
bảo vệ các 
đường thủy

chúng ta có thể

bằng vài bước.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Xử Lý Nước Mưa (Stormwater Hotline) theo 
số (888) 846-0800 hoặc truy cập www.sandiegocounty.gov/stormwater để biết 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 
về phòng ngừa ô nhiễm chung dành cho doanh nghiệp của bạn sẽ giúp giữ cho 
các đường thủy của chúng ta được sạch.

Trong Nhà
OPISINA

Giảm sử dụng giấy bằng cách photo và in hai mặt như một phương pháp 
thực hành tiêu chuẩn.
Loại bỏ giấy tờ không cần thiết bằng cách chuyển các mẫu đơn sang định 
dạng điện tử hoặc giảm kích cỡ của chúng.
Tái sử dụng các mẫu đơn lỗi thời hoặc giấy phế liệu làm tập ghi chú.
Chọn các sản phẩm có ít bao bì hơn và vật đựng có thể châm lại.
Mua giấy và sản phẩm tái chế khi có thể.
Gỡ tên công ty của bạn ra khỏi các danh sách gửi thư rác bằng cách hủy 
đăng ký các ca-ta-lô không sử dụng hoặc danh sách mời gọi.
Cập nhật các danh sách gửi thư của công ty của bạn để loại bỏ tình trạng 
trùng lặp tài liệu và bưu phí.
Tái sử dụng vật liệu đóng gói.
Chỉ mua những gì bạn cần. Đặt hàng lại khi bạn đạt đến một ngưỡng 
tối thiểu.
Khuyến khích khách hàng giảm rác thải bằng cách tái sử dụng túi xách, 
vật đựng, và tái sử dụng các sản phẩm khác.

Phòng Ngừa Ô Nhiễm Chung
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của chúng ta chỉ

những lời khuyên khác  > > >

RÁC THẢI RẮN VÀ TÁI CHẾ
Quận San Diego có một sắc lệnh tái chế bắt buộc. Nếu doanh nghiệp của bạn 
đặt tại một khu vực chưa thành lập đơn vị hành chính, hãy liên hệ với Đường 
Dây Nóng Tái Chế để yêu cầu dịch vụ tư vấn tái chế MIỄN PHÍ cho doanh 
nghiệp của bạn 877-R1Earth (877-713-2784).
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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.

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

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

Ngoài Trời
RÁC VÀ MẢNH VỤN

Phòng Ngừa Ô Nhiễm Chung

RÁC THẢI RẮN VÀ TÁI CHẾ
Nếu doanh nghiệp của bạn đặt tại một thành phố, hãy liên hệ với thành 
phố để biết thêm thông tin về tái chế.

Kiểm tra các khu vực đổ rác và tái chế xem có đặt nhầm rác có thể tái chế 
hay không. Đặt đồ vật vào những thùng thích hợp.

TẠO CẢNH QUAN
Sử dụng thuốc diệt côn trùng và phân bón theo hướng dẫn trên nhãn và 
không dùng hóa chất trước lúc có mưa.

Loại bỏ rác thải, mảnh vụn, và chất hữu cơ ra khỏi các khu vực được tạo 
cảnh quan.

Điều chỉnh đầu vòi phun nước để tránh tưới nước và nước chảy quá mức.

Sử dụng các loài thực vật bản địa hoặc chịu hạn. Các loài thực vật này giảm 
công sức bảo dưỡng và sử dụng nước.

Bảo tồn nước bằng cách giảm hoặc loại bỏ thảm cỏ.

Khuyến khích thợ tạo cảnh quan tái chế rác thải xanh.

XÓI MÒN
Loại bỏ hoặc che đậy bất kỳ vật liệu tích tụ nào như đất, phân bón, hoặc vật 
liệu bỏ chậu.
Bảo vệ các khu vực dốc bị ảnh hưởng có chiều cao trên 5 feet, tổng diện 
tích trên 250 feet vuông, và dốc hơn 3:1 (chiều dài:chiều cao) tránh xói mòn.

NƯỚC CHẢY
Dẫn các ống dẫn nước mưa ra xa các khu vực làm việc và về phía các khu 
trực trước đó chẳng hạn như khu vực cảnh quan.
Tạm thời đậy các miệng cống đầu vào hệ thống thoát nước mưa trước khi 
thực hiện bất kỳ hoạt động nào có chất lỏng có thể dẫn đến tràn đổ, rò rỉ, 
hoặc nước chảy.
Định kỳ vệ sinh mái của (các) tòa nhà của bạn.
Nếu thực hiện công việc rửa xe, hãy chứa tất cả nước thải để nó không chảy 
vào hệ thống thoát nước mưa.
Sử dụng chảo hứng dầu hoặc các phương pháp kiểm soát tràn đổ khác đối 
với thiết bị được bảo quản ngoài trời.

Thường xuyên quét đất, lá cây, và cành cây cắt tỉa trên bãi đậu xe và các khu 
vực có lát bề mặt.

Đặt thùng rác ở những nơi tiện lợi có nắp để giảm tình trạng xả rác và rác "bay".

Đặt biển báo “No Dumping or Littering” (Cấm Đổ Rác hay Xả Rác) trong tòa 
nhà của bạn.

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