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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. ستساعد "نصائح فحص عملك" نشاطك

التجاري في احلفاظ على نظافة مجاري املياه.

تخزين املواد
قم بحجز وتغطية جميع مناطق تخزين املعدات.

 حافظ على إبقاء جميع حاويات التخزين في حالة جيدة، وإبقاء احلاويات مغلقة بإحکام عند عدم
استخدامها.

 افحص مناطق التخزين مرة واحدة على األقل قبل موسم األمطار (الذي ميتد عادًة من أکتوبر
إلى أبريل) وکل ثالثة أشهر خالل موسم األمطار.

قم بتوثيق نتائج الفحص واالحتفاظ بالسجالت ملدة عامني.
أثناء النقل، قم بتخزين جميع املواد واملعدات في السيارة بشکل آمن.

النفايات اخلِطرة
قم بتخزين جميع املواد اخلطرة والتخلص منها وفًقا لصحائف بيانات سالمة املواد

(Material Safety Data Sheet , MSDS) وجميع القوانني واللوائح التنظيمية املعمول بها.

راجع البائعني واملساعدين واملوظفني ملعرفة املواد األقل سمية، والتي ستظل فعالة.
د مواقع جميع مناطق معاجلة النفايات اخلطرة وتخزينها والتخلص منها بعيًدا عن مصارف مياه  حِدّ

العواصف أو املسطحات املائية.
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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



النفايات اخلِطرة
قم بتخزين النفايات اخلطرة في أماکن مغلقة أو مرتفعة وتغطيتها بسواتر.

 قم بتخزين النفايات اخلطرة باستخدام طرق احتواء ثانوية (على سبيل املثال، الساتر الترابي،
منصة املواد املنسکبة النقالة، حاوية التعبئة العلوية احملکمة اإلغالق).

 ملزيد من املعلومات عن متطلبات قسم املواد اخلطرة في مقاطعة سان دييغو، يرجى االتصال
على الرقم 505-0886 (858).

حوادث االنسکاب
 واظب دائًما على صيانة املواد واملعدات الالزمة للتصدي حلوادث االنسکاب واطمئن دائًما إلى

سهولة الوصول إليها. ضع الفتات لتذکير املوظفني مبواقع معدات
تنظيف االنسکاب.

قم بتنظيف االنسکابات والتسريبات فور حدوثها.
وعند الکنس، افصل املواد التي ميکن إعادة تدويرها.

 استخدم أحواض التنقيط حتت املعدات التي يوجد بها تسريب وقم بصيانتها؛ وإعادة تدوير
السائل.

استخدم اخلرق أو املواد التي ميکن إعادة تدويرها إلجراءات تنظيف االنسکاب.
 استخدم مجموعات االنسکاب في حالة عدم توفر طريقة استرداد. قم بعزل النفايات املنسکبة

الحتمالية إعادة تدويرها والتخلص منها.
استخدم مانع التسرب في إغالق مسام األرضيات لتنظيف االنسکاب بسهولة.

 تخلص من مواد التنظيف املستعملة بشکل صحيح وفًقا جلميع القوانني واللوائح التنظيمية
املعمول بها.

يجب اإلبالغ عن انسکابات املواد اخلطرة إلى قسم املواد اخلطرة على الرقم
6673-505 (858).

 قم باحتواء جميع حوادث االنسکاب في املوقع. قم باإلبالغ فوًرا عن أي حوادث انسکاب أو
 تسريب تصل إلى نظام تصريف مياه العواصف عن طريق االتصال باخلط الساخن ملياه

العواصف على الرقم 648-0080 (888).

 على قيامك بدورك في  حماية املجاري املائية.شکًرا لك

إدارة املواد والتصدي حلوادث االنسکاب
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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.


