
bằng chỉ
vài bước.

những lời khuyên khác  > > >

Kiểm Soát Dầu Mỡ
Thường xuyên vệ sinh thiết bị chặn và thu gom dầu mỡ.

Hợp đồng với một đơn vị thu gom dầu mỡ để thường xuyên bảo trì và dọn dầu mỡ thải 
của bạn.

Thường xuyên vệ sinh và kiểm tra các khu vực bảo quản dầu mỡ của bạn.

Thu gom và bảo quản dầu mỡ đã qua sử dụng và chất lỏng chứa dầu trong một cái 
thùng đựng dầu mỡ. Không đổ dầu mỡ, và chất lỏng chứa dầu xuống bồn rửa, hệ 
thống thoát nước mưa, hoặc vào thùng rác.

Đậy chặt các thùng đựng dầu mỡ. Khóa nắp nếu có thể.

Bảo quản các thùng đựng dầu mỡ một cách an toàn trên mặt đất bằng phẳng hoặc 
trong một khu vực được neo giữ để tránh lật thùng.

Thường xuyên vệ sinh các ống thông nắp (quạt thông khí trên mái).

Sử dụng một cái bể gom để thu gom dầu mỡ nhỏ ra từ quạt thông khí dầu mỡ.

Phòng Ngừa Ô Nhiễm trong 
Các Cơ Sở Thực Phẩm
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bảo vệ các đường 
thủy của mình

chúng ta có thể

Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Xử Lý Nước Mưa theo số (888) 846-0800 hoặc truy cập 
www.sandiegocounty.gov/stormwater đối với WPO.

Chương Trình Bảo Vệ Đường Phân Thủy Quận San Diego (County of San Diego 
Watershed Protection Program) hỗ trợ các doanh nghiệp trong nỗ lực ngăn chặn ô 
nhiễm bằng cách đề nghị các Phương Pháp Thực Hành Quản Lý Tốt Nhất (BMP) Đối 
Với Nước Mưa. 

Nước được giải phóng vào đường phố, rãnh nước, và hệ thống thoát nước mưa tại 
Quận San Diego KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ trước khi chảy vào sông ngòi và biển tại địa 
phương chúng ta. Tất cả các nguồn ô nhiễm bị cấm rời khỏi nhà của bạn và chảy vào 
đường phố hoặc hệ thống thoát nước mưa. Chỉ có nước mưa được phép chảy vào 
đường phố và hệ thống thoát nước mưa. Những lời khuyên này dành riêng cho các 
cơ sở tiếp nhiên liệu bán lẻ và bán sỉ sẽ giúp giữ cho các đường thủy của chúng ta 
được sạch.
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Phòng Ngừa Ô Nhiễm trong Các Cơ Sở Thực Phẩm

xin cảm ơn bạn đã góp phần mình bảo vệ các đường thủy của chúng ta.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Xử Lý Nước Mưa theo số (888) 846-0800 hoặc truy cập 
www.sandiegocounty.gov/stormwater đối với WPO.

Ngoài trời
Quét và hút bụi rác và rác thải thực phẩm hàng ngày.

Cung cấp thùng rác có nắp để ngăn chặn hành vi xả rác.

Giữ cho các khu vực đặt thùng rác và vỏ thùng rác được sạch sẽ bằng cách sử dụng 
"các phương pháp vệ sinh khô" và đảm bảo không có mảnh vụn. Nếu sử dụng một 
thùng rác dùng chung, hãy cùng với những người khác giữ cho khu vực đặt thùng rác 
được sạch sẽ và đảm bảo nắp thùng rác được đóng lại khi không sử dụng.

Theo dõi dòng nước tưới tiêu và điều phối các hoạt động sửa chữa tưới tiêu để tránh 
nước tưới tiêu chảy vào hệ thống thoát nước mưa.

Nếu sử dụng các phương pháp vệ sinh ướt, hãy chứa tất cả nước thải để nó không 
chảy vào hệ thống thoát nước mưa.

Huấn Luyện Nhân Viên
Huấn luyện tất cả nhân viên về các BMP liên quan đến nước mưa, phòng ngừa ô 
nhiễm, và thu dọn tràn đổ.

Lưu giữ hồ sơ huấn luyện tại cơ sở.

Để biết thêm thông tin và các ý tưởng khác, tham khảo ý kiến của các cơ quan y tế và 
xử lý nước thải địa phương, bản tin của hiệp hội thương mại, và các tạp chí.

Trong nhà
Quét và lau sàn hàng ngày.

Sử dụng lưới chắn trên các miệng ống thoát nước để chặn vật rắn.

Rửa thảm, bộ lọc, và thùng rác trong một bồn rửa chổi lau hoặc khu vực riêng.

Nếu thảm quá lớn không thể vệ sinh trong nhà, hãy hợp đồng với dịch vụ vệ sinh thảm.

Rót bất kỳ nước nào chứa xà phòng, chất tẩy, hoặc chất khử trùng vào một bồn rửa 
chổi lau.
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Việc giải phóng các chất gây ô nhiễm trực tiếp hay gián tiếp vào hệ thống thoát nước 
mưa hoặc các đường thủy là vi phạm Sắc Lệnh Bảo Vệ Đường Phân Thủy (Watershed 
Protection Ordinance, WPO) của Quận. Doanh nghiệp của bạn phải tuân thủ WPO và 
các BMP tối thiểu sau đây.


