یکی اص هْوتشیي تخطْای هصشف دس خاًَاس ٍ خصَصاً دس اداسات ٍ ساصهاًْای خصَصی ،هصشف آب دس فالش تاًکْاست  .آهاس
ًطاى هی دّذ فقط  02دسصذ هصشف آب دس تَالتْا صشف پاکیضگی ضخصی ٍ طْاست هی ضَد ٍ  32دسصذ تقیِ آتی است کِ دس
خشٍجی فالش تاًکْا هستقیواً تِ فاضالب تثذیل هی ضَد  .سیفَى ّای هعوَلی ٍ قذیوی کِ تشای ًظافت کاسِ تَالت استفادُ
هی ضًَذ دس ّش تاس تخلیِ تیي  20تا  21لیتش آب ضشب تصفیِ ضذُ سا ّذس هی دٌّذ  .ایي دس حالی است کِ دس اغلة هَاسد تویض
کاسی کاسِ تَالت تا حجن آتی هعادل ًصف ایي هقذاس ّن اهکاى پزیش است لزا ساّکاس هٌطقی تشای کاّص هصشف دس ایي تخص
کن کشدى حجن آب خشٍجی اص فالش تاًکْاست.
تذیي هٌظَس سٍضْای هختلفی ٍجَد داسد کِ استفادُ اص تطشی پالستیکی پشآب -استفادُ اص آجش ٍ یا ّش هادُ حجن دٌّذُ دیگش
دسٍى هخضى جْت کاّص حجن هخضى اص سادُ تشیي سٍضْا هی تاضذ ّش هطتشک هیتَاًذ تِ آساًی تا قشاسدادى یک جسن
حجین ًظیش تطشی پشضذُ اص آب  ،کیسِ کاٌّذُ حجن فالش تاًک ٍ حتی قطعِ ای آجش پیچیذُ ضذُ دس لفاف پالستیکی  ،حجن
هخضى فالش تاًکتاى سا کاّص دّیذ ّ .وچٌیي ضٌاٍسّای خاصی ٍجَد داسد کِ تِ ضٌاٍس صشفِ جَئی هطَْسًذ ٍ تا ّضیٌِ
ًاچیضی هی تَاًٌذ فالش تاًک قذیوی ضوا سا کن هصشف کٌٌذ .

اخیشاً تش اساس ّویي هکاًیسن سادُ یعٌی کاّص حجن  ،فالش تاًکْای دٍگاًِ طشاحی ٍ ساختِ ضذُ است .دس فالش تاًکْای
دٍگاًِ هخضى فالش تاًک تِ دٍ قسوت کَچک ٍ تضسگ تقسین ضذُ ٍ خشٍجی ّش کذام اص ایي دٍ قسوت ًیض جذاگاًِ قاتل
تٌظین است  .تذیي تشتیة تستِ تِ ًیاص هصشف کٌٌذُ خشٍجی هخضى کَچک ٍ تضسگ یک تاس تٌظین ضذُ ٍ استفادُ کٌٌذُ تِ
فشاخَس ًیاص دس ّش تاس استفادُ خَد یکی اص دگوِ ّای کَچک یا تضسگ سا خَاّذ فطشد  .تذیي تشتیة حجن قاتل تَجْی اص آب
ضشتی کِ دس ضشف تثذیل تِ فاضالب تَد  ،رخیشُ ساصی ٍ حفظ هی ضَد  .استفادُ اص فالش تاًکْای دٍگاًِ هی تَاًذ  02تا 22
دسصذ دس ایي تخص صشفِ جَئی تِ دًثال داضتِ تاضذ.

