Mỗi người chúng ta tại Sydney
hãy có trách nhiệm phân loại
chất thải trước khi xả xuống
bồn rửa và bồn cầu
Mặc dù các sinh hoạt trong hộ gia đình của bạn có vẻ nhỏ bé, nhưng bạn là một trong gần năm
triệu người đang góp phần vào nước thải của Sydney mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều kết nối với
nhau, vì vậy những điều bạn làm có thể tạo ra một sự khác biệt lớn.
Chúng tôi loại bỏ hàng trăm tấn sản phẩm phòng tắm thừa và chất thải nhà bếp khỏi đường nước và hệ
thống nước thải của chúng ta mỗi năm, gây tốn kém cho khách hàng và ảnh hưởng tới môi trường. Điều này
là do những thứ không phù hợp bị đổ xuống đường thoát nước của hộ gia đình và gây tắc nghẽn đường ống.

Trong phòng tắm, bạn có thể
xả xuống nước tiểu, phân và
giấy vệ sinh

Trong nhà bếp, bạn có thể thải
nước và xà phòng xuống đường
thoát nước

Đối với mọi thứ khác, tốt nhất là bỏ vào thùng rác
Trong phòng tắm

Hãy đặt một thùng rác trong phòng
tắm để đựng:
• giấy chùi ướt
• tăm bông
• các vật dụng vệ sinh
• khăn lau
• khăn giấy mỏng
• chỉ nha khoa
• tóc
• bất kỳ loại rác thải nào khác

Trong nhà bếp

• Gom đổ thức ăn thừa vào thùng rác hoặc
chế thành phân trộn
• Lau chảo và bát đĩa dính dầu mỡ bằng
khăn giấy trước khi rửa
• Đổ các loại dầu đã sử dụng, chất lỏng
béo hoặc sữa cũ vào một hộp chứa và bỏ
vào thùng rác
• Thải bỏ bã cà phê và lá trà vào thùng rác
• Sử dụng lưới lọc bồn rửa để chặn những
vụn thức ăn nhỏ
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