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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. ومن شأن ”نصائح فحص منشأتك“ أن
 تساعد منشأتك التجارية (أو مشروعك التجاري) في احلفاظ على نظافة مجاري

املياه.

قائمة مراجعة الفحص
 قم بفحص املناطق الداخلية واخلارجية في منشأتك مرة واحدة على األقل کل عام وابحث عن

اجلوانب التي حتتاج إلى حتسني.

تخلَّص من أي توصيالت غير قانونية لنظام تصريف مياه العواصف أو استقبال املياه.

 تأکد من االحتفاظ بجميع التصريفات غير اخلاصة مبياه العواصف في املوقع وإعادة تدويرها أو
 إعادة استخدامها أو التخلص منها بشکل صحيح وفًقا جلميع القوانني واللوائح التنظيمية املعمول

بها.

افحص األرضيات بشکل روتيني بحًثا عن القمامة واالنسکابات التي تتطلب تنظيًفا فورًيا.

 افحص أماکن وقوف السيارات والتزود بالوقود بشکل دوري بحًثا عن تراکم مواد مثل الزيت
والوقود والشحوم.

قم بفحص أسطح املبنى (املباني) وتنظيفها وصيانتها بشکل دوري.

 قم بشکل روتيني بفحص وصيانة جميع أدوات التحکم في أبنية مصارف مياه العواصف مثل
 أحواض التجميع، أو فواصل الزيت/ املاء، أو األحواض، أو قنوات تصريف املياه الفائضة، أو

أجهزة االحتواء الثانوية.

افحص منشأتك

مقاطعة
سان دييغو برنامج حماية مستجمعات املياه
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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
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التوثيق وحفظ السجالت
قم بتوثيق أي إجراء تصحيحي مت اتخاذه.

قم بتوثيق جميع املالحظات املرئية؛ وتقييم فعالية جميع ممارسات BMP وحالتها.

Pollution Prevention Plan, SWPPP) تأکد من حتديث خطة منع تلوث مياه العواصف 
 Stormwater) واملستندات األخرى ذات الصلة، ومن أن جميع العناصر صحيحة ويتم

تنفيذها بشکل مناسب.

 احتفظ بجميع الوثائق املتعلقة مبياه العواصف املتاحة لغرض مراجعتها من طرف املفتش، مبا
في ذلك سجالت التدريب أو SWPPP أو إشعار النوايا أو سجالت املراقبة/ أخذ العينات.

 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 املياه

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

   من أفضل ممارسات اإلدارة (BMPs) التالية.


