
Clearly
Better®

Hasachlor®  
và Sani-Clor®,  

dung dịch xử lý nước bể 
bơi natri hypoclorit lỏng 
hàng đầu trong ngành  

kể từ năm 1964.

  

Hãy Dành Thời Gian Để 
Cập Nhật Thông Tin
Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của dịch vụ bể bơi chuyên 
nghiệp những người có đủ năng lực chuyên môn nhất và 
được đào tạo nhằm duy trì bể bơi luôn đầy nước, lành mạnh 
và hợp vệ sinh để quý vị và gia đình tận hưởng trong thời 
gian tuân thủ lệnh ở-yên-trong-nhà do COVID-19.  

Nhiều cơ sở thể dục thể thao và giải trí đã đóng cửa theo 
lệnh được ban hành do tình hình COVID-19, nhưng bể bơi ở 
sân sau vẫn sẵn sàng phục vụ nhu cầu giải trí và tập thể dục.

HasaPool.com 
23119 Drayton Street, Saugus, CA 91350

HASA Cares
Giảm thiểu • Tái sử dụng • Tái chế

Chúng tôi tự hào được 
Sản Xuất tại Hoa Kỳ.

Quý vị có biết?

Dịch vụ bể bơi chuyên nghiệp sẽ được thực hiện 
khi tuân thủ đầy đủ lệnh giãn cách xã hội.

Tầm Quan Trọng của 
Việc Duy Trì Dịch 
Vụ Bể Bơi Chuyên 

Nghiệp Trong Giai 
Đoạn Khủng Hoảng 

COVID-19

Tận hưởng bể bơi sạch sẽ, lành 
mạnh với sự hỗ trợ của các tài 
nguyên quan trọng do chuyên 

gia dịch vụ bể bơi cung cấp.

Vi-rút COVID-19 có thể lây lan từ nước 
trong bể bơi, bồn tắm nước nóng hoặc 
suối nước khoáng không?
Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật 
(Center for Disease Control and Prevention, CDC), không có 
bằng chứng cho thấy COVID-19 có thể lây truyền sang 
người khi sử dụng bể bơi và bồn tắm nước nóng. Vận 
hành, bảo dưỡng và khử trùng (ví dụ: bằng clo và brôm) 
cho bể bơi và bồn tắm nước nóng đúng cách sẽ tiêu diệt 
hoặc vô hiệu hóa vi-rút gây ra COVID-19.

Nguồn: (PHTA.org và CDC.gov). Chất khử trùng clo được EPA phê 
chuẩn phải duy trì ở mức tối thiểu là 1 phần triệu ppm 

để ngăn ngừa lây truyền bệnh. (PHTA Các Tiêu 
Chuẩn Quốc Gia Hoa Kỳ ANSI/APSP 

Tiêu Chuẩn 11)

Các Công Ty Dịch Vụ Bể Bơi nằm trong danh mục 
“lao động thiết yếu” theo danh sách Lao Động Trong 
Lĩnh Vực Hạ Tầng Trọng Yếu của Cơ Quan An Ninh 
Cơ Sở Hạ Tầng và An Ninh Mạng (Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency, CISA) và “cần thiết để duy 
trì sự an toàn, vệ sinh và hoạt động thiết yếu của 
nhà ở.”

Để biết các nguồn  
khác về COVID-19,  

hãy truy cập:
• WHO.int 
• PHTA.org 

•  CDC.gov
• CISA.gov

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên kỹ thuật của dịch 
vụ bể bơi cũng có thể cung cấp chất khử trùng 
dạng lỏng Sani-Clor®, có thể dùng trong nhà để 

vệ sinh các bề mặt không xốp và không tiếp xúc 
với thực phẩm tại nhà và địa điểm kinh doanh 

của quý vị.



Duy trì dịch  
vụ bể bơi chuyên  
nghiệp để tránh 

hiện tượng bể bơi 
chứa đầy tảo gây 

tốn kém.

Khi nào là Từng Xu Đắn 
Đo, Việc To Hoang Phí?
Trước Khi Tháo Nước Bể Bơi hoặc Cắt Giảm 
Dịch Vụ Chuyên Nghiệp—Hãy Là Người Có 
Hiểu Biết
Khi nhiều người trong chúng ta gặp khó khăn trong việc 
đưa ra các quyết định liên quan đến dịch vụ thiết yếu và 
không thiết yếu cho gia đình, vui lòng cân nhắc duy trì các 
quy trình xử lý bể bơi thông thường và bảo dưỡng định kỳ. 

Việc duy trì thuê một chuyên gia về bể bơi đáng tin cậy 
quan trọng hơn bao giờ hết—và sẽ tiết kiệm thời gian và 
tiền bạc xét về lâu dài.

Các Rủi Ro Cần Cân Nhắc Trước Khi Tháo Nước 
Bể Bơi 
•  Tháo nước bể bơi hoặc suối nước khoáng khi nhiệt độ ngoài 

trời cao có thể làm hư hại các bề mặt.

•  Nhiều thành phố có các điều luật nghiêm ngặt về việc tháo 
nước bể bơi và vi phạm các luật lệ này có thể dẫn tới khoản 
tiền phạt cao.

•  Có thể bị thiệt hại về môi trường và tài sản do bể bơi không được 
tháo nước đúng cách—từ đó dẫn đến việc truy tố và kiện tụng.

