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Всесвітній день води - 2020
“ ВОДА ТА ЗМІНИ КЛІМАТУ - ПРИСКОРЕННЯ ДІЙ”

ХОЧЕТЕ Ж ИТИ В КРАЇНІ З ЧИСТОЮ  ВОДОЮ?
Прості кроки, які моЖе зробити коЖен:

•  вчасно закривати кран на кухні чи у ванній кімнаті - берегти десятки літрів 
чистої води;

•  користуватися пральною та посудомийною машинами при позном^ завантаженні;

•  не використовувати фосфатні (фосфонатні) миючі засоби, бо фосф іни 
призводять до загрозливого «цвітіння» водойм;
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•  віддавати перевагу душу замість ванної;

•  вимикати воду під час чищення зубів;

О користуватися унітазом з двома режимами зливу; 

*> не засмічувати водойми побутовими відходами;

© не мити машини на берегах річок та озер.

Перегляньте разом із с ім ’єю  цікавий та  п ізнавальний ролик 
про ф осф ати тг зробіть висновки коЖен для себе

https://www.vout иЬе.соплЛуа1:сЬ?у=2МУпМ1МтСЕ0

Цікавинки про українські водойми моЖна побачити тут 

https ://w w w .youtube.com /w atch?v:= iB i9SSІ2^oA& .t=Зs

Повчальне зідео про сортування см іття  та ш коду від 
забруднення зодойм пластиком

І"і«р5:/Лл^\л/.г/оиІиЬе.сот/у/а^Ь?\/=50АРи51-ІРс&Л=І5

Ви не т іл ь к и  зекономите власні кошти, а й подбаєте про майбутнє 
своїх д іт е й ,  як і мають право пити чисту воду.

І пам 'ятайте, що якісна вода - ц е  основа вашого здоров ’я.

https://www.vout
https://www.youtube.com/watch?v:=iBi9SS%d0%862%5eoA&.t=%d0%97s
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