Để Tránh Tắc Đường Cống – Xin Hãy Không Xả Thải Các Vật Dụng Sau
Không phải các bao bì nói rằng có thể xả, thì sự thực lại đúng như vậy. Rất
nhiều vật dụng được quảng cáo là có thể tự hoại và/hay có thể xả xuống
đường cống thoát, như giấy vệ sinh, nhưng lại làm tắc đường ống, làm
nghẽn máy bơm, và gây ứ đọng trong hệ thống cống thoát ở đường phố, cơ
sở kinh doanh, và nhà ở.
Hệ thống cống thoát của chúng ta được thiết kế chỉ để xả một số vật dụng
nhất định. Dùng toilet của bạn để xả thải các sản phẩm hiện đại có thể dẫn
đến tắc nghẽn. Đoạn đường ống nối từ nhà của bạn đến hệ thống cống
thoát chính chỉ đủ lớn để thoát nước, giấy vệ sinh, và chất thải của con
người. Các đường ống thường có đường kính không lớn quá 4 inches.
Vật Dụng Gì Không Được Xả Thải


Các loại tã – vải, tự hoại, có thể xả



Khăn giấy lau mặt



Giấy lau trẻ em, giấy lau tiệt trùng, giấy lau ẩm, v.v.



Miếng cọ bồn toilet



Các sản phẩm lau vệ sinh của Swiffers



Khăn ăn – bằng giấy hay vải, giấy lau tay



Chỉ vệ sinh nha khoa



Vỏ trứng, vỏ hạt, và bã cà phê



Mỡ, dầu, và các chất béo



Sản phẩm thực phẩm có chứa hạt và vỏ



Tóc



Băng vệ sinh, ống băng vệ sinh, bao cao su ngừa thai, hay các vật liệu phi hữu cơ



Vitamin, thuốc, hay các dược phẩm khác



Vải lau, khăn lau, giẻ lau (vải các loại)



Áo quần



Tấm nhựa hay đồ nhựa các loại

Vậy Tôi Có Thể Làm Gì?


Tránh mua các sản phẩm có thể xả. Hãy lau rửa bằng
miếng xốp hay bằng giẻ lau, mà bạn có thể tái sử
dụng.



Sử dụng chương trình tái chế phế thải thực phấm của
Thành Phố, hay tiến hành ủ thành phân hữu cơ các
phế thải thực phẩm của bạn.



Vứt bỏ các vật liệu độc hại, như dầu motor, chất chống
đông, v.v. tại Cơ Sở Phế Thải Độc Hại Gia Dụng (miễn
phí đối với các cư dân của Quận Pierce), tại 3510 South
Mullen Street. Nếu cần thêm thông tin, xin hãy gọi số máy (253) 591-5418.



Nếu sản phẩm không thể tái sử dụng, tái chế, hay ủ thành phân hữu cơ, xin hãy vứt bỏ vào
thùng đựng rác.

Cái Gì Có Thể Thải Xả Xuống Đường Ống?
Chỉ thải xả giấy vệ sinh và chất thải của con người. Nếu bạn có câu hỏi về những gì có thể thải xả, xin hãy
gọi số (253) 591-5588.
Các giấy lau ướt thì sao?
Nếu bạn sử dụng sản phẩm “giấy lau ướt,” chứ không phải giấy vệ sinh thông thường, xin bạn hãy vứt
các giấy lau ướt này vào thùng rác, chứ không xả xuống toilet. Mặc dù bao bì của một số “giấy lau có thể
xả” nói rằng, các sản phẩm này có khả năng phân hủy như giấy vệ sinh, nhưng những thông tin này
thường không chính xác, và các sản phẩm này có thể gây tắc nghẽn trong đường cống dẫn vào nhà bạn
hay hàng xóm của bạn, cơ sở kinh doanh địa phương, hay đường phố. Nếu bạn lo lắng về mùi khó chịu,
bạn có thể dùng loại thùng rác có nắp kín, loại thùng chứa “kiểu thông minh dùng cho tã trẻ em,” bọc
các giấy lau trong túi thải vẫn dùng cho các động vật nuôi hay trong các túi cũ mà bạn có khi mua thực
phẩm, hoặc có thể xem xét lắp thêm phụ kiện bệ rửa tự động vào toilet của bạn.

Kiểm Tra Khả Năng Thải Xả
Lấy hai chậu nước. Đặt giấy vệ sinh vào một chậu, còn chậu kia thì đặt sản phẩm bạn muốn thử. Lắc hai
vật dụng này trong nước. Hãy đợi một giờ, rồi lại lắc nữa. Giấy vệ sinh có thể phân hủy nhiều sau một
giờ, song sản phẩm kia (ví dụ, khăn lau mặt, khăn lau, giấy ăn, v.v.) thì chắc chắn vẫn còn nguyên. Nếu
các sản phẩm này không phân hủy với tốc độ như giấy vệ sinh, chúng cần được vứt vào thùng rác, chứ
không phải vào toilet. Nếu không, bạn sẽ gây nguy cơ tắc nghẽn trong chính đường ống của bạn, cũng
như làm tắc máy bơm, và khiến cống thoát bị nghẽn lại cho các gia đình và cơ cở kinh doanh khác.

Nếu Bị Tắc Nghẽn Thì Tôi Phải Làm Gì?

Hãy đọc các lời khuyên giúp xử lý sự cố để giúp bạn xác định các đường ống của bạn có thể cần được
giải quyết như thế nào.
Thành Phố chịu trách nhiệm vệ sinh cho các đường ống thuộc trọng trách của Thành Phố, và họ thường
xuyên thông các ách tắc. Tuy nhiên, các chủ sở hữu nhà phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng phần cống
thoát nối từ nhà của bạn tới phần cống thoát thuộc trách nhiệm của Thành Phố. Nếu muốn thêm thông
tin, xin bạn hãy gọi số (253) 591-5585.

