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Kiểm Tra Doanh Nghiệp
Của Bạn
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 kiểm tra doanh nghiệp của bạn sẽ giúp giữ cho các đường thủy của chúng ta
được sạch.

Danh Sách Nội Dung Cần Kiểm Tra
Kiểm tra các khu vực bên trong và bên ngoài doanh nghiệp của bạn ít nhất
một lần mỗi năm và tìm các khu vực cần cải thiện.

chúng ta có thể

bảo vệ các
đường thủy
của chúng ta chỉ
bằng vài bước.

Loại bỏ bất kỳ đường kết nối trái phép nào vào hệ thống thoát nước mưa
hoặc thu gom nước.
Đảm bảo rằng tất cả nước thải không phải nước mưa được thu gom tại chỗ
và tái chế, tái sử dụng, hoặc đổ bỏ đúng cách theo tất cả các điều luật và
quy định hiện hành.
Thường xuyên kiểm tra mặt đất xem có rác và tràn đổ cần thu dọn ngay lập
tức hay không.
Định kỳ kiểm tra các khu vực đậu xe và tiếp nhiên liệu xem có tích tụ
những chất như dầu, nhiên liệu, và mỡ hay không.
Định kỳ kiểm tra, vệ sinh, và bảo dưỡng mái của (các) tòa nhà của bạn.
Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng tất cả các hệ thống kiểm soát nước mưa
trong tòa nhà chẳng hạn như bể hứng, thiết bị tách dầu/nước, bể lắng, bờ
giữ nước, hoặc thiết bị chứa thứ cấp.

những lời khuyên khác > > >

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/dpw/watersheds.html để biết WPO.
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Ghi Nhận Và Lưu Trữ Hồ Sơ
Ghi nhận bất kỳ biện pháp khắc phục nào đã thực hiện.
Ghi nhận tất cả quan sát bằng mắt; đánh giá hiệu quả và điều kiện của
tất cả BMP.
Đảm bảo rằng Kế Hoạch Ngăn Chặn Ô Nhiễm Nước Mưa (Stormwater
Pollution Prevention Plan, SWPPP) của bạn và các giấy tờ liên quan khác
được cập nhật và đảm bảo rằng tất cả các yếu tố là chính xác và được
triển khai đầy đủ.
Đảm bảo tất cả giấy tờ ghi nhận liên quan đến nước mưa sẵn sàng cung
cấp cho thanh tra viên xem xét, bao gồm hồ sơ huấn luyện, SWPPP, Thông
Báo Mục Đích hoặc hồ sơ Theo Dõi/Lấy Mẫu.
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.
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xin cảm ơn

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