
ميکننا

بعدد قليل
من اخلطوات.

حماية
املجاري املائية

م برنامج حماية مستجمعات املياه في مقاطعة سان دييغو الشرکات في  يدِعّ
BMPs) جهودها ملنع التلوث من خالل تقدمي أفضل ممارسات إدارة مياه العواصف 

Best Management Practices) املهمة هذه.

 ال تتم معاجلة املياه التي يتم إطالقها في الشوارع واملزاريب ومصارف مياه العواصف
في مقاطعة سان دييغو قبل أن تصل إلى اجلداول واألنهار

 احمللية وإلى احمليط. يحظر خروج جميع مصادر التلوث من املمتلکات اخلاصة بك
 ودخولها إلى الشوارع أو مصارف مياه العواصف. يسمح فقط بوجود مياه األمطار

في الشوارع ومصارف مياه العواصف.

التخطيط
 حتديد ما إذا کانت النفايات اخلطرة ستتولد بسبب الزيت أو الشحوم على الرصيف، والغسيل

احلمضي، ورقائق الطالء القائمة على استخدام الرصاص، وما إلى ذلك.

 احلصول على جميع التصاريح والتراخيص الالزمة. احلصول على إذن من مالك العقار قبل
التخلص من املياه العادمة في املوقع.

اإلعداد
 حتديد منطقة في موقع العمل ميکن فيها حجز املياه العادمة بسهولة وحتديد املکان الذي

 ستتخلص فيه من املياه العادمة. يجب أن يقوم املقاولون من الباطن أيًضا باحتواء مياه الغسيل
واستعادتها.

حتديد مکان وجود جميع مصارف مياه العواصف املوجودة بالعقار وبالقرب منه.

حماية مداخل مصارف مياه العواصف املوجودة في مناطق العمل أو بالقرب منها مؤقًتا.

 تأکد من أن لديك املعدات الالزمة لالحتفاظ باملياه العادمة و/أو جمعها في موقع العمل، مثل قنوات
 تصريف املياه الفائضة، ومنطقة االحتواء احملمولة، وأغطية مصارف مياه العواصف، وخزانات

االحتواء، واخلراطيم أو املضخات التي تعمل بالتفريغ الهوائي.

 استخدم بدائل غير سامة وأقل خطورة من الصابون أو مزيالت الشحوم أو عوامل التنظيف
األخرى.٣
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غسل األبنية واألرصفة

> > >املزيد من النصائح

مقاطعة
سان دييغو برنامج حماية مستجمعات املياه

للمزيد من املعلومات، اتصل باخلط الساخن ملياه العواصف على الرقم
www.sandiegocounty.gov/stormwater 0800-846 (888) أو قم بزيارة

.(WPO) للتعرف علىبرنامج حماية مستجمعات املياه



الغسل
 قم مبسح جميع احلطام املوجود على األرض، وجمعه، والتخلص منه، وذلك قبل التنظيف

الرطب.

 استخدم مواد ماصة مثل فضالت القطط لتنظيف بقع الزيت؛ وتخلص من أي مواد ماصة وفًقا
جلميع القوانني واللوائح التنظيمية املعمول بها.

 قم بجمع حجز جميع مياه الغسيل اجلارية ملعاجلتها أو إعادة استخدامها أو التخلص السليم
منها وفًقا جلميع القوانني واللوائح التنظيمية املعمول بها.

 يعد إطالق امللوثات بشکل مباشر أو غير مباشر في نظام تصريف مياه العواصف
أو املجاري املائية انتهاًکا لقانون حماية مستجمعات املياه

 (Watershed Protection Ordinance, WPO) في املقاطعة. تعتبر منشأتك
ُملزمة باالمتثال لبرنامج (WPO) واالمتثال للحد األدنى

   من أفضل ممارسات اإلدارة (BMPs) التالية.

 على قيامك بدورك في  حماية املجاري املائية.شکًرا لك

غسل األبنية واألرصفة

ظروف خاصة

يجب التخلص من املياه العادمة الناجتة عن تنظيف احملرکات أو قطارات القيادة
 أو الطائرات أو معدات الهبوط أو القطارات أو محطات الوقود أو أي نوع من أنواع الغسيل

احلمضي دائًما باعتبارها نفايات خطرة.

إذا مت غسل سطح مطلي قبل عام 1978، فقد يحتوي الطالء على الرصاص.
  تقع على عاتقك مسؤولية حتديد ما إذا کان الطالء محتوًيا على الرصاص قبل إزالة الطالء.
 إذا سقطت رقائق الدهان احملتوية على الرصاص أثناء التنظيف، فسيکون للتخلص من مياه

 الصرف هذه متطلبات خاصة. اتصل مبقاطعة سان دييغو على الرقم 694-2888 (858)
 واطلب التحدث مع أخصائي الصحة الصناعية، ملعرفة متطلبات إزالة الطالء احملتوي على

الرصاص والتخلص منه.
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