
مقاطعة سان دييغو برنامج ح
ية مستجمعات ا�ياه

تنظيف ا�راحيض الصحية ا�حمولة

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

للمزيد من ا�علومات، يرجى ا�تصال بالخط الساخن �ياه العواصف ع� 0080-648 (888) أو زيارة
.WPO للتعرف ع� www.sandiegocounty.gov/stormwater

سبتم�2022

 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 تنظيف ا�راحيض الصحية ا�حمولة" � 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

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

د موقع ا�راحيض الصحية ا�حمولة بعيًدا عن مصارف مياه العواصف أو  حد�

ا�سطحات ا�ائية.

ضع �فتات لتشجيع ا�ب�غ عند الحاجة إ� التنظيف أو ا�ص�ح.

 احتفظ بالخراطيم والوص�ت والخزانات وما إ� ذلك � حالة جيدة �نع حوادث الت�ب أو

ا�نسكاب.

قم بإزالة جميع النفايات الورقية غ¨ ا�وجودة داخل ا�رحاض قبل تنظيفه.

 قم بتغطية مداخل ت²يف مياه العواصف ا�جاورة بشكل مؤقت �نع دخول مياه الغسيل إ�

نظام ت²يف مياه العواصف. إذا ¶ يكن ذلك ممكًنا، فقم بح³ية ا�داخل أو ا�سطحات ا�ائية.

 يجب أن تتمتع مناطق الغسيل � مرفق الخدمة بالتحكم ا�حيطي وأن تنحدر بشكل صحيح إ�

م²ف أرÃ شبÁ. يجب أيًضا ت²يف هذه ا�ناطق إما � ا�جاري الصحية أو � خزان احتجاز.

 قم بالحصول عÅ جميع ا�وافقات ال�زمة من وكا�ت ال²ف الصحي قبل الت²يف � ا�جاري

الصحية.

حافظ عÅ نظافة أسطح مناطق الغسيل وبقائها � حالة جيدة.
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