
 
 
 
 
 
 
 

Chế Phẩm Vệ Sinh cho Bồn 
Tắm, Vòi Sen và Bồn Rửa 

• Baking soda • Xà phòng nước Castile 
Rắc lên các món đồ bằng sứ và chà bằng khăn ẩm. 
Cho xà phòng vào khăn vải để lau sạch hơn. Xối 
nước thật kỹ khi lau xong. 

Chế Phẩm Vệ Sinh cho Cửa Sổ và 
Gương 

• 1/4 thìa cà phê xà phòng nước Castile 
• 3 thìa canh giấm 
• 2 cup nước 
• Bình xịt (loại 24 ounce (710 ml) trở lên) 

Cho các thành phần vào bình xịt và lắc. Xà phòng có vai 
trò rất quan trọng vì xà phòng loại bỏ cặn sáp từ các 
sản phẩm mà có thể quý vị đã sử dụng trước đó. Xịt 
lên bề mặt và chà bằng khăn vải. Ghi nhãn lên trên chai. 

Chế Phẩm Vệ Sinh cho Bồn Cầu 
• Baking soda • Xà phòng nước Castile  

Rắc bột baking soda vào mặt trong bồn cầu. Nhỏ một 
vài giọt xà phòng. Cọ bằng cây cọ rửa bồn cầu. 

Chế Phẩm Vệ Sinh cho Vải Sơn và 
Sàn Nhà 

• 1/4 cup giấm 
• Xô nước ấm 

Pha hỗn hợp 1/2 cup giấm vào một xô nước ấm để lau. 
Mùi giấm sẽ bay đi rất nhanh sau khi sàn khô. 

Chế Phẩm Vệ Sinh Đa Dụng 
• Xà phòng nước Castile 

Nhỏ một giọt xà phòng vào khăn ướt và chà 
nhanh tay. 

Đánh Bóng Đồ Dùng 
• 1/2 thìa cà phê dầu, ví dụ như dầu ô liu 
• 1/4 cup giấm hoặc nước chanh tươi 

Trộn lẫn các thành phần trong hũ thủy tinh. Lấy 
tấm vải mềm chấm vào dung dịch và lau lên bề 
mặt bằng gỗ. Đậy kín nắp lọ để bảo quản. 

Nếu quý vị có câu hỏi, hãy gọi: 
425-452-6932 
recycle@bellevuewa.gov 

 
 

 
Chế Phẩm Vệ Sinh Cống Thoát Nước 

• Baking         • Giấm      • Nước sôi        
• Dụng Cụ Vệ Sinh Cống Thoát Nước  

Sử dụng công thức này khi cống bị tắc nhẹ. Đổ ½ cup baking 
soda xuống cống trước, sau đó đổ ½ cup giấm. Hãy để dung 
dịch này sủi bọt trong vài phút. Sau đó, đổ một ấm nước sôi 
đầy xuống cống. Lặp lại bước này nếu cần. Nếu vẫn còn tắc 
nghẽn, hãy sử dụng dụng cụ vệ sinh cống. Nếu tình trạng tắc 
nghẽn thường xuyên xảy ra, hãy cân nhắc lắp thêm lưới chặn 
nắp cống để giữ lại tóc và vụn rác. 

Chế Phẩm Vệ Sinh cho Lò Nướng 
• 1 cup baking soda trở lên 
• Nước 
• Một hoặc hai lọ bơm xà phòng nước Castile 

Không sử dụng cho lò nướng loại tự làm sạch. Phun thật 
nhiều nước lên đáy lò, phủ lên những chỗ bám cặn một lượng 
baking soda vừa đủ cho đến khi bề mặt trắng hoàn toàn. 
Phun thêm nước lên mặt trên. Để hỗn hợp ngấm qua đêm. 
Quý vị có thể dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ vào sáng hôm 
sau. Khi quý vị đã lau sạch các chỗ bẩn, hãy chấm một chút 
xà phòng nước lên miếng bọt biển và rửa sạch phần cặn còn 
sót lại trong lò. Công thức này đòi hỏi phải bỏ công sức, 
nhưng không độc hại. 

