
و  الزيوت  و  الدهون  القاء  عدم  في  ساعد 

المواسير و  المرحاض  في  االخري  االشياء 

مواسير  علي  حافظ 
الصحي الصرف 

المبلله  المناديل 
انسداد  في  تتسبب 

سير ا لمو ا

تسبب  الدهون 
المواسير انسداد 

المرحاض  مياه  استخدم 

و  البول  لصرف  فقط 

التواليت  وورق  البراز 

في  الدهون  ضع 

المناسب المكان 
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صرفه  يتم   

له بسهو

البول

يتحلل

والبراز

المياه في  يذوب 

وورق 
ليت لتوا ا

نها خز
اغلقها و  عبوه  في 

ضعها
الثالجه في 

لقيها ا
صندوق  في 

مه لقما ا



نها خز
اغلقها و  عبوه  في 

البول
بسهوله صرفه  يتم 

والبراز
يتحلل 

وورق 
ليت لتوا ا

في  يذوب 

ه لميا ا

ضعها
الثالجه في 

لقيها ا
القمامه صندوق  في 

الضاره  السوائل  و  الدهون  القاء  عن  امتنع   

التاليه الثالثه  الخطوات  باتباع 

قم بتخزين الدهون 

في المكان المناسب

تسبب  الدهون 
المواسير انسداد 

اخر  شئ  اي  و  االقمشه  و  المبلله  المناديل 

و  الدهون  تراكم  يسبب  الحمام  ورق  غير 

المجاري مواسير  انسداد  يسبب 

ما عليك سوي فتح المياه 

في المرحاض علي البول 

والبراز و ورق التواليت

المبلله  المناديل 
انسداد  تسبب 

لمواسير ا
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يلي ما  أفعل 
دخول  لمنع  البالوعه  مصفاة  استخدم 

من  الدهون  لمسح  ورقيه  منشقه  استخدم 

االوعيه و  االطباق  و  المقالي  و  االواني 

يلي ما  تفعل  ال 
المرحاض   او  البالوعه  في  يلي  ما  تلقي  ال   

الطبخ دهون   •

والزيوت الزبدة   •

القهوه مرشح  أو  و/ المطحونه  القهوه   •

الورقيه المناشف   •

االقمشه و  المبلله  المناديل   •

الشعر  •

البالوعه داخل  صلبه  مواد  اي 

و  الزيوت  و  الدهون  القاء  عدم  في  ساعد 

المواسير و  المرحاض  في  االخري  االشياء 

مواسير  علي  حافظ 
الصحي الصرف 



HELPFUL TIPS

USE A SINK STRAINER

Garbage disposals do not prevent clogs. 

Keep food scraps, hair, and other items 

from going down the drain.

USE A SPATULA OR PAPER TOWEL

Wipe grease from pots, pans, plates, and 

utensils before washing. Throw the paper 

towel in the trash.

RECYCLE YOUR GREASE AT AN 

ENVIRONMENTAL SERVICE CENTER

Visit ProtectOurPipes.org for more 

information and for locations.

Clogs from wipes, rags, and any 

item other than toilet paper trap 

grease and cause overflows.

Only f lush
the 3 P’s

WIPES CLOG
PIPES

is easily 
processed

PEE
breaks down

POO
dissolves in 

water

TOILET

PAPER

Do your part by putting grease 

in its place—the trash—and only 

flushing the 3 P’s (pee, poo, 

(toilet) paper). Together, we can 

protect our pipes from clogs 

and overflows.

CLEAR THE
CLOGS

LE ARN MORE AT

ProtectOurPipes.org

Help keep fats,  oi ls ,  grease, 

and other items from going 

down the drain. 

PROTECT
OUR PIPES

Prevent harmful overflows 

by following these three 

easy steps.

Put Grease
in its Place

GREASE CLOGS
PIPES

in a safe 
container

POUR
in the fridge

COOL
in the trash

TOSS

WHAT IS A
SEWER OVERFLOW?

