
 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja krok po kroku dla zestawu do badania  
wody pitnej na zawartość ołowiu (zestaw 2-butelkowy) 

 

Pytania? 
Zadzwoń do Wydziału ds. Ołowiu DEP 
Zadzwoń pod numer (718) 595-5364 

 

Uwaga! Wyniki badania zostaną wysłane w ciągu 3 do 6 tygodni po dostarczeniu zestawu Polish – February, 2018 
 

• Obejmuje to mycie naczyń, spłukiwanie toalety,  
czy też napełnienie szklanki wody do picia. 
• W przypadku konieczności potrzeby używania wody  
w tym czasie, proszę na zapas nabrać wodę do dzbanka. 
• W przypadku budynków wielorodzinnych, nie ma 
koniecznosci ograniczania użytkowania wody w innych 
mieszkaniach 

 

1 NIE UŻYWAJ WODY PRZEZ 
CO NAJMNIEJ 6 GODZIN 

• Próbkę wody NIEFILTROWANEJ należy pobrać z kranu 
w zlewie w kuchni LUB w umywalce w łazience, a miejsce 
pobrania należy wpisać na certyfikacie kontroli produktu.  
• Jeśli wybrany kran posiada napowietrzacz (siateczka 
na końcu kranu), proszę go nie usuwać. 
• Jeśli kran wyposażony jest we wbudowany filtr wody, 
proszę go usunąć lub w inny sposób ominąć. 

 
 

LUB 

NIEPRZEFILTROWANA 

1 

• Umieść butelkę nr 1 (żółta etykieta) pod kranem w zlewie lub 
umywalce i odkręć tylko zimną wodę. 
• Napełnij butelkę nr 1 prawie do samej nakrętki. Mocno zakręć. 
• Nie zakręcaj zimnej wody. 
• Datę i godzinę pobrania należy wpisać na butelce nr 1 i na 
certyfikacie kontroli produktu. 

• Po puszczeniu zimnej wody przez 1 do 2 minut, 
zacznij napełniać butelkę nr 2 (pomarańczowa 
etykietka). 
• Napełnij butelkę nr 2 prawie do samej nakrętki. 
Mocno zakręć.  
• Zakręć wodę. 
• Datę i godzinę pobrania należy wpisać na 
butelce nr 2 i na certyfikacie kontroli produktu. 

• Włóż napełnioną butelkę nr 1, napełnioną butelkę nr 2 do 
dołączonej plastikowej torebki, zamknij ją szczelnie i włóż razem z 
wypełnionym certyfikatem kontroli produktu z powrotem do pudełka.  
• Zaklej pudełko taśmą do pakowania lub załączoną brązową taśmą 
poprzez jej zwilżenie.  
• Oderwij warstwę zabezpieczającą z etykiety zwrotnej i naklej ją na 
istniejącą etykietę z adresem na zewnątrz pudełka. 
• Wyślij pudełko z dowolnej poczty USPS lub zamów „odbiór przesyłki" 
przez USPS. Nie wrzucaj pudełka do niebieskiej skrzynki na listy. 
• Jeśli pudełko nie zostanie odebrane w ciągu 2 tygodni od pobrania 
próbek, próbki NIE zostaną przebadane.  

6 PRÓBKI NALEŻY 
NIEZWŁOCZNIE ODESŁAĆ 

OPŁACONA Z GÓRY WYSYŁKA 

PIERWSZE POBRANIE 
 

3 POBIERZ PRÓBKĘ NR 1 
Pierwsze pobranie 
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4 POBIERZ PRÓBKĘ NR 2 
Puść wodę przez 1-2 min 

 
PUŚĆ WODĘ przez  

          1-2 min 

#2 
#2 

2 WYBIERZ JEDNO MIEJSCE 
POBRANIA PRÓBKI 

5 WYPEŁNIJ  
 CERTYFIKAT KONTROLI 

PRODUKTU 

WYPEŁNIENIE JEST 
WYMAGANE 

 • Wypełnij załączony certyfikat kontroli produktu nawet 
jeśli wcześniej już go wypełniałeś(-aś). 
• Należy podać wszystkie ‘Informacje dotyczące 
pobierania próbek’ (1 do 4), w przeciwnym razie próbka 
może NIE zostać przebadana. 
• Odpowiedz na ankietę (5 do 12) jak najlepiej. Jeśli nie 
jesteś w stanie odpowiedzieć na dowolne z pytań, zaznacz 
„nie wiem” lub zostaw pole puste. 
• Podpisz się i wpisz datę na spodzie.  
• Zachowaj drugą stronę w swoich aktach. 

Chain-of-Custody 

Chain-of-Custody 

Chain-of-Custody 
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