Dung Dịch Diệt Rêu Mốc 
• 2 thìa cà phê dầu tràm trà      • 2 cup nước  

Cho hỗn hợp vào bình xịt, lắc cho để hỗn hợp trộn đều và xịt 
lên các chỗ bẩn. Không được xối rửa. Dầu tràm trà tương đối 
đắt tiền nhưng chỉ sử dụng một chút dầu cũng có tác dụng 
đáng kể. Tuyệt đối không sử dụng dầu tràm trà trong nhà nếu 
nuôi chim. 

Chế Phẩm Vệ Sinh Đa Dụng từ Trái 
Cây Họ Cam Chanh 

• Vỏ của 1 trái cam, bưởi, chanh hoặc chanh 
vàng 

• 3 cup giấm trắng 
• 1 hũ thủy tinh sạch, có nắp đậy, dung tích 

0.94 lít 
• 1 bình xịt sạch, dung tích 32 ounce (710 ml) 

Cho vỏ trái cây họ cam chanh và giấm vào hũ. Đậy chặt nắp 
bình và bảo quản hỗn hợp này trong tủ bếp trong hai tuần. 
Thỉnh thoảng lại lắc hũ. Lấy vỏ trái cây ra khỏi hũ. Đổ nước 
chắt ra từ vỏ trái cây vào bình xịt và đổ đầy nước. 
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Công Thức Vệ sinh Không Độc Hại 

Vệ Sinh   
Không Độc Hại 
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Lời khuyên khi mua các chế 
phẩm vệ sinh: 
Đọc nhãn sản phẩm trước khi mua. 
Mua và sử dụng sản phẩm ít nguy hiểm nhất có cùng tác dụng. 
Tránh các sản phẩm có nhãn DANGER (NGUY HIỂM), POISON   
(ĐỘC HẠI), CAUTION (THẬN TRỌNG) hoặc WARNING (CẢNH BÁO). 

Tuyệt đối không trộn lẫn các chế phẩm vệ sinh gia dụng với nhau. 
Không được trộn thuốc tẩy với các chế phẩm vệ sinh khác 
hoặc xà phòng, đặc biệt là các sản phẩm có chứa amoniac. 
Những hỗn hợp này sẽ tạo ra khí độc hại. 

Đổ bỏ đúng cách với các chế phẩm vệ sinh đã mua ở cửa hàng. 
Nhiều chế phẩm bị cấm bỏ vào thùng rác thông thường. 
Truy cập trang www.bellevuewa.gov/hazardous-waste để biết 
những vật dụng cần thải bỏ đặc biệt và nơi để lấy các vật dụng 
này. 

Sử dụng các giải pháp thay thế an toàn hơn. 
Vệ sinh một cách hiệu quả bằng cách sử dụng các sản 
phẩm thông thường, ít nguy hiểm và rẻ tiền. 

Chọn một sản phẩm có ít hoặc không có mùi 
hương và tránh loại có sol khí. 
Các hóa chất tạo hương có thể gây kích ứng cho trẻ em và 
những người bị bệnh hô hấp hoặc những người có da nhạy cảm. 
Sơn phun chứa sol khí có thể chứa chất nổ đẩy hoặc dung môi. 
Bình xịt dạng bơm hoặc dung dịch lau chùi thường dùng ít sản 
phẩm hơn. 

Tránh dùng sản phẩm xịt phòng và nước xả vải. 
Các sản phẩm này sẽ đưa hóa chất vào không khí trong nhà và 
ngoài trời, có thể gây ra bệnh hen suyễn và các bệnh về da. Cách 
tốt nhất để làm trong lành không khí là mở cửa sổ và cho không 
khí lưu thông ra bên ngoài. Quý vị có biết rằng không khí trong 
nhà bị ô nhiễm từ các chất khí và vi hạt gấp gần 100 lần so với 
bên ngoài không?                                                                
(Nguồn: Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (U.S. Environmental Protection Agency)) 

