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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 kiểm soát nguyên vật liệu và tràn đổ sẽ giúp giữ cho các đường thủy của 
chúng ta được sạch.

Bảo Quản Nguyên Vật Liệu
Đắp bờ ngăn và che đậy tất cả các khu vực bảo quản thiết bị.

Đảm bảo tất cả vật đựng bảo quản ở điều kiện tốt, và đóng chặt các vật 
đựng khi không sử dụng.

Kiểm tra các khu vực bảo quản ít nhất một lần trước mùa mưa (thường là 
từ tháng 10-tháng 4) và hàng quý trong mùa mưa.

Ghi nhận kết quả kiểm tra và lưu giữ hồ sơ trong 2 năm.

Trong quá trình vận chuyển, bảo quản tất cả nguyên vật liệu và thiết bị 
một cách an toàn trên xe.

Rác Thải Nguy Hiểm
Bảo quản và tiêu hủy tất cả vật liệu nguy hiểm tuân theo các Bảng Dữ 
Liệu An Toàn Nguyên Vật Liệu (MSDS) và tất cả các điều luật và quy định 
hiện hành.

Tham khảo ý kiến của các nhà cung ứng, cộng tác viên, và nhân viên để 
biết các nguyên vật liệu ít độc hơn mà vẫn có hiệu quả.

Đặt tất cả các khu vực xử lý, bảo quản, và tiêu hủy rác thải nguy hiểm cách 
xa hệ thống thoát nước mưa hoặc các vùng nước.

Bảo quản tác thải nguy hiểm ở trong nhà hoặc đặt tên cao và có che chắn.
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Kiểm Soát Nguyên Vật Liệu Và Ứng Phó Tràn Đổ

Rác Thải Nguy Hiểm
Bảo quản rác thải nguy hiểm dùng các phương pháp chứa thứ cấp (ví dụ 
như bờ chắn, pallet chống tràn, thùng chứa có vỏ ngoài).

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Ban Kiểm Soát Vật Liệu Nguy 
Hiểm của Quận San Diego, vui lòng gọi số (858) 505-6880.

Tràn đổ 
Đảm bảo vật liệu và thiết bị cần thiết để ứng phó tràn đổ được duy trì và 
sẵn sàng tiếp cận. Đặt các biển báo để nhắc nhân viên về vị trí của thiết bị 
thu dọn tràn đổ.

Nhanh chóng thu dọn tràn đổ và rò rỉ khi xuất hiện.

Khi quét, tách các vật liệu có thể tái chế ra.

Sử dụng và duy trì các chảo hứng bên dưới thiết bị rò rỉ; tái chế chất lỏng.

Sử dụng giẻ rách hoặc các vật liệu có thể tái chế cho các thủ tục thu dọn 
tràn đổ.

Sử dụng các bộ dụng cụ thu dọn tràn đổ khi không có phương pháp thu 
gom. Tách rác thải tràn đổ ra để có thể tái chế và tiêu hủy.

Đệm bít sàn để dễ thu dọn tràn đổ.

Tiêu hủy đúng cách các vật liệu thu dọn tràn đổ theo tất cả các điều luật 
và quy định hiện hành.

Phải báo cáo các trường hợp tràn đổ vật liệu nguy hiểm cho Ban Kiểm 
Soát Vật Liệu Nguy Hiểm theo số (858) 505-6673.

Chứa tất cả vật liệu tràn đổ tại chỗ. Ngay lập tức báo cáo bất kỳ trường 
hợp tràn đổ hoặc rò rỉ nào đi vào hệ thống thoát nước mưa bằng cách gọi 
cho Đường Dây Nóng Xử Lý Nước Mưa theo số (888) 846-0800.

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

xin cảm ơn

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.


