Living Better Today for Tomorrow
Climate Smart San José is a new San José community-wide
initiative to reduce air pollution, save water, and create a
strong and healthy community.

COLD

Check out a free
DIY Home
Energy Saving
Toolkit from your
library.

Save energy by
washing clothes
in cold water. Dry
clothes on low
heat or hang dry.

Carpool or take
public transit as
often as possible.

For more Climate Smart tips and information,
visit www.climatesmartsj.org
#ClimateSmartSJ
Printed on recycled paper using soy-based inks.

Walk or bike on
everyday trips to
and reduce
pollution.

Reduce outdoor
irrigation and
choose native
and droughttolerant plants.

Viviendo Mejor Hoy para Mejor Futuro

Climate Smart San José es una nueva iniciativa comunitaria
de San José para reducir la contaminación del aire,
ahorrar agua y crear una comunidad sólida y saludable.

Dự án Climate Smart San José là một sáng kiến mới cho toàn
cộng đồng của San José nhằm giảm sự ô nhiễm không khí, tiết
kiệm nguồn nước và tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh.

Le presentamos cinco pasos rápidos para convertirse en una
persona Climate Smart:
• Buscar en la biblioteca un kit gratuito hágalo usted mismo de
herramientas para el ahorro de energía.
• Ahorrar energía lavando la ropa con agua fría. Secar la ropa
con poca calefacción o dejarla colgando al sol.
• Compartir su vehículo o usar el transporte público siempre
que sea posible.
• Caminar o usar una bicicleta para movilizarse diariamente
para mejorar su salud y reducir la contaminación.
• Reducir la frecuencia de riego y elegir plantas autóctonas
o con una buena tolerancia al clima seco.

Dưới đây là năm mẹo hay để tham gia Dự án Climate Smart:
• Hãy xem thử Bộ Dụng Cụ Tiết Kiệm Năng Lượng Tại Gia Tự
Mình Làm Lấy trong thư viện của quý vị.
• Hãy giặt quần áo bằng nước lạnh để tiết kiệm năng lượng.
Sấy khô quần áo ở nhiệt độ thấp hoặc phơi khô tự nhiên.
• Đi xe chung hoặc sử dụng phương tiện công cộng bất cứ khi
nào có thể.
• Chọn hình thức đi bộ hoặc đạp xe cho những chuyến đi hàng
ngày nhằm cải thiện sức khỏe và giảm ô nhiễm.
• Hạn chế tưới tiêu ngoài trời và lựa chọn những loài thực vật
bản địa và chịu hạn tốt.

Para obtener más información sobre Climate Smart
visite www.climatesmartsj.org

Để tìm hiểu thêm các mẹo hay và thông tin về Dự án
Climate Smart, ghé thăm www.climatesmartsj.org
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In bằng mực đậu nành trên giấy được sản xuất từ giấy tái chế.
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