Bảo trì hệ thống bồn tự
hoại bắt đầu với quý vị

BẢO VỆ SỰ ĐẦU
TƯ CỦA QUÝ VỊ
Hệ thống bồn tự hoại của quý vị được thiết kế để
có độ bền hoạt động hơn nhiều thập kỷ nếu được
bảo trì đúng cách.
Chỉ đơn giản kiểm tra bồn tự hoại có thể xác định và giúp
ngăn ngừa các vấn đề trong hệ thống. Quý vị có thể tiết
kiệm tới $20.000 chi phí sửa chữa nếu bảo trì hệ thống tốt
thay vì mua bồn tự hoại mới khi vấn đề đã quá muộn để
sửa.

Chương trình hỗ trợ tài
chính để sửa hoặc thay hệ
thống bồn tự hoại mới

Chương Trình King County Housing

Chương Trình USDA Rural Housing Services

Để bắt đầu, hãy liên lạc với người chuyên gia bảo trì hệ
thống bồn tự hoại được chứng nhận từ danh sách trên
trang mạng của chúng tôi:
*Trang mạng chỉ
www.kingcounty.gov/oss có bằng tiếng Anh.

Các định dạng thay thế có sẵn.
Vui lòng gọi số 206-477-4800 hoặc TTY: 711
Dựán này đã được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ tài trợ toàn
bộ hoặc một phần theo thỏa thuận hỗ trợ PC-01J18001 cho Bộ Y Tế
Bang Washington. Nội dung của tài liệu này không nhất thiết phản
ánh quan điểm và chính sách của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường, cũng
như không đề cập đến tên thương mại hoặc các sản phẩm thương
mại tạo thành sự chứng thực hoặc khuyến nghị sửdụng.

Bảo vệ ngôi nhà của quý vị.
Bảo vệ sức khỏe của quý vị.
Bảo vệ cộng đồng của quý vị.

LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH
NHÀ CỦA QUÝ VỊ

Kiểm tra hệ thống bồn tự hoại của quý vị khi cần thiết
hoặc cách 1 đến 3 năm một lần tùy theo loại hệ thống.

Quý vị nên lưu ý những gì
mình xả xuống bồn cầu:

Chỉ bỏ giấy vệ sinh, phân và nước tiểu xuống

Khi cần hút bồn tự hoại của quý vị hãy thuê người

bồn cầu thôi.

chuyên gia bảo trì hệ thống bồn tự hoại được chứng

Giữ lưới lọc ở lỗ thoát nước để hứng rác thực

nhận.

phẩm ra khỏi cống của quý vị.

Giữ cho nắp bồn tự hoại có thể dễ dàng mở và đóng an

Sau khi nấu ăn xong, đổ dầu và mỡ vào một cái

toàn.

lon và bỏ vào thùng rác thay vì đổ xuống cống.

Tiết kiệm nước.

Sử dụng các sản phẩm tẩy rửa thân thiện với

Sửa vòi nước và bồn cầu bị rò rỉ nhanh chóng.

môi trường, không có mùi thơm và tránh các

Khi quý vị giặt đồ; hãy bỏ đồ giặt tới mức vừa đầy, hạn

hóa chất độc hại.

chế giặt đồ quá 2-3 lần trong một ngày.
Tránh sử dụng máy xay rác thực phẩm thường được sử
dụng trong bồn rửa chén nhà bếp.
Tránh quá tải đường ống thoát nước thải bằng cách
hoạt động máy rửa chén và máy giặt đồ vào thời điểm
khác nhau.

KHU ĐẤT THOÁT NƯỚC
BỒN TỰ HOẠI CỦA QUÝ VỊ
Đặt các ống dẫn nước mưa cách xa khu đất thoát
nước bồn tự hoại để ngăn chặn nước đọng lại trên
mặt đất.

TÌM HIỂU THÊM VỀ HỆ THỐNG
BỒN TỰ HOẠI CỦA QUÝ VỊ
Tải xuống thông tin và bản đồ về hệ thống bồn tự
hoại của quý vị tại www.kingcounty.gov/asbuilt
*Trang mạng chỉ có bằng tiếng Anh.

Sử dụng bản đồ hệ thống bồn tự hoại để xác định
vị trí bồn chứa, khu đất thoát nước bồn tự hoại và
khu vực dự trữ thoát nước bồn tự hoại mới ở
khuôn viên nhà của quý vị.

Chỉ trồng những cây không mọc rễ sâu xuống khu
đất thoát nước bồn tự hoại. Tránh trồng cây có rễ
ăn sâu xuống đất.
Không nên cho chiếc xe đậu trên khu đất thoát
nước bồn tự hoại của quý vị để đảm bảo hệ thống
không bị đè hư.

QUÝ VỊ CÓ CÂU HỎI
HOẶC CẦN TƯ VẤN?
Chúng tôi có nhân viên hỗ trợ kỹ thuật
miễn phí.
Liên lạc với chúng tôi tại:

HỘP PHÂN PHỐI
NƯỚC XẢ TỪ BỒN
TỰ HOẠI

Cảm ơn quý vị đã thực hiện vai
trò của mình bảo vệ sức khỏe và
môi trường cho cộng đồng của
quý vị và các thế hệ tương lai.

KHU ĐẤT THOÁT NƯỚC BỒN TỰ HOẠI

ĐẤT

BỒN TỰ HOẠI

NƯỚC THẢI BẮT ĐẦU XỬ LÝ Ở ĐÂY

NƯỚC NGẦ M

Dịch Vụ Giải Quyết Những Yếu
Tố Về Sức Khỏe Môi Trường

