أو  10تجاوزات عىل األقل) خالل الجولة األوىل من االختبار.
إجراءات االختبار:
 .1تنسيق الوصول إىل الموقع
أ .يف موعد ال يتجاوز ظهر يوم الخميس ،يجب عىل االستشاريي البيئيي ( )ECأن يقدموا إىل مكتب الصحة
الزمت (اسم /رقم هوية المبت ،التاري خ
البيئية والسالمة ( )EHSالتابع إلدارة التعليم ( ،)DOEالجدول
ي
ر
التاىل.
الت سيتم اختبارها يف األسبوع ي
والوقت) للمدارس ي
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ب .قبل يوم واحد من الموعد المقرر ألخذ العينات ،سيقوم االستشاري بزيارة الموقع للتأكد من جاهزية بما يف
وااللبام ر
ر
ر
بفبة الركود لمدة  18-8ساعة ،وتوافر مرافق
الت بها منافذ،
ذلك إمكانية الوصول إىل جميع المواقع ي
(مرافقون) من المدرسة.
سيقدم مكتب الصحة البيئية والسالمة ( )EHSإلﯽ االستشاريي البيئيي ( )ECمعلومات االتصال (االسم
ورقم الهاتف المحمول) الخاصة بموظفﻲ الحراسة الذﯾن سيقومون بتسهيل وصول االستشاريي البيئيي
ومرافقتهم خالل عملية جمع عينات المياه.

 .2أخذ العينات
ظق الحراسة المسؤولي عن الموقع قبل ساعة واحدة من أخذ
أ .يجب أن يجتمع االستشاريون البيئيون مع مو ي
العينات لبدء اإلعداد لذلك.
(ممثىل) االستشاريي البيئيي وموظف الحراسة المختص القيام بجولة تفقدية لضمان أنه ال
ب .يجب عىل ممثل
ي
توجد منافذ مفتوحة أو بها تشبات جارية .إذا تم اكتشاف أي من المشاكل سالفة الذكر ،يجب إلغاء عملية
أخذ العينات وإعادة جدولتها يف وقت آخر .يجب أخذ العينات عندما تكون الصنابب تنقط فقط.
ج .يجب عىل االستشاريي البيئيي التأكد من موظف الحراسة المختص أن المياه يف جميع أنحاء مبت المدرسة
ظلت راكدة لمدة  8إىل  18ساعة قبل البدء ف أخذ العينات .ال يتم أخذ العينات إذا كانت ر
فبة الركود أقل من
ي
 8ساعات أو ر
أكب من  18ساعة.
المصاف قبل أخذ عينات المياه.
د .لن يتم إجراء تغيب يف نظام المياه مثل إزالة محابس تهوية الصنابب أو
ي
الت تنتم إىل فئة منافذ "خارج النطاق" ر
ر
والت تشمل:
ي
ي
ه .ال يجوز جمع العينات من منافذ المياه ي
ّ
 .iصنابب أحواض الغسيل الموجودة داخل دوالب مؤمن (له باب مغلق)
 .iiصنابب أحواض الغسيل الموجودة يف المطبخ
المختبات
 .iiiاألحواض وأجهزة عمل الثلج الموجودة يف فصول
ر
 .ivالصنابب المتصلة بخرطوم
 .vاألدشاش ونوابض حوض االستحمام (البانيو)
 .viمحطات غسل العيون
 .viiأحواض المضمضة
 .viiiالمنافذ الموجودة يف غرفة الغالية المؤمنة
 .ixصنابب المياه الساخنة
 .xأحواض غسل الشعر
ه
و .يجب جمع العينات فقط من صنابب الماء البارد ،أو صنابخلط المياه إذا كانت يف النطاق وكانت هذه ي
الطريقة الوحيدة ألخذ عينة من الصنبور.
يىل:
ز .سيتم جمع العينات باستخدام الماسحات الضوئية الحالية ( .)Mc55ستكون العملية كما ي
 .iسيتم اختيار مبت عىل الجهاز
البوتوكول
 .iiسيتم تحديد منفذ إما عن طريق مسح تنسيق الملصق الجديد ،أو باستخدام ملصقات ر
ً
السابق .سيقوم تطبيق المسح الضوئﻲ بقبول أي من التنسيقي أو السماح بﺈدخال منفذ يدويا.
ً
 .iiiبعد اختيار منفذ كما هو موضح أعاله ،سيقوم المشغل بمسح الباركود الذي تم طباعته مسبقا عىل
زجاجة العينة.
 .ivيتم تسجيل نموذج العينة إىل جانب اسم المشغل ،ومعرف الجهاز ،ومعرف المبت ،ومعرف
الكتالوج ،والتاري خ /الوقت.
 .vعند إرساء الجهاز ،يتم تحميل البيانات إىل قاعدة البيانات ،ويمكن إنشاء تقارير مناسبة لنقلها إىل
المعمل.
ر
 .viقد يقوم المشغل بالتوقيع مباشة عىل الجهاز العتماد سلسلة الخدمة.
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ح.
ط.
ي.
ك.
ل.

