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Ngừa Muỗi trong Thùng Hứng Nước Mưa 

Các vật dụng hứng nước mưa cần được điều chỉnh và bảo trì đúng cách 
để tránh muỗi 

Không ngăn ngừa muỗi đúng cách có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trong cộng đồng của quý vị, và 
có thể bị phạt tiền tới tối đa $1,000 mỗi ngày theo Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California 2000-2067  

 

Lỗ Hứng Nước Mưa 
Luôn che chắn lỗ hứng nước mưa bằng lưới và bít kín. Cần phải có hai lớp 
lưới mắt nhỏ để tránh muỗi. Vòi nước và máng xối không nên xả trực tiếp 
vào trong thùng hứng nước mưa. Cần có một khoảng đệm khí để nước phải 
chảy qua lưới của lỗ hứng nước. 
 
Chi Tiết Trang Trí  
Một số loại thùng hứng nước mưa có các chi tiết trang trí có thể làm đọng 
nước hoặc vành thùng khiến nước chảy tràn và đọng lại ở phía trên lưới. 
Chọn loại thùng nước mưa có miệng trơn, lấp cát vào những chỗ lõm hoặc 
loại bỏ nước ngay sau khi trời mưa. 

Lỗ Thoát Nước Chảy Tràn 
Lỗ này giúp nước không đọng lại ở phía trên lưới hứng nước nhưng nếu để 
mở sẽ khiến muỗi có thể xâm nhập vào. Nên gia cố hai lớp lưới mắt nhỏ 
xung quanh lỗ này. 
 

Van/Cổng Xả Nước Chảy Tràn 

Vì van điều tiết nước chảy tràn cách đáy thùng một hoặc hai inch, khi xả 
nước thùng vẫn giữ nước ở phần đáy dưới van. Nên gia cố hai lớp lưới mắt 
nhỏ xung quanh lỗ này và luôn đóng van. Cần xả hết nước còn lại và nên 
để thùng nước khô hoàn toàn giữa các đợt mưa. 

 

Muỗi cần nước để đẻ trứng và sinh sôi. Vật dụng hứng nước mưa chính là môi trường hoàn 
hảo cho chúng. Ngăn ngừa muỗi đẻ trứng với những mẹo nhỏ sau đây: 

 
Thùng hứng nước mưa KHÔNG dành để TRỮ NƯỚC 
AN TOÀN. Nên sử dụng ngay nước mưa đã hứng và 
phải giữ khô thùng giữa các đợt mưa. 
Thường xuyên kiểm tra để bảo đảm thùng hứng nước 
mưa còn nguyên vẹn và nhanh chóng sửa chữa nếu 
tấm lưới bị hư hỏng hoặc đã cũ, lỗ bị tắc, và nắp đậy bị 
bong ra. 

Nếu quý vị tin là trong thùng hứng nước mưa nhà quý vị 
đang có muỗi, hay đổ bỏ ngay TOÀN BỘ số NƯỚC đó. Làm 
như vậy để diệt ấu trùng muỗi đang phát triển ở bên trong. 
Định kỳ cọ rửa phần bên trong của thùng hứng nước mưa 
bằng miếng chùi rửa và nước ấm pha xà bông để loại bỏ 
trứng muỗi bám vào thành bên trong. 

 

Ví dụ về Cách Hứng Nước Mưa KHÔNG AN TOÀN Để biết thêm thông tin: 
(626) 814-9466 
#SGVMosquito 

www.SGVmosquito.org 
 
 
 
 
 

Các loại nắp đậy có trang trí hoặc được 
chỉnh sửa sẽ đọng đủ nước để muỗi đẻ 

trứng

 
 
 
 

Đừng để nước chảy tràn phía trên tấm 
lưới hoặc đọng lại trong nắp

 

Lưới cỡ lớn và nắp châm kim sẽ KHÔNG  
có tác dụng ngừa muỗi 
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