
Nie należy używać (poddawać stagnowaniu) wody przez co 
najmniej 6 godzin, a najlepiej nie dłużej niż 18 godzin.  

Nie używaj wody. Obejmuje to: 

CHISTAR ZLEWY CHISTAR TOALETY CHISTAR PRYSZNICE CHISTAR ZMYWARKI CHISTAR
CHISTAR PRALKI CHISTAR AUTOMATY DO LODU CHISTAR ZRASZACZE DO TRAWNIKA CHISTAR
CHISTAR WSZYSTKIE INNE URZĄDZENIA WYKORZYSTUJĄCE WODĘ CHISTAR

1 
Nie używaj   

wody przez co 
najmniej  
6 godzin

2 
Napełnij butelki  

wodą z kranu

3 
Niezwłocznie 
zaplanuj lub  
potwierdź 

bezpłatny odbiór

PROGRAM 
BADANIA 
OBECNOŚCI 
OŁOWIU
ZWRÓĆ ZESTAW  
W CIĄGU 2 TYGODNI

OPRACUJ PLAN 
TESTOWANIA WODY

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE 
KOMPLETOWANIA ZESTAWU

Poddam wodę stagnowaniu (nie będę jej używać) w dniu

Próbki pobiorę co najmniej 6 godzin później, w dniu

D ATA

D ATA

G O D Z I N A

G O D Z I N A

PYTANIA? 
Zadzwoń pod numer (312) 742-2406 lub 

skorzystaj z kodu QR.

Podziel się tym planem ze wszystkimi domownikami.

Zaplanuj natychmiastowe wypełnienie formularza 
online po pobraniu próbek.

W przypadku pytań lub chęci uzyskania pomocy technika  
w celu skompletowania zestawu prosimy o kontakt z Wydziałem 

Badania Jakości Wody (Division of Water Quality). Para obtener instrucciones en 
español, visite 

W celu uzyskania instrukcji w  
j. polskim odwiedź stronę

有关 中文说明，请访问

ChicagoWaterQuality.org(312) 742-2406  ChicagoWaterQuality.org(312) 742-2406  ChicagoWaterQuality.org

Większość mieszkańców, którzy pomyślnie przetestują swoją 
wodę, kompletuje zestaw w ciągu 2 tygodni.

Wielu mieszkańców poddaje wodę stagnowaniu przez noc,  
co oznacza, że nie zużywają jej po północy i napełniają butelki 

zaraz po przebudzeniu następnego dnia rano.

Potwierdź lub zaplanuj odbiór za pomocą naszego formularza 
online PRZED spakowaniem i zapieczętowaniem zestawu.

Próbki wody zostały pobrane po łącznie 5 minutach: 

Przykład:

o godz.

o godz.

rano

rano

po południu

po południu

:

:

7 : 0 0 7 : 0 2 7 : 0 5

CHISTAR 
1. pobranie po 
uruchomieniu 
licznika czasu, 

CHISTAR 
2. pobranie po upływie  

2 minut oraz 

CHISTAR 
3. pobranie 
po upływie  

5 minut.
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JAK SKOMPLETOWAĆ ZESTAW DO BADANIA OBECNOŚCI OŁOWIU
ZANIM ROZPOCZNIESZ

CHISTAR Przed pobraniem próbek wszyscy członkowie gospodarstwa 
domowego muszą zaprzestać używania wody na co 
najmniej 6 godzin. 
 
Dotyczy to wszystkich źródeł wody, takich jak zlewozmywaki, 
toalety, prysznice i pralki, a także systemów automatycznych, 
takich jak maszyny do lodu i zraszacze. 
 
Jeśli przypadkowo użyjesz wody, przełóż pobranie próbek  
na inny termin. Stagnowanie wody nie jest konieczne  
w przypadku innych lokali w budynku wielorodzinnym.

CHISTAR Użyj dostarczonych naklejek, aby przypomnieć członkom 
gospodarstwa domowego, że nie należy korzystać z wody 
przez 6 godzin.

