
Seattle, Everett and Tacoma are asking 
customers to voluntarily reduce water use 
by 10 percent. We are working together to 
help manage water supplies for people and 
fish during this unprecedented hot and dry 
weather and higher-than-normal water use. 
Here are some great tips to help you achieve 
that 10% reduction. For more information 
visit www.savingwater.org.
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Hạn chế tưới cây hai 
lần một tuần. 

Tưới cây trước 8 giờ 
sáng (tốt nhất) hoặc 

sau 7 giờ chiều. 

Giảm thời gian  
tắm của bạn

Gom lại một lần cho việc 
rửa chén và giặt giũ. 

Chỉ phục vụ nước 
theo yêu cầu.

Free interpretation available. (206) 684-3000
Dịch vụ thông dịch miễn phí. (206) 684-3000

Please consider doing the following: 
Outdoors Tips
• Let your lawn go dormant and limit plant watering 

to twice a week.
•	Water plants before 8am (best) or after 7pm.
•	Wash your vehicle(s) at locations that recycle  

the water.
• Do only essential pressure washing.
• Minimize refilling swimming pools and hot tubs.
• Turn off water features.
• Fall is the best time for planting.
More Outdoor Tips click below  
www.savingwater.org/LawnGarden/index.htm

Indoors Residential Tips
• Reduce your showering time.
•	Check for and fix leaks.
•	Wash only full loads of laundry and dishes. 
•	Turn off the tap while brushing your teeth or 

shaving. 
•	Don’t pre-rinse dishes. 
•	If purchasing fixtures/equipment, choose water- 

efficient models.
More Indoor Residential Tips click below  
www.savingwater.org/Indoors/index.htm 

Indoors Businesses Tips
• Encourage reduced showering times at your 

facilities.
• Serve water only on request.
• Check for and fix leaks. 
• Wash only full loads of laundry and dishes. 
• Provide new towels only on request.
• Check cooling towers for overflow and excessive 

blowdown.
• If purchasing fixtures/equipment, choose water- 

efficient models. 
More Indoor Business Tips click below  
www.savingwater.org/Businesses/index.htm

Seattle, Everett và Tacoma yêu cầu 
khách hàng tự nguyện giảm 10 phần 
trăm lượng nước sử dụng. Chúng tôi 
đang làm việc với nhau để giúp quản lý 
nguồn cung cấp nước cho người dân và 
cá trong lúc thời tiết khô và nóng chưa 
từng xảy ra này và việc sử dụng nước 
cao hơn bình thường. Dưới đây là những 
lời khuyên rất tốt để giúp mọi người tiết 
kiệm 10%. Để biết thêm thông tin hãy 
truy cập www.savingwater.org.

Vui lòng tham khảo cách làm sau đây: 
Những mẹo vặt ngoài trời
• Hãy để yên bãi cỏ của bạn và giới hạn tưới cây hai lần 

một tuần.
• Tưới cây trước 8 giờ sáng (tốt nhất) hoặc sau 7 giờ 

chiều.
• Rửa xe của bạn ở những cửa hàng tái sử dụng nước.
• Chỉ sử dụng máy phun nước bằng áp suất khi cần thiết.
• Giảm thiểu việc thay nước bể bơi và bồn tắm nước nóng.
• Tắt những máy mở nước tự động.
• Mùa thu là thời gian tốt nhất để gieo trồng.
Để biết thêm những mẹo ngoài trời hãy truy cập trang sau   
www.savingwater.org/LawnGarden/index.htm

Những lời khuyên trong nhà
• Giảm thời gian tắm của bạn.
• Kiểm tra và sửa chữa những chỗ rò rĩ.
• Gom lại một lần cho việc rửa chén và giặt giũ. 
• Tắt vòi nước trong lúc đánh răng và cạo râu. 
• Không rửa sơ bát đĩa trước. 
• Nếu mua đồ đạc/thiết bị, lựa chọn loại tiết kiệm nước.
Để biết thêm những lời khuyên trong nhà hãy  
truy cập trang sau   
www.savingwater.org/Indoors/index.htm 

Những lời khuyên cho hộ kinh doanh
• Khuyến khích giảm thời gian chùi rửa ở những cơ sở vật 

chất của bạn.
• Chỉ phục vụ nước theo yêu cầu.
• Kiểm tra và sửa chữa những chỗ rò rĩ. 
• Gom lại một lần cho việc rửa chén và giặt giũ. 
• Chỉ cung cấp khăn mới theo yêu cầu.
• Kiểm tra tháp làm mát khi bị tràn và khi phun xuống quá 

mức.
• Nếu mua đồ đạc/ thiết bị, lựa chọn loại tiết kiệm nước. 
Để biết thêm những lời khuyên cho hộ kinh doanh  
hãy truy cập trang sau  
www.savingwater.org/Businesses/index.htm


