Những lời khuyên về việc xử lý nước thải đúng cách khi rửa thảm


Hỏi khách hàng xem nơi đang rửa nằm trên hệ thống thoát nước công cộng hay hệ
thống tự hoại trước khi đổ nước thải. Nếu đang nằm trên hệ thống tự hoại, trữ nước
thải lại rồi đem đổ xuống đúng loại cống xử lý. Nước thải từ việc rửa thảm có thể
làm quá tải và làm hư hại hệ thống tự hoại



Nếu đang ở trên hệ thống thoát nước công cộng, tìm miệng cống trong khu vực rửa
để đổ nước thải (hoặc đổ xuống cống xử lý được cho phép trước). Không bao giờ
được đổ nước thải ra đường, hoặc cống thoát nước mưa, mương hoặc những
đường thoát nước khác.



Luôn luôn lọc nước thải trước khi đổ xuống cống để loại bỏ các mảnh vụn và sợi
thảm có thể làm tắc ngẽn hệ thống xử lý nước thải

Ghi Chú: Bạn có thể đổ nước thải tại trạm đổ phế thải RV. Liên lạc trực tiếp với các
trung tâm này để xác định ngày giờ mở cửa và chi phí. Các trạm đổ phế thải RV có thể
được tìm thấy ở www.sanidumps.com.
Những lời khuyên về việc phòng ngừa và xử lý việc bị tràn nước thải khi rửa
thảm


Dùng những sản phẩm có ít chất độc hại khi có thể.



Bảo quản các dụng cụ rửa (thùng chứa, vòi, phụ kiện) trong tình trạng tốt để ngăn
việc bị rò rỉ.



Đảm bảo các dụng cụ và sản phẩm được gắn chặt trong xe để giảm nguy cơ bị tràn.



Đặt những thùng đựng chất lỏng nhỏ vào trong những thùng đựng to hơn để bảo vệ
không cho tràn.



Kịp thời lau dọn nước thải bị tràn hoặc bị rỉ. Nếu nước thải chảy vào hệ thống thoát
nước mưa, thông báo ngay cho chính quyền địa phương.



Giữ một bộ dụng cụ chống tràn để đối phó với những vụ tràn ngoài ý muốn. Huấn
luyện nhân viên về cách sử dụng những vật liệu trong bộ dụng cụ và ghi lại nội dung
những lần huấn luyện này.

Có câu hỏi về việc xử lý đúng những loại nước thải?
Hãy liên lạc với chính quyền quận hoặc thành phố nơi bạn đang làm việc.

