
xin cảm ơn

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 bảo dưỡng thùng rác và các khu vực bốc hàng sẽ giúp giữ cho các đường thủy 
của chúng ta được sạch.

Các Khu Vực Bốc Hàng
Bốc dỡ nguyên vật liệu ở các khu vực dành riêng.
Duy trì thiết bị bốc hàng và sửa chữa bất kỳ chỗ rò rỉ nào.

Thùng Rác
Đặt tất cả các khu vực xử lý, bảo quản, và tiêu hủy rác thải cách xa hệ thống 
thoát nước mưa hoặc các vùng nước.
Dán nhãn thích hợp cho tất cả vật đựng đối với vật liệu có thể tái chế và
tái sử dụng.
Đậy các vật đựng vật liệu có thể tái chế và tái sử dụng (thùng rác, thùng rác 
lớn, thùng rác nhỏ, v.v.) khi không sử dụng để tránh tràn đổ và đổ rác
trái phép.
Thường xuyên yêu cầu đổ hoặc thu gom các vật đựng vật liệu có thể tái chế 
và tái sử dụng để tránh tràn.
Hàng tuần kiểm tra tất cả các khu vực bảo quản và tiêu hủy rác và quét rác 
thải và mảnh vụn tích tụ.
Duy trì điều kiện tốt cho tất cả thùng rác và vật đựng rác thải khác.
Sử dụng các phương pháp vệ sinh khô như quét, hút chân không hoặc
cào để vệ sinh các vật đựng rác.
Để biết thêm thông tin về Các Yêu Cầu của Sắc Lệnh Tái Chế của Quận
San Diego, vui lòng gọi số 877-R1Earth (877-713-2784).

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.

Các Khu Vực Bốc Hàng 
Và Thùng Rác

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