
 

 

 

THÔNG BÁO VỀ TÌNH TRẠNG HẠN HÁN CỦA 
CALIFORNIA 

Vào ngày 8 tháng 7, Thống đốc Newsom đã thông qua Sắc lệnh N-10-21 mở rộng tình 
trạng khẩn cấp về hạn hán cho 50 quận, chủ yếu nằm ở các khu vực miền bắc và miền 
trung của tiểu bang. Thống đốc cũng kêu gọi tất cả người dân California “tự 
nguyện giảm lượng nước sử dụng 15% so với mức năm 2020”. 

Trong hai năm qua California đã tiếp nhận dưới 50% lượng mưa bình thường của tiểu 
bang, và một lần nữa chúng ta lại gặp tình trạng hạn hán.  Hơn bao giờ hết, chúng tôi đề 
nghị khách hàng nên sửa chữa những chỗ rò rỉ trên bất động sản, kiểm tra hệ thống tưới 
tiêu, và tìm thêm cách để tiết kiệm nước. Chúng tôi cam kết cập nhật thông tin cho quý 
vị và sẽ thông báo thêm khi chúng tôi nhận được thông tin cập nhật từ Tiểu bang 
California.   

 
Nếu mỗi người góp sức một chút, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Giúp chúng tôi 
tiết kiệm nước với những mẹo hữu ích sau: 
 
Ngoài nhà: 

1. Cài đặt bộ hẹn giờ cho thiết bị tưới phun thông minh và tiết kiệm đến 120 gallon 
mỗi ngày. 

2. Chỉ tưới sân tối đa ba ngày mỗi tuần và không quá 10 phút mỗi đài nước, và chỉ 
tưới trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 9 giờ sáng. 

3. Tưới sân vào sáng sớm hoặc tối muộn để giảm lượng nước bốc hơi.  Tiết kiệm đến 
25 gallon một ngày. 

4. Sử dụng chổi thay vì vòi phun để làm sạch đường lái xe vào nhà và tiết kiệm đến 
21 gallon mỗi lần. 

5. Thay một phần bãi cỏ bằng các loại cây thân thiện với khí hậu California và tiết 
kiệm hàng nghìn gallon mỗi tháng. 

 



 

 

 
Trong nhà: 

1. Sửa vòi nước rò rỉ và bồn cầu chảy nước.  Tiết kiệm đến 20 gallon một ngày. 
2. Tắt vòi nước khi đánh răng và rút ngắn thời gian tắm bằng vòi sen xuống 5 phút.  

Tiết kiệm đến 25 gallon một ngày. 
3. Giặt quần áo khi đầy máy và tiết kiệm từ 15 đến 40 gallon mỗi lần. 
4. Tiết kiệm đến 500 gallon nước mỗi tháng bằng cách chờ cho đầy máy rồi mới bật 

máy rửa bát. 
5. Lắp đặt bồn cầu hiệu quả cao mới và tiết kiệm đến 40 gallon mỗi ngày. 

 

Vào trang mạng của chúng tôi tại www.sgvwater.com để tìm hiểu thêm về bảo tồn nước và xem 
danh sách các chương trình tiết kiệm nước hiện có sẵn mà quý vị có thể đủ tiêu chuẩn tham gia! 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Anthony Alberti theo số 626-774-2278. 
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