
để có Đôi Chân Sạch, Sân Sạch, và Nước Sạch.

Quản lý chất thải của vật nuôi một cách có trách nhiệm sẽ giữ cho sân 
(và bàn chân) được sạch, và cũng bảo vệ chất lượng sông ngòi, ao hồ và các 

bãi cát trong khu vực của chúng ta.

Trên 70% chủ chó ở khu vực 
nông thôn Quận San Diego đang 
làm điều đúng đắn bằng cách 
hốt phân ít nhất một lần mỗi tuần 
và bỏ vào thùng rác.
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làm điều đúng đắn bằng cách 
hốt phân ít nhất một lần mỗi tuần 
và bỏ vào thùng rác.

Để biết thêm thông tin hoặc để báo cáo ô nhiễm, 
hãy gọi số (888) 846-0800 hoặc truy cập

 www.sandiegocounty.gov/stormwater

Bạn biết phải làm gì ...

Dữ liệu báo cáo được thu thập từ một khảo sát năm 2011 về các chủ chó trong các khu vực 
nông thôn chưa thành lập đơn vị hành chính của Quận San Diego. THÁNG 12, 2017 THÁNG 3, 2022



Đôi Chân Sạch – Sân Sạch – Nước Sạch
Không chỉ có nguy cơ ruồi nhân giống hay 
giẫm trúng phân, chất thải của vật nuôi trên 
sân hoặc những khu vực mở khác còn có thể 
làm nhiễm bẩn các đường thủy địa phương.

Khi bất kỳ nguồn nước nào có tiếp xúc với 
chất thải của chó, dòng chảy phát sinh sẽ 
chứa vi khuẩn, ký sinh trùng và virut.
Dòng chảy nhiễm bẩn này chảy trực tiếp vào 
kênh rạch, ao hồ địa phương, và đại dương ở 
đó nó có thể gây bệnh cho con người.

Tiêu Hủy Chất Thải Của Chó Ở Các Khu 
Vực Nông Thôn
Bỏ vào túi và cho vào thùng rác? Đúng vậy!
Đây là cách đơn giản nhất và an toàn nhất.  

Chôn? Đứng, nhưng phải cẩn thận! Chôn sâu, 
thường xuyên thay đổi vị trí hố chôn, và đảm 
bảo cách xa các vườn rau, đường thủy và 
miệng giếng.

Ủ phân? Không! Hầu hết các đống phân ủ ở 
sân sau không đạt được nhiệt độ đủ nóng để 
tiêu diệt các sinh vật gây bệnh. 

Tôi Có Thể Kiểm Soát Chất Thải Của Chó Trên Khu Đất Lớn Của Tôi Bằng Cách Nào?
Đừng lo, bạn vẫn có thể góp phần mình! Hốt chất thải của chó ở những khu vực có khả năng góp 
phần gây ô nhiễm cao nhất. "Những Điểm Chó Ị" trong khu đất lớn gồm có:

Điểm #1  –  Những khu vực gần các nguồn nước chẳng hạn như kênh rạch, sông suối, ao hồ, v.v..
Điểm #2  –  Sườn dốc, khe rãnh, và rãnh thoát nước.
Điểm #3  –  Những khu vực dễ có dòng chảy do mưa hoặc tưới tiêu.

Hầu Hết Các Chủ Chó Ở Quận San 
Diego Làm Điều Đúng Đắn Với Chất 
Thải Của Chó Trên Nhà Đất Của Họ:  
1. Hốt (ít nhất một lần mỗi tuần),
2. Bỏ vào túi, và
3. Cho vào thùng rác.
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Để biết thêm thông tin hoặc để báo cáo ô nhiễm, hãy gọi số 
(888) 846-0800 hoặc truy cập www.sandiegocounty.gov/stormwater

Chương Trình Bảo Vệ Đường Phân Thủy của Quận San Diego
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