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

Best Management) 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. ستساعد "نصائح صيانة مقالب النفايات ومناطق التحميل" في احلفاظ على

نظافة مجاري املياه.

قم بتحميل وتفريغ املواد في املناطق املخصصة.
قم بصيانة معدات التحميل وإصالح أي تسريبات.

د مواقع جميع مناطق معاجلة النفايات وتخزينها والتخلص منها بعيًدا عن مصارف مياه  حِدّ
العواصف أو املسطحات املائية.

 قم بوضع ملصقات تعريفية على جميع حاويات املواد القابلة إلعادة التدوير واالستخدام
بشکل مناسب.

 حافظ دائًما على تغطية حاويات املواد القابلة إلعادة التدوير والقابلة إلعادة االستخدام (علب
 القمامة، مقلب القمامة، الصناديق، إلخ) عندما ال تکون قيد االستخدام ملنع االنسکابات

واإللقاء غير املشروع للنفايات.
 اطلب من العمال املختصني إفراغ أو حمل محتوى حاويات املواد القابلة إلعادة التدوير

والقابلة إلعادة االستخدام بانتظام ملنع تدفقها إلى خارج احلاويات.
 افحص جميع مناطق تخزين القمامة والتخلص منها أسبوعًيا واکنس أي نفايات وحطام

متراکم.
حافظ على بقاء مقالب القمامة وحاويات النفايات األخرى في حالة جيدة.

 استخدم طرق التنظيف اجلاف مثل الکنس أو املسح أو التنظيف باملکنسة الکهربائية أو
التجريف لتنظيف حاويات النفايات.

 ملزيد من املعلومات عن متطلبات قانون إعادة التدوير في مقاطعة سان دييغو، يرجى االتصال
.(877-713-2784) 877-R1Earth على الرقم

 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.
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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
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