
Truy cập trang energyupgradeca.org
để biết thêm thông tin.

Nhóm Nâng Cấp Năng Lượng cho 
California®vô cùng biết ơn vì quý vị đã tiếp tục 
làm việc chăm chỉ trong thời gian đầy khó khăn 
này. Không có các nhóm như của quý vị, các 
cộng đồng và các doanh nghiệp của chúng ta sẽ 
thiếu các nguồn lực và hỗ trợ chính khi đối mặt 
với đại dịch COVID-19. 

Nâng Cấp Năng Lượng cho California®đã tập hợp bộ 
công cụ này để giúp quý vị liên lạc và hỗ trợ các doanh 
nghiệp nhỏ mà quý vị là hội viên.

Là một tổ chức trực thuộc cộng đồng có hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp nhỏ trong và xung quanh cộng 
đồng của quý vị, chúng tôi hy vọng quý vị có thể phân phát các công cụ trong gói này để giúp hỗ trợ các doanh 
nghiệp nhỏ trong thời gian đại dịch COVID-19. Các nguồn hỗ trợ này có thể được dùng để giúp các doanh 
nghiệp quản lý tốt hơn việc sử dụng năng lượng của họ và tiết kiệm hóa đơn năng lượng. Ngoài ra, chúng tôi 
khuyên tất cả các doanh nghiệp nhỏ nên liên hệ với nhà cung cấp năng lượng của mình để biết thông tin về việc 
sử dụng năng lượng trong đại dịch.

Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vì đã làm việc vất vả trong thời gian đầy khó khăn này. California thật may 
mắn khi có quý vị! Quý vị có thể tải xuống bất kỳ tài liệu nào trong số này tại trang
www.energyupgradecacommunity.org. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi!

Kính thư, 
Nhóm Nâng Cấp Năng Lượng cho California®

Bộ công cụ bao gồm:
Dụng cụ kiểm toán năng lượng dành cho doanh nghiệp nhỏ mà các cá nhân có thể thực hiện tại địa 
điểm kinh doanh của mình.
Một tờ thông tin và một bản lời khuyên về dịch vụ tốt mà các doanh nghiệp có thể tham khảo.
Một danh sách các anh hùng năng lượng trong cộng đồng California mà tất cả chúng ta có thể tìm hiểu 
thêm để có nguồn cảm hứng.
Một tờ thông tin về các nguồn hỗ trợvới những lời khuyên và liên kết hữu ích mà các nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp có thể chia sẻ với nhân viên của mình để giúp tiết kiệm năng lượng.
Các bài đăng trên mạng xã hội để quý vị sử dụng cho việc khuyến khích nhân viên của mình tiết kiệm 
năng lượng. 

BỘ CÔNG CỤ KỸ THUẬT 
SỐ DÀNH CHO DOANH 
NGHIỆP NHỎ

http://www.energyupgradeca.org
https://www.energyupgradeca.org/
https://energyupgradecacommunity.org/


KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG 
CỦA DOANH NGHIỆP

CÁC LIÊN KẾT HỮU ÍCH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

Trang SoCalGas Dành cho 
Doanh nghiệp

Hướng dẫn về Năng lượng cho 
Doanh nghiệp của SCE

Trung tâm Nguồn Hỗ trợ
Doanh nghiệp của PG&E 

Trung tâm Cứu trợ Doanh
nghiệp của SDGE

Một cách để cắt giảm chi phí nhiều nhất có thể trong thời gian khó khăn này là thực hiện kiểm toán năng lượng tại địa điểm 
kinh doanh của quý vị. Ngay cả việc tiết kiệm một lượng nhỏ năng lượng cũng có thể giúp giảm hóa đơn tiện ích tại thời 
điểm tiền bạc khó khăn này. Việc kiểm toán dưới đây nêu chi tiết các lĩnh vực kinh doanh, nơi quý vị có thể xem xét thực 
hiện các điều chỉnh dễ dàng. Quý vị cũng có thể sử dụng các liên kết dưới đây để tìm thêm nguồn hỗ trợ từ các nhà cung cấp 
năng lượng về cách tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP DỄ DÀNG

Hãy đo nhiệt độ nơi 
làm việc của quý vị! 
Đặt bộ điều chỉnh 

nhiệt của quý vị ở mức 
68 độ (hoặc thấp hơn) 

vào mùa đông và 78 độ 
vào mùa hè.

