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Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Stormwater Hotline sa (888) 846-0800 
o bisitahin ang www.sandiegocounty.gov/stormwater para sa WPO.

mas marami pang tip  > > >

Pamamahala sa Grasa
Regular na linisan ang mga grease trap at mga pansalo ng grasa 
(interceptor).

Kumontrata ng tagahakot ng grasa para regular na malinisan at maalis 
ang inyong basurang grasa.

Regular na linisan at inspeksyunin ang mga lugar na taguan ng 
inyong grasa.

Ipunin at itago ang mga ginamit na langis, grasa at mga likidong malangis 
sa lalagyan ng grasa. Huwag ibuhos ang ginamit na langis, grasa at mga 
likidong malangis sa lababo, kanal o sa loob ng tapunan (dumpster).

Sarhan nang mabuti ang mga lalagyan ng grasa. Ikandado ang mga takip 
kung maaari.

Itago nang maayos ang mga lalagyan ng grasa sa bahaging pantay sa 
lupa o sa isang lugar na sarado para maiwasan ang pagbaligtad nito.

Regular na linisan ang mga hood vent ng grasa (mga exhaust fan na 
panggrasa sa rooftop).

Gumamit ng pansalong lalagyan para maipon ang mga tumutulong grasa 
mula sa mga exhaust fan na panggrasa.

Pag-iwas sa Polusyon sa mga 
Establisyemento ng Pagkain
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Ang Programa ng Pangangalaga sa Watershed ng Lalawigan ng San Diego 
ay sumusuporta sa mga pagsisikap ng mga negosyo para maiwasan ang 
polusyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mahahalagang 
Stormwater Best Management Practices (BMP) o mga Pinakamagandang 
Kaugalian sa Pamamahala ng Stormwater. 

Ang tubig na pinapakawala sa mga kalsada, gutter, at mga kanal sa 
Lalawigan ng San Diego ay HINDI PA NALINIS bago ito makarating sa ating 
mga lokal na sapa, ilog, at sa karagatan. Ang lahat ng pinagmumulan ng 
polusyon ay pinagbabawalang makaalis sa inyong pag-aari at mapunta sa 
mga kalsada o kanal. Tubig-ulan lang ang pinapayagan sa mga kalsada at 
mga kanal. Ang mga tip na ito sa pag-iwas sa polusyon para sa inyong 
establisyemento ng pagkain ay makakatulong para panatilihing malinis ang 
ating mga daanan ng tubig.

pangalagaan ang ating 
mga daanan ng tubig

maaari nating

sa kaunting 
hakbang lang.



Pag-iwas sa Polusyon sa mga Establisyemento ng Pagkain

salamat sa paggawa ng inyong bahagi para pangalagaan ang ating mga daanan ng tubig.

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Stormwater Hotline sa (888) 846-0800 
o bisitahin ang www.sandiegocounty.gov/stormwater para sa WPO.

Sa Labas
Magwalis o magvacuum ng kalat at basurang pagkain araw-araw.

Maglagay ng mga basurahan na may takip para maiwasan 
ang pagkakalat.

Panatilihing malinis ang mga lugar na tapunan at lalagyan gamit ang 
tuyong paraan o "dry clean-up" at panatilihing wala itong mga maliliit na 
basura. Kung gumagamit ng tapunan na ginagamit din ng iba, 
makipagtulungan sa iba para mapanatiling malinis ang lugar na tapunan 
at matiyak na napapanatiling sarado ang takip ng tapunan kapag 
hindi ginagamit.

Subaybayan ang pag-agos ng irigasyon at isaayos ang pagpapagawa 
ng irigasyon para maiwasan na mapunta sa kanal ang tapon mula 
sa irigasyon.

Kung gumagamit ng mga basang paraan ng paglilinis, ipunin ang mga 
tubig na pinanghugas upang hindi ito makapasok sa mga kanal.

Pagsasanay sa mga Tauhan
Sanayin ang mga empleyado sa stormwater BMP, pag-iwas sa polusyon, 
at paglilinis ng tagas.

Magpanatili ng mga training record sa site.

Para sa karagdagang impormasyon at iba pang ideya, tanungin ang 
mga lokal na ahensya, mga pahayagan ng asosasyon ng kalakalan, at 
mga magasin.

Sa Loob
Magwalis at maglampaso ng sahig araw-araw.

Gumamit ng mga screen sa mga drain o lagusang butas para masalo 
ang mga buo-buong butil.

Hugasan ang mga mat, filter at mga basurahan sa lababong panlampaso 
o sa itinakdang lugar para dito.

Kung masyadong malaki ang mga mat para linisin sa loob, 
makipagkontrata sa mga naglilinis ng mat.

Ibuhos ang anumang tubig na may sabon, bleach o disinfectant sa 
lababong panlampaso.
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Ang pagpapakawala ng mga dumi nang direkta o di-direkta sa loob ng 
kanal o daanan ng tubig ay isang paglabag sa Watershed Protection 
Ordinance (WPO) o Ordinansa sa Pangangalaga ng Watershed ng 
Lalawigan. Obligadong sumunod ang negosyo ninyo sa WPO at sa mga 
sumusunod na pinakasimpleng BMP.