•  Trong trường hợp tháo nước không đúng 
cách, áp suất thủy tĩnh (nước ngầm bên 
dưới bể bơi đẩy lên) có thể dẫn tới 
thiệt hại nghiêm trọng và tốn 
kém cho cả thiết bị và bể bơi. 

Chi Phí Cần Cân Nhắc Trước Khi Tháo Nước 
Bể Bơi
Ngoài phí tổn liên quan đến việc thoát nước và làm đầy lại 
bể, bể bơi có thể bị thiệt hại bề mặt nghiêm trọng và vô 
cùng tốn kém trong quá trình tháo nước. Sự phơi bày của 
sàn và thành của bể bơi trước các yếu tố môi trường có thể 
gây ra vấn đề khó giải quyết, do sàn và thành của bể bơi 
được thiết kế ngập nước để giữ cho bề mặt ẩm và mát.

Chi Phí Để Xử Lý Bể Bơi Bị Rêu Xanh
Chi phí hóa chất và nhân công để biến bể bơi bị rêu xanh 
trở lại màu xanh trong có thể tốn hàng trăm đô la—tối thiểu 
hai đến ba tháng phí bảo dưỡng bể bơi. Cách giải quyết Tự 
Làm (Do It Yourself, DIY) có vẻ như là một ý tưởng hay. Tuy 
nhiên, nếu không được xử lý đúng cách bằng hóa chất thì 
quần thể tảo có thể tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng vài 
giờ—từ đó biến bể bơi từ màu xanh trong thành màu xanh 
lá cây theo đúng nghĩa đen. Thật đáng để duy trì dịch vụ bể 
bơi chuyên nghiệp!

Nếu quý vị quyết định tháo nước bể bơi, hãy hỏi nhân viên kỹ 
thuật của dịch vụ bể bơi chuyên nghiệp để được tư vấn về các 
yêu cầu và thời gian.

Tháo nước bể bơi 
không đúng thời 
điểm có thể dẫn  

đến tình trạng toàn 
bộ bể bơi bị bật lên 
khỏi mặt đất theo 

nghĩa đen.

 Bể Bơi Bằng Bê Tông $2,000-$10,000
 Bể Bơi Lót Vinyl $3,000-$5,000
 Bể Bơi Bằng Sợi Thủy  
 Tinh Trên Mặt Đất  $5,000-$40,000 

  * Dựa trên Thống Kê Trung Bình

CHI PHÍ THIỆT HẠI*

 Thuê Bơm và Ống Nước $100-$200
  Nước + Hóa Chất $100-$150 

 TỔNG CỘNG $200-$350

PHÍ THÁO NƯỚC*

* Dựa trên Thống Kê Trung Bình

$200+

$300

$200

Chi Phí 
Xử Lý Tảo 

Trung 
Bình 

Những Lý Do Hàng Đầu  
Khiến Quý Vị Cần Chuyên Gia  
Bể Bơi Vào Lúc Này Hơn Bao 
Giờ Hết
Đảm Bảo Khử Trùng Bể Bơi và Suối Nước 
Khoáng Đúng Cách 
Bể bơi không được xử lý sẽ gây nguy hiểm cho người bơi và 
cộng đồng nói chung. Sự hiện diện của tảo trong bể bơi sẽ 
dẫn đến việc tích tụ vi khuẩn và trở thành nơi sinh sản của 
muỗi có thể truyền bệnh sốt Tây sông Nin (West Nile) hoặc 
vi-rút Zika. 

Mang Đến Khoảng Sân Sau An Toàn Hơn cho 
Gia Đình Quý Vị 
Đội ngũ chuyên gia dịch vụ bể bơi giúp đảm bảo các bể bơi 
ở sân sau an toàn và tốt cho sức khỏe hơn—đặc biệt là trong 
khoảng thời gian này.

Bảo Vệ Quyền Tiếp Cận Các Dụng Cụ Phù Hợp
Đội ngũ chuyên gia dịch vụ bể bơi có quyền tiếp cận tốt nhất 
đến các sản phẩm và dụng cụ phù hợp để giữ cho bể bơi 
hoạt động và đảm bảo chất lượng nước phù hợp.

Canh Gác Thiết Bị Bể Bơi và Chất Lượng Nước 
Đội ngũ chuyên gia dịch vụ bể bơi là những người có đủ 
năng lực chuyên môn nhất và được đào tạo để góp phần vào 
sự lành mạnh, an toàn và tình trạng tốt đẹp của bể bơi nhà 
bạn trong thời gian tuân thủ lệnh ở yên trong nhà—và sẵn 
sàng phục vụ bất cứ lúc nào. 

Tránh Lãng Phí Tiền Bạc và Rủi Ro Khác 
Axit xyanuric (CYA) được tạo ra do dùng quá nhiều viên nén 
trichlor (không được chỉ định dùng vượt mức) có thể khiến 
cho hóa chất clo hiện có hoạt động kém hiệu quả hơn—từ đó 
gây lãng phí tiền bạc và thúc đẩy sự sinh trưởng của tảo và vi 
khuẩn. Thuốc tẩy clo dạng lỏng tăng độ bền cho bể bơi như 
chất khử trùng dạng lỏng HASA Sani-Clor® là cách tốt nhất để 
xử lý bể bơi trong quá trình bảo dưỡng và siêu clo hóa.

Để biết thêm thông tin và các mẹo hữu ích,  
hãy truy cập HasaPool.com

$250+

$250+


