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Para hanapin ang inyong Distrito ng Tubig at malaman ang tungkol sa mga resource na ibinibigay nila, ihanda ang 
inyong address at bisitahin ang  h�ps://www.sdcwa.org/find-your-water-district/ 

Ang bawat distrito ng tubig ay nagbibigay ng mga 
resource na maaaring tumulong para masunod 
ninyo ang mga restriksyon ng Estado. Ang mga 
sumusunod na resource ay makikita sa website ng 
inyong distrito ng tubig:

mga restriksyon sa tubig
Sa mga panahon ng mahabang tagtuyot, ang Estado 
ng California ay maaaring magpatupad ng mga 
karagdagan at obligadong restriksyon sa paggamit ng 
tubig. Tingnan ang website ng inyong distrito ng tubig 
para sa mas maraming mga detalye.

libeng pag-audit sa tubig
Kumuha ng LIBRENG pag-audit sa tubig sa San Diego 
Country Water Authority o sa inyong lokal na ahensya 
ng tubig. Pumunta sa www.watersmartcheckup.org 
para magpaiskedyul ngayon.

iba pang resource para sa 
mahusay na paggamit ng tubig
Para sa mga rebate, mga klase tungkol sa landscaping 
at iba pang kapaki-pakinabang na resource, pumunta 
sa www.watersmartsd.org at �ngnan ang webpage 
ng inyong lokal na distrito.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano iniiwasan ng Lalawigan ng San Diego ang 
polusyon sa a�ng mga daanan ng tubig, bisitahin kami sa h�p://sandiegocounty.gov/stormwater 

Ang Estado ng California ay may mga 
ipinapatupad na mga restriksyon sa 
tubig upang maiwasan ang hindi 
mahalagang paggamit ng tubig. Ang 
mga sumusunod ang ilan sa mga 
kasalukuyang restriksyon ng Estado:

Huwag paagusin palabas ang tubig 
mula sa mga damuhan sa labas ng 
inyong propyedad.

Kapag naghuhugas ng sasakyan, 
kailangang gumamit ng nozzle na 
otoma�kong namamatay.

Huwag buhusan ng tubig ang mga 
driveway at sidewalk.

Para sa mga water fountain o iba pang 
dekorasyong gumagamit ng tubig, ang 
pinapayagan lang na magkaroon ng 
tubig ay iyong mga nagpapaikot lang 
ng tubig.

Huwag diligan ang mga damuhan 
kapag o sa loob ng 48 oras matapos 
ang madami-daming ulan.
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Salamat sa pagggawa ng inyong bahagi para pangalagaan ang ating mga daanan ng tubig.

tumulong na panatilihing malinis 
ang daanan ng tubig

piliin ang mga "water-smart" na desisyon

magdilig nang maayos

Ang San Diego County Water 
Authority (Awtoridad sa Tubig ng 
Lalawigan ng San Diego) at ang 
24 na ahensyang miyembro nito 
ay nagsisilbi sa 3.3 milyong 
tao sa buong metropolitan 
na bahagi ng rehiyon.

Sa lalawigan ng San Diego, hindi 
pinapayagan ang pag-agos ng tubig 
mula sa inyong propyedad. Para 
matulungan kayong maiwasan ang 
pag-agos at mag�pid ng tubig, ang 
bawat distrito ay may mga resource 
para sa mga residente. Kahit na 
deep well o poso ang gamit ninyo, 
maaari pa rin kayong maging 
kwalipikadong gumamit ng 
ilang serbisyo.


