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بعدد قليل
من اخلطوات.

حماية
املجاري املائية

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

(Best Management Practices BMPs) 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. من شأن ”النصائح العامة ملنع التلوث“

 أن تساعد منشأتك التجارية في احلفاظ على نظافة مجاري املياه.

األماکن الداخلية

قلل من استخدام الورق بجعل النسخ والطباعة على الوجهني ممارسة قياسية.
تخلص من الورق غير الضروري عن طريق عمل مناذج إلکترونية أو تقليل حجمه.

أعد استخدام النماذج القدمية أو قصاصات الورق کدفاتر لتدوين املالحظات.
اختر املنتجات التي حتتوي على عبوات أقل وحاويات ميکن إعادة تعبئتها.

قم بشراء الورق واملنتجات املعاد تدويرها عندما يکون ذلك ممکًنا.
 قم بإزالة اسم شرکتك من قوائم البريد غير الهام عن طريق إلغاء الکتالوجات أو طلبات العروض

غير املستخدمة.
قم بتحديث القوائم البريدية لشرکتك للتخلص من ازدواجية املواد والتکاليف البريدية.

قم بإعادة استخدام مواد التعبئة والتغليف.
قم بشراء فقط ما حتتاجه. قم بإعادة الطلب عندما تصل إلى عتبة احلد األدنى.

ع العمالء على تقليل النفايات عن طريق إعادة استخدام األکياس واحلاويات وغيرها من  شِجّ
املنتجات التي يتم إعادة استخدامها.

املکاتب

النفايات الصلبة وإعادة التدوير
 لدى مقاطعة سان دييغو قانون إعادة تدوير إلزامي. إذا کانت منشأتك تقع في املنطقة غير
 املدمجة، فاتصل باخلط الساخن إلعادة التدوير لطلب استشارة مجانية حول إعادة التدوير

.877-R1Earth (877-713-2784) لعملك
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> > >املزيد من النصائح

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



 ملزيد من املعلومات واألفکار األخرى، راجع الوکاالت احمللية والنشرات اإلخبارية لالحتادات التجارية
واملجالت.

األماکن اخلارجية

النفايات الصلبة وإعادة التدوير
 إذا کان عملك يقع في مدينة، فاتصل مبدينتك للحصول على مزيد من املعلومات حول إعادة

 التدوير.
 افحص مناطق القمامة وإعادة التدوير بحًثا عن املواد القابلة إلعادة التدوير املوضوعة في

غير مکانها. ضع هذه املواد في صناديق مناسبة.

القمامة واحلطام
 قم بشکل روتيني بکنس األوساخ واألوراق والقصاصات في مواقف السيارات واملناطق

املرصوفة.
 قم بوضع صناديق القمامة املزودة بأغطية بشکل مالئم لتقليل تکدس القمامة وعدم رميها

بعيًدا خارج الصندوق.
ضع الفتات "ممنوع إلقاء القمامة أو قلب القمامة" على املمتلکات اخلاصة بك.

التعرية
قم بإزالة أو تغطية أي تراکمات من املواد مثل التربة أو األسمدة أو مواد األواني الفخارية.

 قم بحماية املنحدرات املضطربة التي يزيد ارتفاعها عن خمسة أقدام، ومساحتها عن 250 قدًما
مربعة، وانحدارها عن 1:3 (نسبة اجلريان إلى االرتفاع) من التآکل.

اجلريان السطحي للمياه
 قم بتوجيه مواسير التصريف للسقف بعيًدا عن مناطق العمل ونحو املناطق السابقة مثل املناظر

الطبيعية.
 قم بتغطية مداخل تصريف مياه العواصف بشکل مؤقت قبل القيام بأي نشاط يتضمن سوائل قد تؤدي

إلى االنسکابات أو التسربات أو اجلريان السطحي للمياه.
قم بتنظيف أسطح املبنى (املباني) بشکل دوري.

في حالة القيام بغسيل للسيارة، قم باحتواء کل مياه الغسيل حتى ال تدخل في مصرف
مياه العواصف.

استخدم أحواض التنقيط أو طرق أخرى الحتواء االنسکاب للمعدات املخزنة في الهواء الطلق.

تنسيق املناظر الطبيعية
 استخدم املبيدات احلشرية واألسمدة وفًقا لتعليمات امللصق التعريفي للمنتج وال تضع األسمدة

الکيميائية قبل هطول األمطار.
قم بإزالة القمامة واحلطام واملواد العضوية من مناطق املناظر الطبيعية.

اضبط رؤوس الرشاشات لتجنب اإلفراط في الري واجلريان السطحي للمياه.
 استخدم نباتات محلية أو نباتات تتحمل اجلفاف. تقلل هذه النباتات من أعمال الصيانة

واستخدام املياه.
حافظ على املياه عن طريق تقليل العشب أو القضاء عليه.

ع عمال تنسيق احلدائق على إعادة تدوير النفايات اخلضراء. شِجّ

 على قيامك بدورك في  حماية املجاري املائية.شکًرا لك
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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

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

Ordinance, WPO) املياه 
 Watershed Protection) في

 املقاطعة. تعتبر منشأتك ُملزمة
(WPO) باالمتثال لبرنامج 

 واالمتثال للحد األدنى من أفضل
(BMPs) ممارسات اإلدارة 

   التالية.


