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مقاطعة سان دييغو برنامج حية مستجمعات ا�ياه

 يدعم برنامج حية مستجمعات ا�ياه � مقاطعة سان دييغو ال�كات � جهودها �نع

 التلوث من خ�ل تقديم أفضل مرسات إدارة مياه العواصف ا�همة
(Best Management Practices, BMPs) هذه.

 ¦ يتم ع�ج ا�ياه التي يتم إط�قها � الشوارع وا�زاريب ومصارف مياه العواصف �

مقاطعة سان دييغو قبل أن تصل إ© الجداول وا�نهار ا�حلية وإ© ا�حيط.

 يحظر خروج جميع مصادر التلوث من ا�متلكات الخاصة بك ودخولها إ© الشوارع أو

 مصارف مياه العواصف. يسمح فقط بوجود مياه ا�مطار � الشوارع ومصارف مياه

 العواصف. ستساعد "نصائح الوقاية من التلوث � منشآت ا�غذية" � الحفاظ ع± نظافة

مجاري ا�ياه.

واظب ع� تنظيف محابس وص�مات الشحوم.

 تعاقد مع إحدى �كات تجميع ونقل الشحوم �جراء أع�ل الصيانة ا�نتظمة وتفريغ نفايات

الشحوم.

واظب ع� تنظيف مستودعات الشحوم وفحصها.

 قم بتجميع وتخزين الزيوت والشحوم والسوائل الزيتية ا�ستخدمة � حاوية الشحوم. � تسكب

 الزيت والشحوم والسوائل الزيتية ا�ستخدمة � حوض أو � م£ف مياه العواصف أو � مقلب

النفايات.

أغلق صناديق الشحوم بإحكام. اقفل ا©غطية إذا أمكن.

 قم بتخزين صناديق الشحوم بشكل آمن ع� أرض مستوية أو � منطقة مغلقة �نع انق®ب

الصناديق.

قم بتنظيف فتحات شفاط الشحوم بانتظام (مراوح عادم الشحوم ا�وجودة ع� السطح).

استخدم وعاء التجميع �لتقاط الشحوم ا�تساقطة من مراوح عادم الشحوم.

إدارة الشحوم
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شكًرا لك ع± قيامك بدورك � حية ا�جاري ا�ائية.

الوقاية من التلوث � منشآت ا�غذية

قم بكنس ا©رضيات ومسحها يوميًا.

استخدم ا�صا� � ا�صارف لحجز ا�واد الصلبة.

اغسل الحصائر، وا�رشحات، وصناديق الق�مة � حوض ا�مسحة أو � منطقة مخصصة.

 إذا كانت الحصائر كب½ة جًدا بحيث � «كن تنظيفها داخل ا�نزل، فتعاقد مع خدمة تنظيف

الحصائر.

اسكب أي ماء يحتوي ع� صابون أو ُمبي¿ض أو مطهرات � حوض ا�مسحة.

ا�ماكن الداخلية

 قم بتدريب جميع ا�وظفÅ ع� أفضل م�رسات ا�دارة (BMPs) الخاصة Ãياه العواصف وع�

منع التلوث وتنظيف حوادث ا�نسكاب.

قم با�حتفاظ بسج®ت التدريب � ا�وقع.

 �زيد من ا�علومات وا�فكار ا�خرى، راجع وكا¦ت الصحة وال½ف الصحي ا�حلية والن�ات

ا¿خبارية ل�تحادات التجارية وا�ج�ت.

Àتدريب ا�وظف

قم بكنس أو تفريغ الق�مة ومخلفات الطعام يوميًا.

وف¿ر صناديق ق�مة بأغطية للحض ع� عدم إلقاء الق�مة ع� ا©رض.

 حافظ ع� نظافة مناطق مقالب النفايات وحاويات الق�مة باستخدام "طرق التنظيف الجاف"

 وحافظ ع� خلوها من الحطام. إذا كنت تستخدم مقلب نفايات مشÍكًا، فاعمل مع اÌخرين

 للحفاظ ع� نظافة منطقة مقلب النفايات وتأكد من غلق غطاء مقلب النفايات عندما �

يكون قيد ا�ستخدام.

 راقب مياه الجريان السطحي الخاصة بالري وقم بالتنسيق �جراء إص®حات الري �نع ت£يف

مياه الري � م£ف مياه العواصف.

 � حالة استخدام طرق التنظيف الرطب، قم باحتواء كل مياه الغسيل حتى � تدخل � م£ف

مياه العواصف.

ا�ماكن الخارجية

 يعد إط�ق ا�لوثات بشكل مباÂ أو غÃ مباÂ � نظام ت½يف مياه العواصف أو ا�جاري ا�ائية

� (Watershed Protection Ordinance, WPO) انتهاكًا لقانون حية مستجمعات ا�ياه 

ا�قاطعة. يلزم امتثال عملك لـ WPO والحد ا�دÆ من BMPs التالية.
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