
مقاطعة سان دييغو برنامج ح
ية مستجمعات ا�ياه

التزويد بالوقود من خ ل محطات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة 

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 "النصائح الخاصة بأع
ل التزويد بالوقود من خ ل محطات البيع

بالتجزئة والبيع بالجملة" � الحفاظ ع� نظافة مجاري ا�ياه.

 يعد إط ق ا�لوثات بشكل مبا¹ أو غº مبا¹ � نظام ت·يف 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°د¾ من BMPs التالية.

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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قم بإجراء التزود بالوقود تحت غطاء دائم.

 قم بح�ية وتغطية جميع مداخل ت�يف مياه العواصف اجاورة القريبة جًدا من مناطق

التزود بالوقود.

قم بإزالة تراك�ت الزيت والوقود والشحوم بشكل روتيني.

 استخدم طرق التنظيف الجاف مثل الكنس، أو اسح، أو التنظيف باكنسة الكهربائية، أو

التجريف إذا أمكن.

 قم بإجراء أع�ل صيانة السيارات ¨ الداخل عندما يكون ذلك ممكًنا. قم بتغطية مناطق العمل

الخارجية لتقليل التعرض ياه ا»مطار.

 ° تستخدم مطلًقا مزيل شحوم احرك ما ³ يكن مرفقك مزوًدا ±عدات مناسبة °حتواء جميع

السوائل واخلفات. تخلص بشكل مناسب من مخلفات إزالة الشحوم باعتبارها نفايات خطرة.

 قم بالحصول ع¼ جميع التصاريح اطلوبة لتشغيل صهاريج ومعدات التخزين الواقعة تحت

مستوى ا»رض.
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