
Watering ban imposed

Watering ban throughout the municipality for those with municipal water
A watering ban is imposed from 1 May to 30 September for those with municipal water. This also applies to 
those who live in rented homes. Having municipal water means that you do not have your own well. 

This ban means that:
•  You may not water using a hose or sprinkler.
•  You may not wash your car using a hose or high pressure washer.
•  You may not fill pools, jacuzzis, hot tubs, or inflatable pools with drinking water.
•  You may not use a high pressure washer on façades, terraces, or the like.

Those who have their own well
Those who have their own well are not affected by the watering ban, but are still urged to conserve water. 
Measure water levels often if possible and consider your options if your well would run dry. 
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 ال ُ�سمح لك بالس��
. ال ُ�سمح لك بغسل الس�ارة بالخرطوم أو غسالة ا  لضغط العا�ي
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 من كان لد�ه ب�ئ خاص به: 

ي ع� من كان �ملك
ْ من ق�اس منسوب الم�اە إن  ال ��ي حظر الس�� ِ��

�
�

�
، ول�ننا نحضه مع ذلك ع� توف�ي الم�اە. أ

�
ا� فرد�ا ب�ئ
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