Chú ý đến đèn chiếu 
sáng ở các khu vực 

không có người.

Tìm các cách và các 
khuyến mại hoàn tiền 
để lắp thêm bộ điều 
chỉnh độ sáng, hẹn 
giờ và cảm biến cho 

đèn và thiết bị.

Kiểm tra tất cả các 
bóng đèn của quý vị. 
Có phải quý vị đang 

sử dụng đèn LED hoặc 
bóng đèn cũ kém hiệu 

quả không?

Xác định các chỗ hở và 
thông gió - kiểm tra cửa 

sổ, cửa ra vào, cửa sổ 
trần nhà và các khu vực 

khác.

Kiểm tra các thiết 
bị không sử dụng 
và các đồ điện tử 

gia dụng, rút phích 
cắm ra khi không sử 

dụng.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ như của quý vị, đại dịch COVID-19 đang đặt ra 
những thách thức chưa từng có. Các doanh nghiệp nhỏ trên khắp California và đất 
nước đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính hơn bao giờ hết.

Thường xuyên thay bộ 
lọc không khí - kiểm tra 
bộ lọc và thay thế nếu 

thấy bẩn.

Hãy nhớ tắt máy tính và 
các đồ dùng văn phòng 

khác vào cuối ngày.

Trở thành một doanh 
nghiệp xanh được chứng 
nhận! Kiểm tra với nhà 

cung cấp năng lượng địa 
phương của quý vị để giúp 
quý vị giảm lượng khí thải 
carbon của doanh nghiệp.

Truy cập trang energyupgradeca.org
để biết thêm thông tin.
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TỜ THÔNG TIN
Việc chuyển đổi sang làm việc tại nhà thực sự vô cùng khó khăn đối với 
các doanh nghiệp nhỏ và nhân viên của họ trên toàn tiểu bang. Mặc dù các 
văn phòng có thể không được sử dụng, nhưng chúng có thể tiêu thụ nhiều 
năng lượng hơn mức cần thiết. Với các doanh nghiệp nhỏ thường hoạt 
động với tỷ suất lợi nhuận nhỏ, dưới đây là một số cách dễ dàng để quý vị 
tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

GIẢM SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI VĂN PHÒNG

Trong khi các doanh nghiệp đóng cửa, các máy tính, đèn chiếu sáng và dồ điện tử gia dụng vẫn có thể tiêu thụ 
lượng năng lượng lãng phí ngay cả khi không hoạt động. Dưới đây là một số cách giúp giảm bớt mức tiêu thụ 
năng lượng văn phòng không cần thiết:

Energy Upgrade California cam kết giúp quý vị tiết kiệm hóa đơn năng lượng và giảm tiêu 
thụ năng lượng lãng phí trong thời gian đại dịch này.

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ TRONG THỜI GIAN CẦN THIẾT NÀY 
Tiếp cận các khoản hỗ trợ tài chính cho các thiệt hại 
kinh tế liên quan đến COVID-19.

Vào trang web của Phòng Thương mại địa phương của 
quý vị để biết danh sách các doanh nghiệp nhỏ vẫn mở 
của và hoạt động trong cộng đồng của mình.

Đặt đồ ăn mang về từ các nhà hàng địa phương để thể 
hiện sự đoàn kết của quý vị với các doanh nghiệp nhỏ 
trong thời gian đầy thử thách này.

Quyên góp thực phẩm chưa sử dụng, quần áo hoặc các 
nguồn hỗ trợ khác cho các ngân hàng thực phẩm địa 
phương và nơi tạm trú cho người vô gia cư để hỗ trợ 
những người dân California khác trong thời gian này.