A sewer overflow is a backup of untreated 

wastewater into our streets and homes. Sewer 

overflows can be prevented. The main cause of 

sewer overflows in Houston is clogged pipes 

from fats, oils, and grease poured down sinks and 

wipes flushed down toilets.

PROTECT YOUR WALLET

Sewer overflows can cost thousands of 

dollars in plumbing costs and fines.

PROTECT YOUR HEALTH

Sewer overflows include harmful microbes 

that can make you and your family sick .

PROTECT OUR WATERS

Sewer overflows can pollute our 

environment, making our public spaces 

less enjoyable. 

Prevent harmful overflows 

by following these three 

easy steps.

Put Grease
in its Place

GREASE CLOGS
PIPES



الدهون  تخزين  طريق  عن  بدورك  قم 

صندوق  في  القيه  ثم  مغلق  وعاء  في 

في  المياه  استخدم   – القمامه 

و  البراز  و  البول  لصرف  المرحاض 

فقط الحمام  مناديل 

من  المواسير  حمايه  يمكننا  معا 

االنسداد

سلك
االنسدادات  

تعرف عىل المزيد عبر الموقع التالي: 
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و  الدهون  القاء  عدم  في  ساعد 

مواسير  داخل  الفضالت  و  الزيوت 

لصرف ا

مواسيرنا علي  حافظ 
المجاري  و  الصحي  الصرف  فيضانات  أمنع 

السهله الثالثه  الخطوات  هذه  بأتباع 

الدهون  اسكب 

مكانها في 

الدهون 
انسداد  تسبب 

لمواسير ا

مفيدة نصائح 

الحوض  مصفاة  استخدم 

االنسدادات. يمنع  ال  القمامه  من  التخلص 

في  االخري  االشياء  و  الشعر  و  الطعام  بقايا  تلقي  ال 

المراحيض. او  االحواض 

ورقيه  منشفه  او  مسطحه  ملعقه  استخدم 

و  االواني  من  الدهون  لمسح  ورقيه  منشفه  أستخدم 

الحوض.  في  غسلها  قبل  االوعيه  و  االطباق  و  المقالي 

القمامه صندوق  في  الورقيه  المنشفه  من  تخلص 

المجاري و  الصرف  فيضان  ماهو        

المجاري  و  الصحي  الصرف  مياه  رجوع  هو  الصحي  الصرف  فيضان 

الصحي الصرف  فيضان  منع  يمكننا  منازلنا.  و  شوارعنا  في 

انسداد  هو  هيوستن  في  الصحي  الصرف  لفياضانات  الرئيسي  السبب 

في  سكبها  يتم  التي  الشحوم  و  الزيوت  و  الدهون  بسبب  المواسير 

المراحيض و  االحواض 

الدوالرات االف  تكلفك  قد  الصحي  الصرف  فياضانات  صيانه 

اموالك علي  حافظ 

تصيبك  قد  ضاره  ميكروبات  تنشر  الصحي  الصرف  فيضانات 

بالمرض عائلتك  و  انت 

صحتك علي  حافظ 

و  بيئتنا  والمجاري  الصحي  الصرف  فيضانات  تلوث  أن  يمكن 

متعه أقل  لدينا  العامه  االماكن  تجعل 

مياهنا علي  حافظ 

التالي الموقع  بزيارة  قم  المواقع,  علي  للتعرف  و  المعلومات  من  لمزيد 

البيئيه الخدمات  مراكز  احد  في  الدهون  تدوير  أعد 

ورق  غير  شي  وأي  االقمشه  و  المناديل 

انسداد  يسبب  و  الدهون  يحبس  الحمام 

الصحي الصرف  مواسير  في 

ما عليك سوي فتح المياه في 

المرحاض علي البول والبراز و ورق 

التواليت فقط

المبلله  المناديل 
المواسير تسد 

لقيها ا
صندوق  في 

مه لقما ا

ضعها
الثالجه في 

نها خز
اغلقها و  عبوه  في 

صرفه  يتم   

له بسهو

البول
يتحلل

والبراز
المياه في  يذوب 

وورق 
ليت لتوا ا
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