
 

Hãy Sửa Chỗ 
Rò Rỉ Đó!

Dầu và Nước Đừng 
Trộn Lẫn!

Hàng năm, dầu và các loại dầu máy 
khác xâm nhập vào Puget Sound và các 

hệ thống đường thủy khác, ảnh hưởng 
bất lợi tới các loài động vật hoang dã và 

môi trường sống của chúng.



 
Dầu và Nước Đừng Trộn Lẫn!

Hãy Sửa Chỗ Rò Rỉ Đó!
Hàng năm, dầu và các loại dầu máy khác xâm nhập vào Puget 

Sound và các hệ thống đường thủy khác, ảnh hưởng bất lợi tới các 
loài động vật hoang dã và môi trường sống của chúng.

Một số thói quen bảo trì có lợi cho sức khỏe là gì?
•  Tránh để dầu mỡ chảy ra ngoài. Thường xuyên kiểm tra tình 

trạng dầu máy chảy ra ngoài và khắc phục ngay. Bảo trì xe 
hoạt động tốt để giảm mức độ sử dụng dầu máy.

•  Đặt khăn vải hoặc đĩa hứng dầu trên mặt đất dưới xe nếu xe 
của quý vị bị chảy dầu hoặc khi quý vị sửa máy. Lau chùi ngay 
những chỗ ra ngoài. Hứng toàn bộ lượng dầu đã sử dụng trong 
các hộp đựng có nắp đậy kín Không trộn lẫn các loại dầu máy 
khác nhau.

•  Không bao giờ đổ dầu hoặc các loại dầu máy khác vào cống 
rãnh thoát nước mưa, trên mặt đất hoặc vào mương rãnh.

•  Tái chế dầu máy đã sử dụng

•  Mua các loại dầu máy được tái chế (đã được tinh chế lại) để sử 
dụng cho xe của quý vị.

Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Các Lớp Học Về Rò Rỉ Ở Xe
Nhờ thẩm định xe của quý vị và nhận một bộ dụng cụ lau chùi 
dầu nhớt chảy tràn.

Phiếu giảm giá chi phí bảo trì xe
Tiết kiệm tiền đồng thời vẫn bảo vệ tốt chiếc xe của quý vị và môi 
trường. Hãy tới trang mạng của chúng tôi ngay hôm nay.

Thu dầu máy miễn phí
Quý vị có biết rằng Seattle Public Utilities có thể thu dầu máy của 
quý vị miễn phí không? Đựng dầu trong một chiếc bình cỡ một 
gallon và đặt bên cạnh thùng đựng rác tái chế của quý vị vào ngày 
thu rác. Giới hạn: hai bình mỗi lần thu rác.

Hãy tìm hiểu thêm.
Tới trang mạng www.seattle.gov/util/cartips 

hoặc gọi số (206) 386-9746.