CHISTAR Wybierz kran, gdzie:
CHISTAR Woda jest często używana do picia i gotowania, zazwyczaj  

z kranu w kuchni lub łazience.
CHISTAR Można przełączyć kran na zimną wodę.
CHISTAR Nie jest podłączony filtr ani napowietrzacz. Omiń wszystkie 

filtry, ale nie usuwaj ich. Więcej informacji na temat filtrów 
można znaleźć na naszej stronie internetowej.

CHISTAR Miej pod ręką minutnik i długopis.

CHISTAR Na każdej butelce umieść informację o godzinie ostatniego 
użycia wody.

P R Z Y K Ł A D :  7 : 0 0 7 : 0 2

+ 2 minuty + 3 minuty

7 : 0 5

2

5 6

1

4

ZACZNIJ OD ŻÓŁTEJ BUTELKI

1 Zapisz godzinę na żółtej butelce. 
2 Umieść butelkę pod kranem.  

Odkręć zimną wodę i natychmiast włącz 
minutnik. 

3 Napełnij butelkę do szyjki.  
Nie wyłączaj minutnika.

4 Nie zakręcaj kranu.

PO UPŁYWIE 2 MINUT 
NAPEŁNIJ ZIELONĄ BUTELKĘ

1 Gdy minutnik wskaże 2 minuty, napełnij 
zieloną butelkę wodą.

2 Napełnij butelkę do szyjki.  
Nie wyłączaj minutnika.

3 Nie zakręcaj kranu.

3
PO UPŁYWIE KOLEJNYCH 3 MINUT
 NAPEŁNIJ NIEBIESKĄ BUTELKĘ

1 Gdy minutnik wskaże 5 minuty, napełnij 
niebieską butelkę wodą.

2 Napełnij butelkę do szyjki.
3 Zakręć kran.
4 Zapisz godzinę pobrania próbki na 

zielonej i niebieskiej butelce.

WYPEŁNIJ PAPIEROWY FORMULARZ ZWROTNY

1 Sprawdź, czy informacje na etykietach 
butelek są zgodne z prawdą.

2 Wypełnij papierowy formularz zwrotu.
3 Po wypełnieniu formularza umieść go  

w plastikowej torebce, która znajduje się 
w zestawie.

 U W A G A :  nie zaklejaj pudełka przed 
ustaleniem terminu odbioru.

NIEZWŁOCZNIE ZAPLANUJ LUB POTWIERDŹ ODBIÓR

1 Odwiedź stronę ChicagoWaterQuality.org  
i kliknij „Schedule or confirm a pick up”  
(Zaplanuj lub potwierdź odbiór) lub 
zadzwoń pod numer (312) 742-2406. 
Musisz zaplanować lub potwierdzić 
termin odbioru w ciągu 4 dni od 
wypełnienia zestawu.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami 
podanymi na stronie. 

ZAPAKUJ ZESTAW DO ODBIORU

1 Po wypełnieniu formularza odbioru online 
sprawdź, czy wszystkie butelki są szczelnie 
zakręcone, i umieść je w pudełku  
z zestawem wraz z formularzem zwrotnym. 

2 Zamknij pudełko i zaklej taśmą. Umieść 
naklejkę odbioru na pudełku.

3 Pudełko należy umieścić w dogodnym 
miejscu odbioru poza domem.

REZULTATÓW NALEŻY SPODZIEWAĆ SIĘ PO MNIEJ WIĘCEJ 4 TYGODNIACH OD ODBIORU. 
WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

CZY KTÓREKOLWIEK Z PODANYCH 
INFORMACJI SĄ NIEJASNE? 

Obejrzyj nasz film instruktażowy lub zadzwoń do Wydziału 
Badania Jakości Wody (Division of Water Quality, DWQ): 
(312) 742-2406

Odwiedź stronę ChicagoWaterQuality.org
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