Cập nhật thông tin cho nhà cung cấp và khách hàng 
dài hạn của quý vị để thông báo cho họ về mọi thay đổi 
trong hoạt động kinh doanh hoặc lịch biểu.

Tìm hiểu thêm về việc hỗ trợ các chuyên gia y tế của 
chúng ta và cuộc chiến chống lại COVID-19. 

Truy cập trang energyupgradeca.org để tìm hiểu thêm

Rút phích cắm tất cả các máy 
tính và thiết bị điện tử văn 

phòng khác để giảm tiêu thụ 
năng lượng.

Tắt tất cả đèn, ngoại trừ 
đèn trong các phòng/văn 

phòng vẫn tiếp tục làm việc.

Tắt tất cả các thiết bị bảo vệ việc 
tăng bất thường của dòng điện, 

trừ khi chúng được sử dụng để cấp 
nguồn cho máy chủ hoặc tủ lạnh.

Giảm các chỗ hở để tiết 
kiệm chi phí sưởi ấm và 

điều hòa không khí.

Sử dụng hệ thống sưởi/làm mát 
và chiếu sáng tự nhiên thay cho 

bật điều hòa không khí hoặc 
đèn chiếu sáng khi có thể.

Thay bóng đèn sợi đốt bằng 
bóng đèn LED tiết kiệm năng 

lượng bền hơn.

Truy cập trang energyupgradeca.org
để biết thêm thông tin.
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8 LỜI KHUYÊN CHO CÁC DOANH 
NGHIỆP DỊCH VỤ THỰC PHẨM 
ĐỂ GIỮ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG 

Mạng Lưới Doanh Nghiệp Xanh California  khuyến khích tất cả các doanh nghiệp sử dụng (hoặc 
tìm) một tổ chức hoặc nhóm có thể hỗ trợ trong việc giảm sử dụng năng lượng của mình.  
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang https://greenbusinessca.org/how-to-get-certified/. 

Lắp đèn có cảm biến chuyển 
động

Lời 
khuyên

2

Quý vị sẽ không bao giờ phải nhớ tắt công tắc trước 
khi rời khỏi phòng nếu lắp đèn có cảm biến chuyển 
động. Sử dụng ít ánh sáng nhân tạo là một trong 
những cách dễ nhất để cắt giảm chi phí năng lượng.

Bóng đèn LED sử dụng 25%-30% năng lượng và có 
tuổi thọ dài gấp 8 đến 25 lần so với bóng đèn sợi đốt 
halogen. Dành ít thời gian cho việc leo thang hơn và 
nhiều thời gian hơn để giữ cho khách hàng của quý vị 
vui vẻ.

Loại bỏ một cách phù hợp 
các bóng đèn sợi đốt của quý 
vị và chọn sử dụng đèn LED

Lời 
khuyên

1

Mặc dù tuổi thọ của bộ lọc không khí có thể thay đổi tùy 
theo sản phẩm, song điều quan trọng là phải thường xuyên 
kiểm tra bộ lọc thiết bị sưởi ấm, thông gió và điều hòa 
không khí (HVAC) của quý vị. Một quy tắc theo kinh nghiệm 
tốt là thay đổi bộ lọc không khí của quý vị bất cứ khi nào 
thấy nó bẩn, bất kể quý vị đã thay thế nó cách đây bao lâu. 
Bộ lọc không khí bẩn làm cho hệ thống HVAC hoạt động 
mạnh hơn và giảm lưu lượng không khí, khiến quý vị tốn 
tiền và có khả năng biến thành vấn đề lớn hơn cần bảo trì.

