HÃY BẢO VỆ ĐƯỜNG
ỐNG DẪN CỦA CHÚNG TA
Hãy giúp giữ lại các chất béo, dầu, mỡ và
các vật dụng khác, không để trôi xuống
cống rãnh.

ĐƯỜNG ỐNG TẮC
NGHẼN VÌ DẦU MỠ

Bỏ Dầu Mỡ Vào
Đúng Nơi

ĐƯỜNG ỐNG TẮC
NGHẼN VÌ KHĂN LAU

Chỉ Dội Xả
3 Chữ P
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vào thùng rác

(GIẤY VỆ SINH)
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hòa tan trong
nước

HÃY BẢO VỆ ĐƯỜNG ỐNG
DẪN CỦA CHÚNG TA

Hãy giúp giữ lại các chất béo, dầu, mỡ và các vật dụng khác, không
để trôi xuống cống rãnh.

PEE

ĐỔ VÀO

(NƯỚC TIỂU)

trong một thùng
chứa an toàn

ĐƯỜNG ỐNG
TẮC NGHẼN VÌ
DẦU MỠ
Ngăn chặn nước chảy tràn ra gây hại
bằng ba bước đơn giản sau.

Bỏ Dầu Mỡ Vào
Đúng Nơi

LÀM MÁT
trong tủ lạnh

QUĂNG

vào thùng rác

được xử lý dễ
dàng

ĐƯỜNG ỐNG
TẮC NGHẼN VÌ
KHĂN LAU
Các vật gây tắc nghẽn từ khăn lau, giẻ
lau và bất kỳ vật dụng nào khác ngoài
giấy vệ sinh sẽ bám dầu mỡ và gây
chảy tràn cống vệ sinh.

Chỉ Dội Xả 3 Chữ P

POO
(PHÂN)

vỡ thành các
mảnh

TOILET

PAPER

(GIẤY VỆ SINH)
hòa tan
trong nước

VIỆC NÊN LÀM

KHÔNG NÊN LÀM

Sử dụng lưới lọc bồn rửa để ngăn

KHÔNG bỏ những thứ sau xuống cống

các thứ đi xuống cống

hoặc bồn cầu

Dùng khăn giấy để lau dầu mỡ trên

• Dầu mỡ nấu ăn

xoong, chảo, đĩa và đồ dùng

• Bơ và Dầu
• Bã cà phê và/hoặc Giấy lọc
• Khăn giấy
• Khăn lau và Giẻ lau
• Tóc

TÌM HIỂU THÊM TẠ I

ProtectOurPipes.org

CHẢY TRÀN CỐNG RÃNH LÀ GÌ?

HÃY BẢO VỆ
ĐƯỜNG ỐNG DẪN
CỦA CHÚNG TA
Hãy giúp giữ lại các chất béo, dầu, mỡ và các vật
dụng khác, không để trôi xuống cống rãnh.

LÀM SẠCH CHỖ
TẮC NGHẼN
Thực hiện phần việc của bạn bằng cách bỏ
dầu mỡ vào đúng nơi — thùng rác —
và chỉ sử dụng các thứ từ 3 chữ P (pee/tiểu

Chảy tràn cống rãnh là việc chảy tràn của nước thải
chưa qua xử lý vào đường phố và nhà của chúng
ta. Sự cố chảy tràn cống rãnh có thể phòng
tránh được. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng
tràn cống ở Houston là vì các đường ống bị tắc do
dầu mỡ đổ xuống từ bồn rửa và khăn lau vứt xả
xuống bồn cầu.
HÃY BẢO VỆ TÚI TIỀN CỦA QUÝ VỊ
Sự cố tràn cống có thể tiêu tốn hàng nghìn
đô-la chi phí sửa chữa hệ thống ống nước
và tiền phạt.
HÃY BẢO VỆ SỨC KHỎE CỦA QUÝ VỊ
Nước chảy tràn khỏi cống có chứa các vi
khuẩn có hại có thể gây bệnh cho quý vị và
gia đình.
HÃY BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC CỦA
CHÚNG TA
Nước tràn cống có thể gây ô nhiễm môi
trường, khiến cho không gian công cộng
của chúng ta trở nên kém thú vị hơn.

LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH
DÙNG DỤNG CỤ LỌC RÁC BỒN RỬA

tiện, poo/đại tiện, paper/giấy (vệ sinh)).

Thải bỏ rác không ngăn chặn được sự tắc

Cùng nhau, chúng ta có thể bảo

nghẽn. Giữ cho vụn thức ăn, tóc và các vật

vệ đường ống của mình khỏi
bị tắc và tràn.

dụng khác không trôi xuống cống.
SỬ DỤNG DAO GẠT HOẶC KHĂN GIẤY
Lau sạch dầu mỡ trên xoong, chảo, đĩa và
đồ dùng trước khi mang đi rửa. Vứt khăn
giấy vào thùng rác.

ĐƯỜNG ỐNG
TẮC NGHẼN VÌ
DẦU MỠ

Ngăn chặn nước chảy tràn ra gây
hại bằng ba bước đơn giản sau.

Bỏ Dầu Mỡ
Vào Đúng Nơi
ĐỔ VÀO

LÀM MÁT

trong một
thùng chứa an
toàn

trong tủ lạnh

QUĂNG

vào thùng rác

ĐƯỜNG ỐNG
TẮC NGHẼN VÌ
KHĂN LAU
Các vật gây tắc nghẽn từ khăn lau,
giẻ lau và bất kỳ vật dụng nào khác
ngoài giấy vệ sinh đều có bám dầu
mỡ và gây chảy tràn.

Chỉ Dội Xả
3 Chữ P

HÃY TÁI CHẾ DẦU MỠ TẠI TRUNG TÂM
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
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Truy cập vào website: ProtectOurPipes.org
để biết thêm thông tin và địa điểm.
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