م.

ً
 .viiقد يتم إدخال منافذ جديدة أو منافذ خارج النطاق أو منافذ لم يمكن الوصول إليها مسبقا أو تم
إيقاف تشغيلها أثناء العملية.
يجب أن يتم جمع العينات يف عبوات بالستيكية سابقة التنظيف ،وسابقة التحميض ،سعة  250مل ،يتم
توفبها لالستشاريي البيئيي بواسطة مكتب الصحة البيئية والسالمة ( )EHSالتابع إلدارة التعليم (.)DOE
يجب أن يبدأ جمع العينات يف المنفذ األقرب إىل نقطة دخول الماء إىل المبت.
يتم جمع عينة واحدة من كل منفذ مياه .يتم سحب العينة األوىل عند فتح المنفذ ألول مرة (عينة السحب
األوىل)
يجب أن يكون معدل التدفق هو نفسه المستخدم يف ملء كوب.
يجب تسجيل مالحظة عن أي ظروف منفذ قد تؤثر عىل العينة ،مثل تنقيط المنفذ ،وتغب لون الماء ،وضغط
الماء المنخفض ،عىل استمارة سلسلة الخدمة.
ً
يجب جمع العينة ر
حت لو تغب لون الماء أو كان معدل التدفق منخفضا.

المختبية:
المختبية وإبالغ النتائج
التحاليل
ر
ر
مختبات معتمدة من قبل ( )NYSDOH ELAPالمعتمدة
 .1يقوم االستشاريون البيئيون بشحن /تسليم عينات المياه إىل
ر
.2
.3
.4

.5

لتحليل محتوى الرصاص بها.
ر
يجب أن يطلب االستشاريي البيئيي مهلة زمنية تباوح من  7إىل  10أيام إلجراء التحليل.
يجب تحليل جميع العينات لمحتوى الرصاص عن طريق أساليب التحليل الخاصة بإدارة حماية البيئة رقم 200.8
أو200.9
مختب التحليل يجب أن تقدم النتائج إىل االستشاريي البيئيي عن طريق:
عند االنتهاء من
ر
المخبية
التحاليل
أ) تقرير
ر
ب) تقرير البيانات يف جدول Excel
تقرير االستشاريي البيئيي إىل مكتب الصحة البيئية والسالمة ( /)EHSشعبة المنشآت المدرسية ()DSF
ر
المختبي وتقرير بيانات جداول Excel
ون مع تقرير التحليل
أ) نتائج ملخص
ر
المختب يف شكل تقرير ر
ر
بالبيد اإللكب ي
كمرفقات بالبيد اإللكبر
ون.
ر
ي

