
Magtipid nang kaunti — Magwagi

Banyo

Labada

Kusina

MGA DISKARTE SA TUBIG
SA LOOB NG BAHAY
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Minuto ng malasakit
Bawasan lang nang kaunti ang oras ng paliligo

Ice ice baby
Mainit, kaya maligo ng malamig

Wisik-wisik lang
Gumamit ng shower head na matipid sa tubig

Pagsama-samahin
Labhan nang sabay-sabay ang maruruming 
damit

Gamitin ang pang-amoy
Puwede pang ipagpabukas ang pantalon, 
jacket, at sweatshirt

Puwedeng magpa-refill?
Hughugan lang nang mabilis at gamitin 
nang paulit-ulit ang baso mo buong araw

Fill ‘er up
Punuin ang dishwasher bago gamitin

Isang kalderong dinner
Kapag isang kaldero lang ang gamit, mas 
kaunti ang hugasin at makakatipid ng tubig — 
may mga recipe sa LiveH2Olb.com

 

Huwag isama ang tuwalya
Isampay ito para patuyuin at gamitin ulit

Magpaka-detective
Hanapin at kumpunihin ang mga tagas

Tingnan ang iyong score para 
malaman kung gaano ka kawagi

Matipid sa tubig = 1 hanggang 5 patak

Mas matipid sa tubig = 6 hanggang 10 patak

Pinakamatipid sa tubig = 11 hanggang 15 patak



Matipid sa tubig = 1 hanggang 6 patak

Mas matipid sa tubig = 7 hanggang 12 patak

Pinakamatipid sa tubig = 13 hanggang 19 patak

Hardin
Diligan ang iyong mga halaman
Gamitin ang tira-tirang tubig sa loob ng bahay 
mula sa pagbabanlaw, pagluluto, at iba pa

Patabain ang lupa
Panatilihing mamasa-masa ang lupa sa halamanan

Tabasin ang damong matakaw sa tubig
Makakuha ng $$ kapag pinili ang California Native 
sa aming mga programa ng pagkonserba

Irigasyon
Suyurin ang bakuran mo
Alamin kung ano ang sistema ng tubig sa inyo at 
kung paano ito kinokontrol

Magsubaybay at magtipid
Alamin kung paano ka gumamit ng tubig sa
lbwater.org/watersmart

I-upgrade ang sprinkler mo
Makakuha ng $$ at magtipid ng tubig sa 
socalwatersmart.com

Paraan ng Pamumuhay
May pakinabang ang batya ng tubig
Gamitin ang sobrang tubig ng Fido para sa 
mga halaman mo

At the Car Wash, Yeah
Gumagamit sila ng recycled na tubig

Magtakip!
Kapag may takip ang pool at spa, nababawasan 
ang singaw at napapainit pa ang tubig
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Pagpahingahin ang sprinkler mo
Bawasan ito ng ilang minuto para makatipid ng 
galon-galon

Magtipid nang kaunti — Magwagi

MGA DISKARTE SA TUBIG
SA LABAS NG BAHAY

I-SCAN AKO