Thuốc Diệt Sâu Bọ cho Cây 
Trồng hoặc Thuốc Xịt Kiến 

• 2 thìa cà phê xà phòng 
nước Castile hương bạc hà 

• Nước 
Đổ đầy nước vào bình xịt và them 2 thìa cà phê xà phòng 
nước Castile hương bạc hà. Để ngăn tạo bọt, hãy cho xà 
phòng vào sau cùng. Xịt trực tiếp hỗn hợp này lên những 
con bọ trên cây trồng. Mùi hương bạc hà cũng sẽ giúp xua 
đuổi các loại côn trùng khác mà quý vị không thể nhìn 
thấy. Tuyệt đối không sử dụng dầu bạc hà trong nhà nếu 
nuôi chim. 

Mẹo Xử Lý Sên và Ốc Sên 
Có một số cách khác nhau để xử lý sên và 
ốc sên trong vườn nhà quý vị. 
• Tạo hàng rào ngăn các loại này tránh xa cây trồng. 

Dùng vỏ trứng vỡ hoặc dựng rào bằng đồng cao 3 
inch (7.6 cm) xung quanh cây. 

• Cho sên ăn những món như dưa chuột thái lát để 
chúng tránh xa các cây trồng khác của quý vị. Cân 
nhắc trồng cây cải cay để xua đuổi chúng. 

• Đặt bẫy gồm 1 thìa cà phê đường, 1 cup nước ấm và 
1 thìa cà phê men khô vào một cái bát nông. Công 
thức này sẽ giúp bẫy và diệt sên. 

Thuốc Đuổi Chuột Chũi 
• Một nắm bạc hà tươi 
• Máy xay 
• Nước 

Xay hỗn hợp bạc hà và nước trong máy xay sinh tố. 
Trộn các nguyên liệu đã xay trong một nồi nước lớn 
và đun nhỏ lửa trong 20-30 phút. Thao tác này sẽ 
tạo ra hỗn hợp cô đặc để chế khoảng 6 gallon (22.7 
lít) thuốc đuổi chuột. Đổ hỗn hợp đã pha loãng vào 
các hang chuột chũi và xung quanh khu vực quý vị 
nhìn thấy hang chuột chũi. Kiên trì thực hiện bước 
này cho đến khi quý vị không còn thấy dấu hiệu của 
chuột chũi nữa. Chuột chũi không thích mùi bạc hà 
và sẽ rời đi. Lưu ý: Bẫy chuột chũi bị cấm ở bang 
Washington, vì vậy thuốc đuổi chuột là một lựa chọn 
tốt. (Nguồn: Ciscoe.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Để yêu cầu cung cấp định dạng thay thế, thông dịch viên hoặc yêu cầu điều chỉnh hợp lý, vui lòng gọi điện thoại trước ít nhất 48 giờ theo số 
425-452-6932 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi email về recycle@bellevuewa.gov. Để khiếu nại liên quan đến hình thức điều chỉnh, hãy liên hệ Viên Chức Quản 
Lý Điều VI/Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) của Thành Phố Bellevue, theo số 425-452-6168 (cuộc gọi thoại) hoặc 
email về ADATitleVI@bellevuewa.gov. Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khó khăn khi nghe, vui lòng quay số 711. 
Tất cả các địa điểm họp đều có lối ra vào dành cho người đi xe lăn. 

Làm sạch, đánh bóng, loại bỏ và xử lý loài 
gây hại một cách an toàn và lành mạnh. 

Cần lưu ý với chế phẩm 
vệ sinh không độc hại: 
• Để tất cả các chế phẩm vệ sinh xa tầm với của 

trẻ em và vật nuôi. 

• Không pha trộn chế phẩm vệ sinh với các chế phẩm khác. 

• Luôn thử nghiệm chế phẩm vệ sinh trên một khu vực  
nhỏ trước khi sử dụng trên toàn bộ bề mặt. 

• Dán nhãn cho các sản phẩm tự chế của quý vị 

https://bellevuewa.gov/city-government/departments/utilities/manage-your-utility-services/solid-waste/household-hazardous-waste
mailto:recycle@bellevuewa.gov
mailto:ADATitleVI@bellevuewa.gov
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