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hồ bơi & spa
Tất Cả Chúng Ta Hãy Góp Phần Mình!  
Hầu hết cư dân đều quan tâm đến việc giữ cho các đường thủy của 
chúng ta được sạch sẽ. Trên thực tế, các khảo sát được thực hiện ở 
khắp Quận San Diego cho thấy rằng có trên 50% cư dân cho rằng ô 
nhiễm các bãi cát, ao hồ và sông suối của chúng ta ảnh hưởng trực 
tiếp đến họ và gia đình họ.

Chúng Tôi Sẵn Sàng Giúp Đỡ.
Hồ bơi, spa và các đài phun nước trang trí là một phần của phong cách sống tại San Diego, nhưng khi 
không được bảo dưỡng đúng cách, chúng có thể gây ra các vấn đề cho các đường thủy của chúng ta.
Chương Trình Bảo Vệ Đường Phân Thủy Quận San Diego hỗ trợ cư dân trong nỗ lực ngăn chặn ô 
nhiễm bằng cách cung cấp những lời khuyên quan trọng này để bảo dưỡng hồ bơi và spa.

Nước được giải phóng vào đường phố, rãnh nước, và hệ thống thoát nước mưa tại Quận San Diego 
KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ trước khi chảy vào sông ngòi và biển tại địa phương chúng ta. Tất cả các 
nguồn ô nhiễm, bao gồm nước hồ bơi và spa chưa được loại bỏ các hóa chất làm sạch, bị cấm rời 
khỏi nhà của bạn và chảy vào đường phố hoặc hệ thống thoát nước mưa. Chỉ có nước mưa được 
phép chảy vào đường phố và hệ thống thoát nước mưa.

Bạn Có Thể Làm Gì Để Giữ Cho Các Đường Thủy Của Chúng Ta Được Sạch Sẽ?
Tuân thủ hướng dẫn của hãng sản xuất đối với tất cả hóa chất hồ bơi. Để biết thêm thông tin về nơi tiêu 
hủy hóa chất thừa đúng cách, hãy gọi số 1-877-R-1-EARTH (1-877-713-2784).
Tiêu hủy rác thải lỏng từ các bộ lọc của hồ bơi và spa vào hệ thống thoát nước thải vệ sinh gia dụng và 
vứt bỏ rác thải rắn từ các bộ lọc của hồ bơi và spa vào túi rác và sau đó rửa bộ lọc vào một khu vực có 
cảnh quan hoặc vật đựng.
Thoát nước vào một khu vực có cảnh quan hoặc có đá sẽ không làm xói mòn đất hoặc chảy vào hệ 
thống thoát nước mưa.
Chỉ thoát nước vào một hệ thống thoát nước mưa nếu nước được khử đến dưới 1 phần triệu chlorine 
hoặc bromine, và không chứa các chất diệt tảo, nước rửa axit, hoặc độ mặn cao.
Các chủ hồ bơi có trách nhiệm đối với phương pháp thực hành của các nhà thầu của họ.
Chia sẻ những thông tin quan trọng này với công ty bảo dưỡng hồ bơi của bạn.

1-888-846-0800
watersheds@sdcounty.ca.gov
www.sandiegocounty.gov/stormwater

Xin cảm ơn bạn đã góp phần 
mình bảo vệ các đường thủy 
của chúng ta.
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Gọi Cho Chúng Tôi Để Biết Thêm Thông Tin.


