Giữ cho môi trường sạch sẽ
bắt đầu từ trong nhà.
Chúng ta ai cũng thích một căn nhà sạch sẽ, cũng như chúng ta thích sống trong một thành phố ven biển sạch và
đẹp vậy. Tuy nhiên, quý vị có thể vô tình làm tắc ống cống của quý vị và làm hư hại môi trường địa phương.
Mặc dù những việc làm trong nhà quý vị có thể nhỏ bé, nhưng quý vị là một trong gần năm triệu người cùng
sử dụng hệ thống thải nước của Sydney mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, vì thế những gì quý vị
làm có thể tạo sự thay đổi lớn.

Vấn đề là gì?

Tôi có thể làm gì?

Hàng năm, chúng tôi lấy đi từ những kinh rạch và hệ thống
thải nước hàng trăm tấn các vật dụng vất đi từ phòng tắm và
rác rưởi từ nhà bếp, gây tốn kém cho những người đóng thuế
và làm thiệt hại tới môi trường. Điều này là do những thứ không
thích hợp đã bị bỏ vào ống cống trong nhà làm cống bị tắc.

Việc làm thích hợp nhất để gìn dữ môi trường sạch sẽ là
chúng ta bỏ những thứ rác trong nhà vào thùng rác, chứ
không phải là dồn xuống bồn rửa chén hay bồn cầu.

Hai nguyên nhân chính làm cống bị tắc là:

Lúc nào cũng có một thùng rác
trong phòng tắm để vứt:
• khăn giấy dùng để lau
• que bông gòn
• các đồ vệ sinh
• khăn lau
• khăn giấy
• chỉ xỉa răng
• bất kỳ rác rưởi nào khác.

- xả khăn giấy và các đồ dùng trong phòng tắm xuống bồn cầu

- tráng các chất dầu mỡ và thức ăn còn thừa xuống bồn rửa chén

Trong phòng tắm:

Những thứ duy nhất quý vị xả xuống bồn cầu là phân
và giấy vệ sinh. Mặc dù một số loại khăn giấy ướt nói là
phân hủy được – chúng thực ra chúng không phân hủy
được – và tạo nên tới 70% của tất cả các sự tắc cống.

Trong phòng bếp:

Khi dầu mỡ gặp nước mát trong đường ống nước thải, chúng
đông lại. Rồi kết hợp với các rác rưởi khác như khăn giấy và
trở thành một cục tắc nghẽn cứng, được gọi là ‘tảng chất béo’.
Những chỗ tắc nghẽn này có thể làm nước trào ra, mà có thể là
một nỗi kinh hoàng về sức khỏe và môi trường; khi nước thải bị
dồn lại rồi tràn vô nhà, sân sau và vào hệ thống sông nước địa
phương. Hơn nữa, quý vị có thể phải tính đến một hóa đơn đắt
tiền để sửa chữa cống bị tắc.
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•

Bỏ thức ăn thừa vào thùng rác
hoặc thùng ủ phân

•

Lau chảo và đĩa dính dầu mỡ
bằng khăn giấy trước khi rửa

•

Đổ dầu mỡ đã dùng hay các
chất lỏng béo (như sữa đã cũ)
vào một đồ đựng rồi bỏ nó
vào thùng rác.

•

Dùng rây trong bồn rửa chén để giữ lại các mảnh
thức ăn vụn

Nếu làm theo những bước đơn giản này, quý vị sẽ giúp
bảo vệ cả đường ống của mình và môi trường khỏi bị
tắc nghẽn tồi tệ, và còn tiết kiệm được tiền sửa cống nữa.

