10 cách dễ dàng
để tiết kiệm nước
trong nhà quý vị
Washing
Keeping
Giữ
nước mát Rửa
rau

Washing
Giặt
quần áo

Giữ nước trong tủ
lạnh hơn là chờ
cho nước chảy từ
vòi mát.

Rửa rau và tráng
chén bát trong
bồn rửa với lỗ
thoát nước đã
được bịt nút –
đừng rửa dưới vòi
nước đang chảy

Hãy chờ máy giặt
đầy rồi chạy máy.
Đừng giặt khi máy
chưa đầy.

Thawing
Giã
đông thực
frozenđông
foods
phẩm
lạnh

Using
Sử
dụng máy
dishwasher
rửa
chén

Plug
Bịt lỗyour
thoát
sink
nước của bồn

water cool

Giã đông thực
phẩm đông lạnh
trong tủ lạnh hay
lò vi sóng thay
vì dưới vòi nước
chảy.

vegetables

your clothes

Hãy chờ máy rửa rửa
chén của quý vị
Dùng nút bịt hơn
đầy trước khi chạy là để nước chảy
máy.
để tráng sạch dao
cạo râu, đánh răng
hay rửa mặt.
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Taking
Tắm
nhanh
shorter
hơn

Flushing
Xả
nước bồn
toilet
cầu

Hạn chế thời gian
tắm của quý vị
trong bốn phút
đồng hồ.

Dùng chế độ xả
nửa lượng nước.

Showering
Tắm
theo cách
efficiently
tiết
kiệm nước

Checking
Kiểm tra để
for
phátleaks
hiện các

showers

Lắp đặt đầu sen
tắm tiết kiệm
nước, được xếp
loại AAA và tiết
kiệm được tiền
trên các chi phí về
nước và năng
lượng.

chỗ rò rỉ nước
Kiểm tra để phát
hiện các bồn cầu
và vòi nước quanh
nhà bị rò rỉ.

10 cách dễ dàng để
tiết kiệm nước trong
vườn tược của quý vị

Choosing
Chọn loại cây
plants
Trồng cây thích

Watering
Tưới cây hiệu
efficiently
quả về nước

Watering
Tưới vườn của
your
quý vịgarden

Washing
Rửa xe hơi
your
carvị
của quý

Weeding
Thường
regularly
xuyên làm

hợp cho loại khí
hậu & loại đất
trong khu vực của
quý vị.

Dùng bình tưới
hoặc các đầu vòi
tưới kích hoạt trên
ống dây để quý vị
chỉ tưới các khu
vực cần được tưới
mà thôi.

Tưới vườn của quý
vị trước 10 giờ
sáng hoặc sau 4
giờ chiều để giảm
tình trạng hao
nước do nước bay
hơi.

Rửa xe hơi của quý
vị trên thảm cỏ
và dùng đầu vòi
kích hoạt để cùng
lúc quý vị vừa rữa
xe vừa bồi dưỡng
cho cỏ tươi tốt.

Làm sạch cỏ dại
ngay khi chúng
vừa nhú lên – cỏ
dại lấy đi nước từ
cây cối của quý vị.

Planting
Trồng cây
gardens
trong vườn

Watering
Tưới
cây cối
yourquý
plants
của
vị

Cleaning
Rửa
các bề
hardcứng
mặt

Covering
Che, phủ hồ
your
pool
bơi của
quý vị

Trồng những loại
cây có nhu cầu
tương tự như
nhau, để dể bề
tưới nước.

Tưới vào rễ của
từng cây, không
phải tưới trên lá
cây.

Luôn dùng chổi
hay cái cào hơn là
dùng ống dây để
làm sạch các lối lái
xe vào nhà và các
bề mặt cứng.

Dùng tấm che,
phủ để mỗi năm
tiết kiệm được
một nửa lượng
nước hồ bơi của
quý vị do hiện
tượng bay hơi.

Mulching
Phủ
lớp che
your
plants
đất
cho
cây
cối của quý vị
Phủ lớp che đất
rộng từ 7-10cm
quanh cây cối, có
thể giữ cho nước
không bị mất đi
do bay hơi.
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surfaces

sạch cỏ dại

