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Hệ thống xử lý nước thải (septic 
system) là gì?
Hệ thống này là hệ thống xử lý nước thải ngầm 
dưới đất do chủ nhà sở hữu và vận hành, thường 
gặp ở những khu vực không có hệ thống cống 
thoát nước tập trung. Hệ thống xử lý nước thải sử 
dụng sự kết hợp giữa thiên nhiên và công nghệ đã 
được kiểm nghiệm qua thời gian để xử lý nước 
thải do phòng tắm, cống nhà bếp và phòng giặt tạo 
ra. Các hệ thống xử lý nước thải mới hơn có thể sử 
dụng các công nghệ đặc biệt có thể làm cho nước 
thật sạch trước khi chảy vào sân của quý vị và môi 
trường của chúng ta.

Kích thước và thiết kế hệ thống tự xử lý nước thải 
có thể rất khác nhau do sự kết hợp của nhiều yếu 
tố, bao gồm số người trong nhà, loại đất, độ dốc 
của địa điểm, quy mô lô đất và sự gần gũi với các 
vùng nước nhạy cảm.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: *Bằng 
Tiếng Anh 
https://www.epa.gov/septic/types-septic-systems

Đăng ký và tham dự miễn 
phí hội thảo trên web và 
nhận lên đến $450 giảm giá!
Khoản giảm giá này giúp bù đắp chi phí kiểm tra bảo 
trì hàng năm từ người bảo trì được chứng nhận. Để 
bắt đầu, hãy liên hệ với người bảo trì được chứng 
nhận để kiểm tra bảo trì: *Bằng Tiếng Anh
kingcounty.gov/oss/maintainer

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Của Nhà Quý Vị  

Annual septic 
maintenance 

has kept us safe from 
poop pollution!

Lĩnh vực thoát nước

Đất

Nước ngầm

Bể tự hoại
Bảo trì hệ thống tự hoại 
hàng năm đã giúp chúng ta 
an toàn khỏi bị ô nhiễm 
phân!
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Tại sao bảo trì lại quan trọng:
z Tiết Kiệm Tiền Cho Quý Vị - Chi phí bảo trì thường xuyên khoảng vài trăm đô la vài năm. Đây là một

giá rẻ so với chi phí sửa chữa hoặc thay thế một hệ thống xử lý nước thải bị hỏng, có thể lên đến
hàng chục nghìn đô la.

z Giữ Cho Quý Vị và Gia Đình Quý Vị Khỏe Mạnh - Nước thải gia đình chứa đầy vi khuẩn và vi rút. Xem
nhẹ (hoặc trì hoãn) việc bảo trì gây ra những nguy cơ có hại cho sức khỏe có thể dẫn đến ốm đau
hoặc bệnh tật. Bảo trì cho hệ thống xử lý nước thải hoạt động đúng cách giúp loại bỏ các chất ô
nhiễm này để nước giếng và các vùng nước gần đó không bị ô nhiễm.

z Bảo Vệ Môi Trường - Hệ thống xử lý nước thải bị hư sẽ thả ra vi khuẩn, vi rút và các vật chất khác
mà rồi sẽ xâm nhập vào suối, sông, hồ, Puget Sound và đại dương. Các chất ô nhiễm gây hại cho hệ
sinh thái địa phương và có thể gây hại cho thực vật bản địa, cá và động vật có vỏ, cũng như gây hại
cho những người ăn chúng.

z Bảo Vệ Giá Trị Tài Sản của Quý Vị - Hệ thống xử lý nước thải không sử dụng được, hoặc hệ thống bị
hư hỏng, sẽ làm giảm giá trị tài sản của quý vị và đặt ra trách nhiệm pháp lý tốn kém trong việc sửa
chữa hoặc thay thế hệ thống, với chi phí khoảng $15.000 đến $40.000. Tiết lộ lỗi hệ thống xử lý
nước thải là nghĩa vụ của người bán (chương 64.06 RCW).

Để biết thêm thông tin và phim ảnh hãy truy cập: *Bằng Tiếng Anh
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/WastewaterManagement/SepticSystem

Tiết Kiệm Tiền và Bảo Vệ Puget Sound
Trở thành người quản lý tốt hệ thống xử lý nước thải của quý vị có nghĩa là quý vị đang làm phần trách 
nhiệm của mình để cải thiện sức khỏe của Puget Sound và tất cả những sinh vật sống tại nơi đây.

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Của Nhà Quý Vị 

Để biết thêm thông tin
Liên hệ với Tổ Chức Bảo Tồn Môi Trường 
Quận King số 425-282-1955, oss@kingcd.org

Dự án này đã được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ tài trợ toàn bộ hoặc một phần 
theo thỏa thuận hỗ trợ PC-01J18001 cho Bộ Y Tế Bang Washington. Nội dung của tài liệu 
này không nhất thiết phản ánh quan điểm và chính sách của Cơ Quan Bảo Vệ Môi 
Trường, cũng như không đề cập đến tên thương mại hoặc các sản phẩm thương mại tạo 
thành sự chứng thực hoặc khuyến nghị sử dụng.
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