
Những vườn chứa  nước mưa và những cảnh quang bảo tồn làm suy 
giảm ô nhiễm nước mưa lũ và làm đẹp hơn cho nhà và cơ sở thương 
mại của quý vị

Bên trái: Nhân viên Bộ Bảo vệ Môi trường (DEP) cho học sinh biết làm 
thế nào để khối bê tông xốp có thể làm giảm ô nhiễm nước mưa lũ. 
Bên phải: Người cha và con gái đang tạo dựng một thùng chứa nước 
mưa.

Các ngân sách của WQPC đã tài trợ để hồi phục một dòng suối bị xói mòn, ô 
nhiễm tại Bethesda. Những cải tiến bảo vệ cơ sở hạ tầng, giảm xói mòn và tạo nơi 
cư ngụ mới cho động vật hoang dã . 

LỆ PHÍ DÀNH CHO BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
  BỘ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Lượng nước mưa (nước mưa lũ ô nhiễm) từ các đường lộ, 
đường lái xe, và bãi đậu xe không được xử lý tại nhà máy xử lý 
nước thải. Sau khi chảy vào các cống rãnh thoát nước, nước 
mưa lũ không được xử lý, sẽ chảy vào các dòng suối và sông 
ngòi của chúng ta.

Trên đường thoát đi, nước mưa lũ nhặt rác, dầu và các chất ô Trên đường thoát đi, nước mưa lũ nhặt rác, dầu và các chất ô 
nhiễm đô thị khác, làm suy giảm trong sạch  hệ thống thoát 
nước của chúng ta. 

 

Cách tốt nhất để ngăn chặn ô nhiễm nước mưa lũ là  bảo đảm  
lượng nước mưa chảy tràn thấm vào mặt đất trước khi nước mưa 
chảy vào cống rãnh thoát nước  hoặc nhặt các chất ô nhiểm.

Giúp bảo vệ dòng sông địa phương bằng cách lắp đặt các tình trạng 
quản lý nước mưa lũ tại nhà.


