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ΝΕΡΟ
Η εξοικονόμηση του είναι υπόθεση όλων μας!
Φίλη και φίλε καταναλωτή
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης φρόντισε και φροντίζει
να υπάρχει επάρκεια νερού άριστης ποιότητας, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων μας.
Αυτό όμως που είναι σήμερα αυτονόητο και διασφαλισμένο χάρη στις συντονισμένες
και οργανωμένες προσπάθειες της ΔΕΥΑΚ, για να διατηρηθεί στο καλύτερο δυνατό
επίπεδο χρειάζεται και τη συνδρομή όλων μας μέσα από λογική χρήση και
κατανάλωση του νερού.
Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών η ανάγκη για εξοικονόμηση νερού είναι ακόμα
μεγαλύτερη και σ΄ αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μας.
ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ για την εξοικονόμηση νερού
Η οικονομία του νερού ξεκινάει από τη σωστή συντήρηση.




Αντικαθιστούμε άμεσα τις βρύσες που στάζουν. Μια βρύση που απλά στάζει
καταναλώνει ένα λίτρο νερού κάθε 10 λεπτά.
Ελέγχουμε και επισκευάζουμε τυχόν βλάβες στις βάνες και σε όλη την
εγκατάσταση του σπιτιού μας.
Επιθεωρούμε τακτικά το καναζάκι, το floter και δεξαμενές που είναι
συνδεδεμένες στην εγκατάσταση μας για τυχόν βλάβες.

Η οικονομία νερού ας γίνει καθημερινή συνήθεια στο σπίτι…




Πλένουμε τα φρούτα και λαχανικά σε λεκάνη, χρησιμοποιώντας το ίδιο νερό
και για το πότισμα των λουλουδιών.
Επιλέγουμε ηλεκτρικές συσκευές που ανήκουν σε υψηλή κλάση
εξοικονόμησης νερού.
Χρησιμοποιούμε τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων μόνο όταν γεμίσουν,
ρυθμίζοντας τα στο οικονομικό πρόγραμμα.







Προτιμούμε το ντους από τη γεμάτη μπανιέρα.
Ρυθμίζουμε το floter στο καζανάκι της τουαλέτας στο χαμηλότερο δυνατό
σημείο.
Βουρτσίζουμε τα δόντια μας με τη βρύση κλειστή, κατά τη διάρκεια του
βουρτσίσματος.
Όταν ξυριζόμαστε δεν αφήνουμε τη βρύση να τρέχει και χρησιμοποιούμε λίγο
νερό σε κατάλληλο δοχείο.
Δεν ξεπλένουμε τα ρούχα μας σε τρεχούμενο νερό αλλά χρησιμοποιούμε
λεκάνη πλυσίματος.

…στον κήπο, την αυλή και το μπαλκόνι.





Ποτίζουμε τα λουλούδια και τα φυτά μας με ποτιστήρι ή κουβά, νωρίς το
πρωί ή αργά το απόγευμα που η εξάτμιση είναι περιορισμένη.
Καθαρίζουμε τα μπαλκόνια και τους εξωτερικούς μας χώρους με κουβά και
σφουγγαρίστρα και όχι με το λάστιχο.
Πλένουμε το αυτοκίνητο μας σε αραιά χρονικά διαστήματα, με τη χρήση
κουβά και σφουγγαριού.
Προτρέπουμε και συμβουλεύουμε τα παιδιά να μην παίζουν με το νερό και τις
βρύσες στην αυλή.
Το νερό είναι πολύτιμο!
Η εξοικονόμηση του είναι υποχρέωση όλων μας!
Από τη ΔΕΥΑΚ