Thay đổi bộ lọc không khí 
thường xuyên

Lời 
khuyên

6

Quý vị có thể tiết kiệm thêm 10% chi phí sưởi ấm và làm 
mát hàng năm bằng cách lắp các bộ điều nhiệt có thể lập 
trình sẽ điều chỉnh nhiệt độ của ngôi nhà. Để tiết kiệm 
hơn, hãy cài đặt bộ điều chỉnh nhiệt chỉ ấm hơn 1 độ so 
với nhiệt độ quý vị thường đặt trong mùa hè để giúp quý 
vị tiết kiệm 2%-3% chi phí làm mát.

Sử dụng bộ điều nhiệt có thể 
lập trình

Lời 
khuyên

5

Cuốn kín và cách nhiệt ống dẫn đúng cách có thể giúp 
giảm tới 20% mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống làm 
mát.

Cách nhiệt và cuốn kín ống 
dẫn

Lời 
khuyên

7

Quý vị không biết bắt đầu từ đâu? Kiểm tra với nhà cung 
cấp năng lượng địa phương của mình để hỗ trợ doanh 
nghiệp của quý vị giảm lượng khí thải carbon.

Trở thành một doanh nghiệp 
xanh được chứng nhận

Lời 
khuyên

8

Trong các bồn rửa ở phòng tắm và nhà bếp, việc lắp 
vòi chảy lưu lượng thấp sẽ giúp giảm việc sử dụng 
nước quá mức. Nước nóng có thể cực kỳ tốn kém, 
vì vậy sử dụng ít hơn sẽ tốt hơn cho hóa đơn năng 
lượng của quý vị và các bể chứa nước của California.

Lắp vòi chảy lưu lượng thấp

Lời 
khuyên

3

Hãy cẩn thận không che van nạp khí, sử dụng áo 
khoác cho thiết bị đun nóng nước có thể giúp tiết 
kiệm tới 10% chi phí làm nóng nước.

Nếu quý vị có một thiết bị đun 
nóng nước đã cũ, hãy bọc nó trong 
một chiếc áo khoác cách nhiệt. 

Lời 
khuyên

4

Truy cập trang energyupgradeca.org
để biết thêm thông tin.
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HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Quý vị đang tổ chức hội thảo trên web hoặc cuộc 
gọi hội nghị?  
 
Hãy cho phép Nâng Cấp Năng Lượng cho California®hoạt 
động như một nguồn hỗ trợ cho quý vị trong thời giankhó 
khăn này. Cử một đại diện của Nâng Cấp Năng Lượng cho 
California®, là người có thể nói về các lời khuyên có thể 
giúp các tổ chức và nhân viên giảm mức sử dụng năng 
lượng của họ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp tài liệu để 
phân phát theo yêu cầu.

CÁC LIÊN KẾT HỮU ÍCH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

Trang SoCalGas Dành cho 
Doanh nghiệp

Hướng dẫn về Năng lượng cho 
Doanh nghiệp của SCE

Trung tâm Nguồn lực Hỗ trợ 
Doanh nghiệp của PG&E

Trung tâm Cứu trợ Doanh
nghiệp của SDGE

Nếu quan tâm, vui lòng liên hệ với info@energyupgradecacommunity.org

Truy cập www.EnergyUpgradeCA.org/COVID-19-tips/#tips  
để biết các lời khuyên về cách giảm mức sử dụng năng lượng.

Nâng Cấp Năng Lượng cho California®là một sáng kiến toàn tiểu bang cam kết giúp người dân California tiết 
kiệm năng lượng hơn, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững hơn, giảm nhu cầu trên lưới năng 
lượng và đưa ra lựa chọn sáng suốt về việc sử dụng năng lượng tại nhà và tại nơi làm việc, và tất cả các việc 
này sẽ hữu ích cho California.

Truy cập trang energyupgradeca.org
để biết thêm thông tin.
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Chia sẻ các bài đăng sau trên tài khoảnmạng xã hội của quý vị để nhắc nhở 
cộng đồng của quý vị về cách họ có thể tiết kiệm năng lượng! Chỉ cần nhấp vào 
từng hình ảnh để tải xuống một bản sao mà quý vị có thể sử dụng. Cũng như 
việc chèn  bản tin, các bài đăng trên mạng xã hội này nhằm dành cho tổ chức 
của quý vị và không được phân phát cho các thành viên cộng đồng cho mục 
đích sử dụng cá nhân, không giống như các nguồn hỗ trợ còn lại.

