
FEEL THE POWER OF THE SHOWER!
Each time you take a 5-minute shower instead of a bath, you will save 38* litres of water per day. It saves 
time too and gets you just as clean.

BE CONSCIOUS ABOUT CAR CARE!
Please don’t wash your car every day; it really isn’t necessary. If you wash it at home use a bucket, not a 
hose and save up to 180 litres of water per wash!!   

SWITCH IT OFF!
When you’re brushing your teeth, shaving, or washing vegetables or dishes, remember to switch the tap 
off when you’re not actually using the water.  You can save up to 34* litres per day!  

TARGET A BETTER TAP!
Install water saving devices for your taps and shower heads.  This can save up to 107* litres per day!   

TAKE A TIP ABOUT DRIPS!
Dripping taps waste hundreds of litres of water, so please turn yours off tightly. If the drip persists, get it fixed.

DON’T LEAVE LEAKS FOR WEEKS!
Fix any leaking pipes and taps promptly, inside and outside the home. And if you ever spot a leak in the 
street, be a good citizen and report it to your local utility company.

USE IT, DON’T LOSE IT!
Think about how you could use water more consciously. For instance, you could wash 
your vegetables in a bowl, then use that water for the garden.

FLUSH WITH SUCCESS!
Pop a water-saver in your toilet tank to reduce the amount of water used per flush by 
up to 11%. A simple brick or 1.5 litre bottle will do. And if you’re buying a new system, 
choose a water-saving dual-flush system.

PUT THAT TISSUE IN THE TRASH!
You can save lots of water by putting tissues in a trash can instead of flushing them 
away.

WAIT BEFORE YOU WASH!
Don’t use the washing machine or dishwasher until you have enough to 
load it to its capacity.

FILL THE CUP, NOT THE KETTLE!
If you’re only making one or two hot drinks, only boil that amount of 
water in the kettle.

GO NATIVE!
It’s best to choose native plants as they need less water and do better in 
this climate. 

GO EASY ON THE GREENS! 
Adjust your sprinklers so you only water the lawn, only water your 
plants  when you need to and only water them in the early morning 
or the evening.

BE A GOOD GUEST!
Hotels use huge amounts of energy and water. So please stay 
water-conscious when you’re staying in one. For instance, 
make sure to re-use the towels and sheets, as much as you can 
and continue to follow all our other tips. 

AND DON’T FORGET THE CHILDREN!
Getting children involved is absolutely vital. Please help to promote 
water conservation among the young ones - talk to their school and 
suggest they participate in water conservation competitions. You’ll find 
lots more ideas on the Heroes schools programme website.

*numbers are calculated using a series of assumptions, full details available  
in the Heroes of the UAE fact sheet in the downloads section of the website.

TOP TIPS FOR SAVING WATER
The average UAE resident can waste up to 252 litres of water per day!  

Join heroesoftheuae.ae to save water, money and the UAE.
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استخدم الدش لالستحمام!
 في كل مرة تستخدم فيها الدش لالستحمام بدالً من الحوض، يصل مقدار ما توفره إلى 38 لتر من الماء في اليوم. 

أي أنك تحصل على نفس النظافة بماء أقل، وفي وقت أسرع.

فكر قبل غسيل سيارتك!
ال داعي لغسيل سيارتك كل يوم، وإن قررت غسل سيارتك، استخدم الدلو بدالً من خرطوم المياه. ستوفر عندها ما يقدر 

بـ 180 لترًا في كل مرة تغسل فيها السيارة.

ال تنس أن تغلق صنبور المياه
عند تنظيف أسنانك أو الحالقة أو غسيل الخضروات واألطباق، تذكر بأن تغلق صنبور الماء عندما ال تحتاجه، وستوفر 

حوالي 34 لترًا في اليوم.

اختر رأس الصنبور الصحيح!
يمكنك اآلن شراء رأس موفر للمياه وتركيبه على صنابير المياه ورؤوس الدش. هذه األدوات قادرة على توفير 107 لترا في 

اليوم.

ال تهدر القطرات، وستوفر الجالونات!
الجالونات ماهي إال قطرات متراكمة، لذا أحكم إغالق الصنابير، وال تؤجل إصالح مايحتاج إلى إصالح.

ال تدع التسريب يؤدي إلى التخريب!
أصلح أي تسريب للمياه حال اكتشافه بداخل أو خارج المنزل. وإن اكتشفت أي تسريب في الشارع، قم بالتبليغ عنه إلى 

الجهات المختصة.

إعادة االستعمال توفر لك الماء والمال!
تبنى الحكمة والتدبير في استعمالك للماء. مثاًل، قم بغسل الخضروات في وعاء، ثم استعمل الماء 

المتبقي لري الحديقة.

عند شطف المرحاض يمكنك توفير الكثير!
حاول أن تقلل من كمية الماء المستخدم لكل عملية شطف، ولتحقيق ذلك هناك عدة طرق، أبسطها 

هو وضع كتلة حجرية أو قنينة في خزان المرحاض. أما إن رغبت بشراء مرحاض جديد، فاحرص على أن 
يكون له ضاغط مزدوج لتوفير المياه.

تخلص من مناديلك وضعها في سلة المهمالت!
يمكنك توفير الكثير من الماء برمي المناديل الورقية المستعملة في سلة المهمالت بدالً 

من شطفها في المرحاض.

تمهل قبل أن تغسل!
 ال تستخدم غسالة المالبس أو غسالة الصحون إال عند توفر كمية كافية لملء 

الغسالة بالكامل.

ال تمأل الغالية من أجل كوب واحد!
إن رغبت بكوب من القهوة، قم بغلي ما تحتاجه فقط .

اختر النباتات المحلية!
عند تصميم حديقتك، اختر النباتات المحلية التي تحتاج إلى مقدار أقل من المياه 

وتتالءم مع المناخ هنا.

عند ري الحديقة استخدم الماء بشكل اقتصادي!
قم بتعديل رشاشات المياه المستخدمة لري مرجك العشبي ونباتاتك، لتعمل 

عند الحاجة فقط، والتزم بريها في الصباح الباكر أو في المساء فقط.

كن نزيالً مقتصدًا!
تستهلك الفنادق كميات هائلة من الطاقة، لذلك نرجو أن تفكر بحكمة أثناء 

إقامتك فيها. أحد أبسط هذه الطرق هي إعادة استعمالك للمناشف بقدر 
اإلمكان، واستمر باتباع نصائحنا أثناء إقامتك في الفندق.

وال تنسى أن تنصح الصغار باستمرار!
إن حث األطفال على المشاركة أمر في غاية األهمية. نرجو أن تشجع األطفال على 

التحدث بشأن ترشيد المياه - تحدث مع مدارسهم واقترح عليهم أن يشاركوا في 
المسابقات التي تدعم ترشيد المياه. ستجد الكثير من األفكار المفيدة األخرى على موقع 

برنامج أبطال المدارس.

 * تم التوصل إلى هذه األرقام بناء على عدد من االفتراضات. 
 يمكن اإلطالع على التفاصيل في قسم التحميل، 

على موقع أبطال اإلمارات.

نصـــائـــح مــفـــــيــدة لــتــوفـــــيــر المـــــيــــاه
يهدر كل فرد في دولة اإلمارات حوالي 252 لتر من الماء في اليوم!

انضموا إلى heroesoftheuae.ae لتوفير الماء والمال وحماية اإلمارات.

مطبوع على اوراق معاد تصنعها 100% 


