
 * قد تحتوي ا�سطح ا�طلية قبل عام 1978 ع� ط�ء محتٍو ع� الرصاص. يحدد قانون الو�ية وبعض القوان ا�حلية اللوائح التنظيمية التي تتعلق

بإزالة الط�ء ا�حتوي ع� الرصاص والتخلص منه. تقع ع� عاتقك مسؤولية تحديد ما إذا كان الط�ء محتوًيا ع� الرصاص قبل إزالة الط�ء والتخلص منه.

 اتصل ©قاطعة سان دييغو ع� الرقم 2888-694 (858) واطلب التحدث مع أخصا¢ الصحة الصناعية، �عرفة متطلبات إزالة الط�ء ا�حتوي

ع� الرصاص والتخلص منه.

مقاطعة سان دييغو برنامج ح
ية مستجمعات ا�ياه

أنشطة الرسم والط�ء

شكًرا لك ع� قيامك بدورك
 � ح
ية ا�جاري ا�ائية.

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

(Best Management Practices, BMPs) هذه.

 » يتم ع�ج ا�ياه التي يتم إط�قها � الشوارع وا�زاريب ومصارف مياه العواصف �
مقاطعة سان دييغو قبل أن تصل إ¯ الجداول وا°نهار ا�حلية وإ¯ ا�حيط.

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

العواصف. ستساعد "نصائح الرسم والط�ء" � الحفاظ ع� نظافة مجاري ا�ياه.

للمزيد من ا�علومات، يرجى ا»تصال بالخط الساخن �ياه العواصف ع� 0080-648 (888) أو زيارة
.WPO للتعرف ع� www.sandiegocounty.gov/stormwater
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 يعد إط�ق ا�لوثات بشكل مبا¼ أو غ½ مبا¼ � نظام تºيف مياه العواصف أو ا�جاري ا�ائية
(Watershed Protection Ordinance, WPO) ية مستجمعات ا�ياه
 انتهاكًا لقانون ح

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

حدد ما إذا كان الطء يحتوي ع� الرصاص*.
اعمل داخل منطقة مغلقة كل� أمكن ذلك.

استخدم أحواض التنقيط وقطع الق�ش �لتقاط ا�نسكابات.
قم بتخزين جميع ا�واد ا�تعلقة بالطء وهي مغطاة و� منطقة مغلقة.
حافظ ع� الحاويات � حالة جيدة وقم بتغطيتها عند عدم استخدامها.

الرسم

تخلص من نفايات الدهانات وا�ذيبات وا�خففات باعتبارها نفايات خطرة.
 نظف مناطق العمل يوميًا، ®ا � ذلك إزالة جميع رقائق الدهان وا©تربة. استخدم طرق

التنظيف الجاف مثل الكنس، أو ا�سح، أو التنظيف با�كنسة الكهربائية، أو التجريف.
 � يجوز استخدام ا�ياه إ� إذا كان من ا�مكن احتواؤها والتخلص منها وفًقا لجميع القوان¸

 واللوائح السارية. عند استخدام طرق التنظيف الرطبة، قم بتغطية مداخل ت«يف مياه
العواصف ا�جاورة.

 اشطف فُرشة الطء أو ا�عدات � مرافق ا�جاري الصحية مثل حوض الشطف و� تشطف أبًدا
ع� سطح غÂ ُمنِفذ لل�ء مثل ممر السيارات أو مزراب الرصيف.

التنظيف

ح
ية مجاري
ا�ياه

بخطوات

Äكننا

قليلة.