Vui lòng tìm một chú thích được đề xuất dưới đây cho nhóm các bài đăng trên mạng xã hội. 
Nếu quý vị chọn đăng riêng từng lời khuyên, hãy nhớ điều chỉnh chú thích cho phù hợp với 
hình ảnh:

Người dân California chúng ta đang thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách ở nhà. Nhưng việc đó 
có thể làm tăng hóa đơn năng lượng. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích để tiết kiệm năng lượng và 
tiền bạc trong thời điểm khó khăn này. #COVID19Tips #KeepItGolden

CÁC BÀI ĐĂNG TRÊN 
MẠNG XÃ HỘI

Tiết kiệm Năng 
lượng Khi Ở nhà

Để nhiệt độ
ở mức 68°

Đặt ở chế độ
ngủ hoặc tắt

Để màn hình tối và sử dụng các
mô hình thân thiện với môi trường

Rút phích cắm hoặc
tắt thiết bị

Sử dụng quạt
để làm mát

Sử dụng mặt trời để lấy
ánh sáng và nhiệt 

Giữ nhiệt bằng cách
đóng các tấm che
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NGƯỜI HÙNG VỀ NĂNG 
LƯỢNG CỦA CALIFORNIA
Những Người hùng Năng lượng của California là ai?
Làm quen với những cư dân và chủ doanh nghiệp nhỏ phi thường. Mỗi người đang làm một 
phần của mình để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon cho California và cả 
hành tinh. Nhấp vào tên của bất kỳ người hùng nào dưới đây để tìm hiểu thêm.

STRAUS FAMILY CREAMERY 
Straus Family Creamery đang sử dụng 
năng lượng từ bò để điều hành trang 
trại của mình và sản xuất 100% sữa 
hữu cơ. Theo đúng nghĩa đen.

EQUATOR COFFEES & TEAS
Từ việc tìm nguồn cung ứng hạt cà phê 
cho đến rang chúng, Equator Coffees 
& Teas đang giảm mức tiêu thụ năng 
lượng và tạo ra một sản phẩm tuyệt vời.

SACRAMENTO ECO FITNESS
Sacramento Eco Fitness đang khai thác sức 
người. Tìm hiểu cách năng lượng mà người 
tập sử dụng tại phòng tập thể dục có thể 
được sử dụng để cung cấp năng lượng cho 
chính phòng tập hoặc những thứ khác.

STEFANIE PRUEGEL: CHỦ NHÀ
Việc đánh giá năng lượng đơn giản đã 
biến nhà của Stephanie thành nơi ở 
tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tiền.

SIERRA NEVADA
BREWING COMPANY 
Sierra Nevada Brewing đã gần như 
không dùng điện lưới mà vận hành các 
nguồn năng lượng sạch và tái tạo.

CHRIS PAINE: NHÀ SẢN XUẤT PHIM 
Người đàn ông đằng sau bộ phim Who 
Killed The Electric Car? Chia sẻ các suy 
nghĩ và thực hành của ông ta về năng 
lượng sống hiệu quả.

LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ
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GRID ALTERNATIVES: TIÊU ĐIỂM 
CỦA CỘNG ĐỒNG
GRID Alternatives, một tổ chức phi lợi 
nhuận, giúp các cộng đồng chưa được 
phục vụ đầy đủ tiết kiệm tiền bằng 
cách tiết kiệm năng lượng.

AHMAD FARUQUI: CHỦ NHÀ 
Bởi vì mỗi hành động đều có giá trị, 
mọi thứ Ahmad làm để tiết kiệm năng 
lượng cũng có nghĩa là tiết kiệm rất 
nhiều tiền.

