Gia đình tôi được
an toàn hơn do
làm đúng
vệ sinh
Bảo vệ gia đình quý vị tránh
được hóa chất độc hại
Giữ các sản phẩm làm vệ
sinh ngoài tầm với của trẻ
em.
Tránh những sản phẩm
được dán nhãn DANGER
Nguy Hiểm hoặc POISON
Chất Độc.

DANGER, POISON
CAUTION, WARNING

Hãy giữ an toàn!
Dành thì giờ đọc những
điều chi dẫn trên chai.
Một số sản phẩm làm vệ sinh
nhìn giống và có mùi thơm
như thực phẩm. Không nên
sử dụng hoặc tồn trữ những
loại này gần thực phẩm.

NIA
MO

BLEACH

(THUỐC TẨY )

AM

Không bao giờ trộn lẫn
bleach và các sản phẩm
lau chùi khác.

THÔNG
(PINE)
TƯƠI

Nước

táo

Hazardous
Gases
(Có hơi độc)

Để bảo vệ gia đình quý vị và môi trường, hãy đổ
những sản phẩm nguy hại tại Xe Rác Lưu Động
(Wastemobile) hoặc tại năm địa điểm khác.
Tìm chúng tôi trên Facebook tại
King County Hazardous Waste
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Làm công tác vệ sinh có hiệu quả
và an toàn và tiết kiệm tiền bạc
Dung dịch lau sàn nhà
Dấm và nước ấm

Lau nhà với ½ tách dấm trộn với một xô nước ấm. Mùi dấm sẽ biến
mất sau khi sàn nhà khô.

Dung dịch thông ống thoát nước
baking soda, dấm, và nước sôi

Công thức này sẽ làm thông các tắc nghẽn nhẹ và giúp chống tắc
nghẽn trong tương lai. Đổ ½ tách baking soda xuống ống thoát
nước, sau đó thêm ½ tách dấm, và để xèo xéo trong ít phút. Đổ một
nồi nước sôi xuống ống thoát nước. Lập lại nếu cần. Nếu ống còn
bị tắc nghẽn, sử dụng bơm ống. Nếu không có hiệu quả, sử dụng
plumber’s snake (con rắn máy).

Dung dịch làm sạch lò nướng
baking soda và nước

Không gây độc hại cho quý vị hoặc con em của quý vị. Đừng sử dụng
chất hỗn hợp này để làm sạch self-cleaning oven (lò nướng tự làm
sạch). Trộn 1 một tách baking soda với lượng nước đủ để làm bột
nhão. Đổ trên bề mặt của lò nướng và để thấm. Sử dụng miếng sơ và
cọ. Tận dụng cái muỗng lớn múc hết thức ăn nướng trên lò. Thường
xuyên làm sạch những vết bẩn và sử dụng lớp lót; lò nướng bẩn làm
giảm hiệu quả của năng lượng.

Dung dịch làm sạch nhà tắm và bồn rửa mặt
baking soda và Xà Bông Dầu Murphy

Sử dụng baking soda thay vì bột tẩy. Xịt lên các trang cụ gắn trên
tường và lau với khăn ướt. Thêm một chút xà-bông trên khăn lau để
lau được sạch hơn. Xả nước nhiều để tránh tình trạng mờ mờ.

Dung dịch làm sạch cửa sổ và gương
Dấm và nước

Đổ 1/4 tách dấm vào chai xịt nước và đổ đầy nước vào chai. Xịt lên
và lau với vải mịn hoặc giấy báo. Về cửa sổ phía bên ngoài, sử dụng
miếng móp và rửa với nước trộn một ít giọt xà-bông nước. Xả nước
kỹ và sử dụng nùi cao su để làm khô.

Dung dịch làm sạch bồn cầu
baking soda và Xà Bông Dầu Murphy

Xịt baking soda bên trong phía bồn cầu, thêm một ít giọt xà-bông,
và chùi với bàn chải chùi nhà cầu. Lau những mặt bằng với khăn có
xịt baking soda. Xả nước kỹ.
Muốn biết thêm tin tức về các sản phẩm gia dụng, gọi điện thoại số
206-296-4692 hoặc 1-888-TOXIC ED TTY(điện thoại dành cho người điếc
hoặc khuyết tật về phát âm) 711. Trực tuyến tại HazWasteHelp.org.

Hiện có những hình thức thay thế khác Gọi điện
thoại số 206-263-3050 hoặc TTY(điện thoại dành cho
người điếc hoặc khuyết tật về phát âm): 711
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