Các Quy Định VĨNH VIỄN

về việc Sử Dụng Nước
nay đã được áp dụng…
Phương thức phổ biến cho việc sử dụng nước uống hàng ngày.
Các ống vòi cầm tay phải được trang bị đầu phun có cò lẩy và không bị rò rỉ
Vườn tược và các bãi cỏ khu
thương mại và khu dân cư

Tưới các bề mặt cứng bằng
ống vòi

Tưới nước bằng tay

Quý vị không thể dùng ống vòi để tưới các
bề mặt cứng như đường xe đi, đường dẫn,
bê tông, gạch, ván gỗ hoặc hoặc các khu vực
lát vật liệu khác trừ trường hợp cần phải làm
vệ sinh sau tai nạn, hỏa hoạn, trường hợp đe
dọa đến sức khỏe, an toàn hoặc các trường hợp
khẩn cấp khác.

Quý vị có thể tưới vườn, bãi cỏ khu thương
mại và khu dân cư bất kỳ lúc nào, bất kỳ ngày
nào với một ống vòi cầm tay được trang bị
đầu phun có cò lẩy.

Các hệ thống tưới nước

Quý vị chỉ có thể tưới vườn và tưới cỏ bằng
hệ thống tưới nước (điều khiển bằng tay, tự
động, phun hoặc nhỏ giọt) từ 6g chiều - 10g
sáng, bất kỳ ngày nào trong tuần.

Vườn, bãi cỏ công cộng và bề
mặt sân chơi
Tưới nước bằng tay

Quý vị có thể tưới vườn, bãi cỏ công cộng và
bề mặt sân chơi vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ
ngày nào bằng một ống vòi cầm tay được lắp
đặt thiết bị đầu phun có cò lẩy.

Các hệ thống tưới nước

Quý vị có thể tưới vườn, bãi cỏ và bề mặt sân
chơi bằng hệ thống tưới nước từ 6g chiều –
10g sáng, bất kỳ ngày nào trong tuần hoặc
tưới nước theo Kế Hoạch Sử Dụng Nước
(Water Use Plan) đã được xét duyệt.
Các hệ thống tưới nưới cho bãi cỏ công cộng
và vườn phải được trang bị cảm biến mưa hoặc
độ ẩm đất.

Quý vị có thể sử dụng thiết bị vệ sinh áp suất
cao, hoặc nếu không có sẵn thiết bị như thế,
quý vị có thể dùng một ống vòi cầm tay được
trang bị đầu phun có cò lẩy, hoặc thùng nước
để chùi rửa các vết bẩn trên bề mặt cứng mỗi
mùa (ba tháng) một lần. Quý vị cũng có thể sử
dụng ống vòi được trang bị đầu phun có cò
lẩy trong thời gian xây dựng hoặc tân trang.

Rửa cửa sổ
Quý vị có thể chùi rửa cửa sổ bằng thùng
nước, thiết bị vệ sinh áp suất cao hoặc ống
vòi cầm tay được trang bị đầu phun có cò lẩy
vào bất kỳ lúc nào.

Hồ bơi và spa
Quý vị có thể đổ đầy hoặc bơm thêm nước hồ
bơi và spa.

Đài phun nước và các thiết bị
tưới nước
Quý vị có thể đổ đầy và mở đài phun nước
hoặc thiết bị tưới nước miễn là thiết bị này sử
dụng nước luân lưu.

Các trường hợp miễn trừ
Có một số trường hợp miễn trừ được tự động
áp dụng. Việc miễn trừ này được áp dụng cho
các trường hợp cụ thể như kiểm tra hệ thống
tưới tiêu để phát hiện chỗ rò rỉ, tưới vườn và bãi
cỏ với nước có phân bón, và vệ sinh các khu
vực lát vật liệu xung quanh hồ bơi công cộng.
Có một vài trường hợp miễn trừ mà quý vị
phải nộp đơn xin.
Xem trang sau để biết thêm chi tiết.

Rửa phương tiện lưu thông
Quý vị có thể rửa xe, thuyền hoặc phương
tiện lưu thông khác của mình tại nhà bằng
một thiết bị vệ sinh áp suất cao, ống vòi cầm
tay được trang bị đầu phun có cò lẩy, hoặc
thùng nước vào bất kỳ lúc nào.

Những quy định này không áp dụng khi sử
dụng nước tái chế, nước tái dụng, nước mưa
hoặc nước xám với điều kiện không được
cung cấp bổ sung bằng nguồn nước uống.

Để có toàn bộ tập tài liệu Các Quy Định Vĩnh Viễn về việc Sử Dụng Nước hoặc thông tin về các trường hợp miễn
trừ, liên hệ với cơ sở cấp nước.
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Các Quy Định VĨNH VIỄN

về việc Sử Dụng Nước
Các trường hợp miễn trừ tự
động – không cần nộp đơn
xin
Các trường hợp sử dụng nước sau đây được
miễn trừ áp dụng các Quy Định Vĩnh Viễn về
việc Sử Dụng Nước và không cần nộp đơn xin
cho cơ sở cấp nước.

Áp dụng hệ thống bón phân và tưới
tiêu thử nghiệm cho vườn và bãi cỏ
hiện tại
Hệ thống tưới nước có thể được sử dụng để
tưới vườn và bãi cỏ:
• trong suốt và/hoặc ngay sau khi tưới phân
bón, khi đây là thời điểm thực tế duy nhất
để áp dụng quy trình này, hoặc đây là khung
thời gian nhà sản xuất khuyến nghị; hoặc
• để kiểm tra hệ thống tưới tiêu nhằm phát
hiện rò rỉ và/hoặc lỗi hoạt động.

Các trường hợp miễn trừ
phải nộp đơn
Các trường hợp sử dụng nước sau đây được
miễn trừ áp dụng các Quy Định Vĩnh Viễn về
việc Sử Dụng Nước và cần phải nộp đơn cho cơ
sở cấp nước để được phê duyệt.

Bãi cỏ mới trong mùa ấm
Quý vị có thể sử dụng hệ thống tưới nước bãi
cỏ mới trong mùa ấm theo yêu cầu để phù hợp
với điều kiện thời tiết trong thời gian tối đa là
28 ngày đầu tiên sau khi lắp đặt. Truy cập www.
warmseasongrass.com.au và làm theo các
hướng dẫn để được cấp giấy chứng nhận phê
duyệt tự động.

Bảo trì sân thể thao/ khu vực giải trí
Hệ thống tưới nước có thể được sử dụng ngoài
giờ tưới quy định theo kế hoạch sử dụng nước
do cơ sở cấp nước địa phương phê duyệt.

Trường hợp khác
Các hệ thống tưới nước có thể được sử dụng
nhằm mục đích đảm bảo sức khỏe và an toàn
nghề nghiệp để hạn chế/khử bụi do các hoạt
động xây dựng/tái xây dựng/tân trang gây ra
hoặc hạn chế/khử bụi do xe chạy, cưỡi ngựa và
các trường hợp tương tự vì an toàn của người
tham gia, người xem và hàng xóm xung quanh.

Muốn biết chi tiết hoặc thông tin về việc sử dụng nước thương
mại, truy cập trang mạng của cơ sở cấp nước địa phương.
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