SADIE WADDINGTON: LẬP KẾ 
HOẠCH CHO SỰ KIỆN LỚN VỀ CÁ 
Sadie, một chủ doanh nghiệp nhỏ, cho 
chúng ta thấy các sự kiện được cá nhân 
hóa cũng có thể tử tế với môi trường 
như thế nào.

TERRY NORRIS: HIỆU CHUẨN 
PHÒNG THÍ NGHIỆM CHÍNH XÁC 
Làm thế nào để tiết kiệm năng lượng 
trong khi chạy máy điều hòa không khí 
để duy trì phòng thí nghiệm ở nhiệt độ 
chính xác 68°?

GRACE YANG: CHỦ NHÀ 
Grace Yang và gia đình cô tiết kiệm 
năng lượng và hy vọng sẽ truyền 
cảm hứng cho những người khác ở 
Berkeley, California.

FABIAN RODRIGUEZ: BELLA PASTA 
Fabian là chủ sở hữu của Bella Pasta, 
một đại lý bất động sản và là Người 
hùng năng lượng, sống và điều hành 
doanh nghiệp nhỏ của mình ở Fresno, 
California.

PILAR ZUNIGA: TUYỆT VỜI
VÀ XANH 
Xưởng thiết kế hoa của Pilar ở Oakland, 
California, chứng minh rằng kinh doanh 
có thể thân thiện với môi trường, tiết 
kiệm năng lượng và rất thanh lịch.

JACQUELINE TAYLOR:  
AMERICAN ADORN
Chứng nhận xanh có thể làm nhiều hơn 
cho doanh nghiệp của quý vị hơn quý 
vị nghĩ. Tìm hiểu tại sao đó là một mô 
hình doanh nghiệp tuyệt vời.

GUILLERMO ULYSSES: CHỦ NHÀ
Guillermo là một biên tập viên phim, 
người cha toàn thời gian và Người 
hùng năng lượng sống ở Whittier, 
California.

LANCASTER, CALIFORNIA: TÂM 
ĐIỂM CỦA CỘNG ĐỒNG 
Thành phố Lancaster, California và Thị 
trưởng R. Rex Parris, chống lại biến đổi 
khí hậu và cung cấp cho cư dân năng 
lượng sạch.

BRANDON SHAMIM: CHỦ NHÀ
Brandon là một chiến lược gia kinh 
doanh từng đoạt giải thưởng, huấn 
luyện viên lãnh đạo và giảng viên 
đại học, sống cùng vợ tại Pasadena, 
California.
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Nâng Cấp Năng Lượng cho California®là một sáng kiến toàn tiểu bang nhằm 
mục đích đảm bảo mọi người dân California đều có các công cụ cần thiết để 
tiếp tục tiến tới một tiểu bang sạch hơn, lành mạnh hơn, thịnh vượng hơn. 
Trong đại dịch COVID-19, chúng tôi đang giúp đỡ người dân California nỗ lực 
tiết kiệm năng lượng để giảm bớt gánh nặng tài chính trong những thời điểm 
khó khăn chưa từng có này, trong khi vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tăng gấp 
đôi hiệu quả năng lượng và giảm 40% lượng khí thải nhà kính trước năm 2030.

TRANG VỀ CÁC NGUỒN
HỖ TRỢ

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG KHI AN TOÀN HƠN TẠI NHÀ.

Nhiều người dân California đang làm việc tại nhà, tiến hành học tại nhà và chăm sóc trẻ em tại nhà. 
Vì sử dụng nhiều điện hơn bình thường, mọi người có thể phải chịu hóa đơn năng lượng cao hơn. Tại 
Nâng Cấp Năng Lượng cho California®, chúng tôi biết rằng các hành động tiết kiệm năng lượng nhỏ 
có thể có tác động lớn đến cả hóa đơn tiện ích và tiểu bang của chúng ta -  và khả năng giúp tiểu bang 
Keep it Golden.

COVID-19 TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG NHƯ THẾ NÀO?

