
ميکننا

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 تدريب املوظفني لديك"

في احلفاظ على نظافة
مجاري املياه.

التدريب السنوي للموظفني
 قم بإجراء تدريب سنوي للتأکد من أن املوظفني يعرفون کيفية دمج أفضل ممارسات اإلدارة ملنع

مياه العواصف والتلوث في روتينهم اليومي.
 ويلزم تدريب العاملني املطلوبني لتنفيذ خطة منع تلوث مياه العواصف (SWPPP) تدريًبا سنوًيا

.WPO ويجب أن يکون التدريب مناسًبا لضمان االمتثال لبرنامج
 حدد موقع مداخل تصريف مياه العواصف وقم بتمييزها على اخلريطة وانشرها في منطقة عمل

مشترکة.
أظهر ملوظفيك مکان الفتحات.

قم بتدريب املوظفني على االستخدام الصحيح ملستلزمات وإجراءات تنظيف
حوادث االنسکاب.

 قم بتوثيق جميع التدريبات؛ مبا يتضمن املوضوعات التي متت مناقشتها والتاريخ واسم  املدرب
وأسماء احلضور.

 احتفظ بسجالت تدريب املوظفني وقوائم الفحص الذاتي في املوقع وقم بإتاحتها دائًما ملراجعتها
من طرف املفتش.
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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
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التثقيف املستمر واإلجراء التصحيحي
قدم تدريًبا على اإلجراءات التصحيحية عند اکتشاف ممارسة غير قانونية للتخلص

من النفايات.

 واظب على حضور االجتماعات التي تعقد في هذا املجال أو اجتماعات املجموعات التجارية
حيث يتم تبادل املعلومات.

شجع املوظفني على تقدمي آرائهم حول أفکار وموضوعات التدريب.
شجع املوظفني على اإلبالغ عن حاالت تسرب مياه الصنابير واحلاويات التالفة

وما إلى ذلك.
 قم بتنفيذ برنامج مکافآت لألفکار التي تدور حول منع التلوث الهادف إلى خفض التکاليف،

واملقدمة واملنفذة من قبل املوظفني.

 على قيامك بدورك في حماية املجاري املائية.شکًرا لك
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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.


