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 يدعم برنامج ح
ية مستجمعات ا�ياه � مقاطعة سان دييغو ال¥كات � جهودها �نع
 التلوث من خªل تقديم أفضل م
رسات إدارة مياه العواصف ا�همة

(Best Management Practices, BMPs) هذه.

 � يتم عªج ا�ياه التي يتم إطªقها � الشوارع وا�زاريب ومصارف مياه العواصف �
مقاطعة سان دييغو قبل أن تصل إ³ الجداول وا´نهار ا�حلية وإ³ ا�حيط.

 يحظر خروج جميع مصادر التلوث من ا�متلكات الخاصة بك ودخولها إ³ الشوارع أو
 مصارف مياه العواصف. يسمح فقط بوجود مياه ا´مطار � الشوارع ومصارف مياه

 العواصف. ستساعد "النصائح الخاصة بأع
ل غسيل ا�ركبات ا�تحركة" � الحفاظ ع نظافة
مجاري ا�ياه.

 يعد إطªق ا�لوثات بشكل مبا½ أو غ¾ مبا½ � نظام ت«يف مياه العواصف أو ا�جاري ا�ائية
� (Watershed Protection Ordinance, WPO) ية مستجمعات ا�ياه
 انتهاكًا لقانون ح

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

 قم بتغطية مداخل ت�يف مياه العواصف ا�جاورة بشكل مؤقت �نع دخول مياه
الغسيل إ� نظام ت�يف مياه العواصف.

اغسل ا�ركبات فوق سطح ُمنِفذ لل�ء (أسطح ا�ناظر الطبيعية، وال�بة، إ� غ� ذلك).
 عند غسل ا�ركبات فوق الرصيف، قم بجمع واحتواء جميع مياه الغسيل للتخلص منها

 بشكل مناسب وفًقا لجميع القوانª واللوائح التنظيمية السارية أو تخلص من مياه
الغسيل ع° سطح ُمنِفذ لل�ء مثل أسطح ا�ناظر الطبيعية.

 احفظ ا�ياه باستخدام دلو وخرطوم بفوهة ذاتية ا³غ²ق أو استخدم طرق التنظيف
الجاف مثل الكنس أو ا�سح أو التنظيف با�كنسة الكهربائية أو التجريف.

 قم بتجميع واحتواء ا�واد الكيميائية ا�ستخدمة ½ إزالة شحوم ا�حرك ومياه الجريان
السطحي ا�صاحبة لهذا ا³جراء. تخلص منها وفًقا لجميع القوانª واللوائح السارية.

استخدم منتجات تنظيف غ� سامة وأقل خطورة.
قلل أو توقف عن استخدام الصابون أو مزي²ت الشحوم أو عوامل التنظيف اÁخرى.

 واظب داÈًا ع° التأكد من وجود ا�واد وا�عدات ال²زمة للتصدي لحوادث اÄنسكاب ½
جميع ا�ركبات ومن وجودها ½ مكان يسهل الوصول إليه مركزيًا.
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