•  Vì người dân California đang thực hiện các quy trình an toàn và tuân theo các hướng dẫn về sức 
khỏe cộng đồng bằng cách trú ẩn tại nhà, có khả năng việc sử dụng điện và khí đốt tự nhiên sẽ tăng 
lên, và việc này có thể dẫn đến các hóa đơn tiện ích cao hơn.

•  Lượng điện người dân dụng sử dụng đã tăng 15 đến 20% trong những tuần gần đây so với cùng kỳ 
năm ngoái.

CÁC HÀNH ĐỘNG NHỎ GÓP PHẦN GÂY TÁC ĐỘNG LỚN.
Những sự thiếu hiệu quả năng lượng nhỏ trong nhà của mỗi chúng ta có thể gây ra tổn thất lớn cho cả túi tiền 
của chúng ta và cho cả tiểu bang California. Dưới đây là một vài điều quý vị có thể làm ở nhà:

•  SỬ DỤNG ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN - Mở rèm vào những ngày nắng để chiếu sáng và sưởi ấm ngôi nhà 
của quý vị một cách tự nhiên.

•  ĐIỀU CHỈNH BỘ NHIỆT - Vào những ngày mát mẻ, hãy đặt bộ điều nhiệt ở mức 68° hoặc thấp hơn khi 
thức và 62° hoặc thấp hơn khi ngủ.

KHI THỜI TIẾT LẠNH

https://www.energyupgradeca.org/
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Nếu quý vị có câu hỏi về cách tối đa hóa tiết kiệm 
năng lượng hoặc các biện pháp bảo vệ và lợi ích 
có sẵn cho quý vị trong đại dịch, hãy liên hệ với 
nhà cung cấp năng lượng địa phương của quý vị 
hoặc truy cập trang energyupgradeca.org để biết 
thêm thông tin.

KHI THỜI TIẾT ẤM

CẢ NĂM

•  DÙNG QUẠT LÀM MÁT - Quạt giữ cho không khí lưu thông, cho phép quý vị tăng nhiệt độ lên vài độ mà 
vẫn thoải mái trong khi giảm chi phí máy điều hòa nhiệt độ.

•  ĐIỀU CHỈNH MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - Điều chỉnh máy điều hòa không khí của quý vị lên 78 độ 
hoặc cao hơn trong những tháng mùa hè.

•  THAY THẾ CÁC BỘ LỌC CỦA MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHI CẦN THIẾT - Bộ lọc khí bẩn khiến máy 
điều hòa của quý vị phải làm việc nhiều hơn để lưu thông không khí. Bằng cách hàng tháng làm sạch hoặc 
thay thế bộ lọc, quý vị có thể cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm chi phí.

•  RÚT PHÍCH CẮM CÁC THIẾT BỊ KHÔNG SỬ DỤNG - Đảm bảo rút phích cắm các thiết bị không sử 
dụng hoặc tắt các dải nguồn khi không sử dụng.

•  GIẢM SỬ DỤNG MÁY RỬA CHÉN - Nếu quý vị có máy rửa chén, hãy nhớ đợi cho đến khi nó đầy mới 
chạy.

•  ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ CÔNG NGHỆ - Giảm độ sáng trên màn hình của quý vị và sử dụng các chế 
độ thân thiện với môi trường khi có thể. Đặt máy tính của quý vị ở chế độ ngủ hoặc tắt máy khi không sử 
dụng.

•  CẢI THIỆN CÁCH NHIỆT CỦA NGÔI NHÀ - Những cải thiện về cách nhiệt có thể giúp quý vị giữ ấm hơn 
vào mùa đông và mát hơn vào mùa hè, đồng thời giảm chi phí năng lượng.

TRANG VỀ CÁC NGUỒN
HỖ TRỢ

https://www.energyupgradeca.org/

	VT-Small Business Digital Toolkit
	VT-Small Business Energy Audit
	VT-Fact Sheet
	VT-8 Tips
	VT-Online Conferences
	VT-Social Media Posts
	VT-Energy Heroes
	VT-Resource Sheet