اإلجراءات العالجية لدورة االختبارات ف ر
الفبة :2020-2018
ي
البوتوكوالت التالية ألي تركيبات لها نتائج نموذجية فوق مستوى اإلجراء:
يتم وضع ر
ر
 نافورة المياه الفوارة :يجب أن يتم عزل البكيب عىل الفور ووضع عالمة تميب باللون األصفر.
 محطة تعبئة الزجاجات :يجب أن يتم عزل ر
البكيب عىل الفور ووضع عالمة تميب باللون األصفر.
 حوض إعداد الطعام :يجب أن يتم عزل ر
البكيب عىل الفور ووضع عالمة تميب باللون األصفر.
 صنبور المياه الباردة (مكتب الممرضة) :يجب أن يتم عزل ر
البكيب عىل الفور ووضع عالمة تميب باللون األصفر.
 صنبور المياه الباردة بمركز ( :)LYFEيجب أن يتم عزل ر
البكيب عىل الفور ووضع عالمة تميب باللون األصفر.
تبق ر
 صنبور المياه الباردة بالفصل /بدورة المياه :يمكن أن ر
البكيبات قيد االستخدام مع عالمة "لغسل اليد فقط" عىل
ر
البكيب ر
حت تعود النتائج إىل أقل من مستوى اإلجراء ،نسبة رصاص أقل من  15جزء يف البليون.
األسبوع ما
 عملية التنظيف األسبوعية لنظام المياه يف المبت أيام اإلثني وبعد العطالت .يتضمن بروتوكول التنظيف
ي
يىل :جميع المنافذ ،وجميع المنافذ الموجودة خارج النطاق ،وأي منافذ ذات عالمات صفراء أو مفصلة يف "خطة سالمة
ي
المياه المحسنة" (انظر أدناه).
بروتوكول ما بعد المعالجة:
ً
ً
 يجب أن ر
ييبق أي تركيب معزول معزوال ومعلما باللون األصفر إىل أن تظهر نتيجة عينة ما بعد المعالجة أن تركب
الرصاص أقل من مستوى اإلجراء.
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يجب أن تجمع عينة ما بعد المعالجة زجاجتي من العينة ،عينة مسح مدتها  30ثانية باإلضافة إىل عينة السحب األوىل
القياسية.

تحديثات رلبوتوكول المعالجة:
ً
 فيما يتعلق بأية تركيبات زادت فيه نسبة الرصاص ،ولم يتم استبدالها مسبقا يف آخر خمس ( )5سنوات ،يتم استبدالها،
ر
المباشة المتصلة بها وتوصلها بالحائط.
بما يف ذلك جميع المواسب
ً
ً
 فيما يتعلق بأية تركيبات يقل عمرها عن  5سنوات ،وتم استبدالها سابقا وتظهر ارتفاعا يف نسبة الرصاص ،ال يكون
ً
الت يتم اتخاذها (بينما ر
ر
تبق معزولة ،معلمة بملصقة صفراء أو
االستبدال ضوريا .يف هذه الحالة  ،تتضمن الخطوات ي
موقعة حسب الحاجة):
 oصيانة ر
البكيبات المستهدفة ،مثل تغيب /تنظيف المهويات /المصفات ،فحص السباكة المصاحبة لمواقع
المصاف يف الموقع (لتنظيفها) ،إلخ.
ي
ر
 oبعد أن يتم اتخاذ هذه الخطوات ،إذا بقيت نسبة الرصاص يف البكيبات عالية وهناك تركيبات متعددة يف المبت
ً
ً
تقييما مفصال
بهذه الحالة ،فستكون المدرسة مرشحة لتطوير وتنفيذ خطة معززة لسالمة المياه .يتضمن هذا
لملف السباكة ،وتحليل نتائج العينات وبروتوكول التنظيف المتخصص.
ً
ر
ر
ر
الت تظهر تجاوزا يف نسبة الرصاص بعد ثالثة اختبارات متتالية ،فﺈن خيار إيقاف التشغيل
 فيما يتعلق بالبكيب (البكيبات) ي
ر
ر
ر
الت ال تؤثر عىل توفر
(أي إزالة) البكيبات يوضع بعي االعتبار ويتم تقييمه .يتم اتخاذ هذه الخطوة فقط مع البكيبات ي
مياه ر
الشب أو عملية تشغيل المبت.
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