
Tiến hành tiếp nhiên liệu dưới mái xe cố định.

Bảo vệ và che đậy tất cả các miệng cống hệ thống thoát nước mưa ở gần các khu 
vực tiếp nhiên liệu.

Thường xuyên loại bỏ dầu mỡ, nhiên liệu tích tụ. 

Sử dụng các phương pháp vệ sinh khô như quét, lau, hút chân không hoặc cào khi 
có thể.

Tiến hành công việc sửa chữa trong nhà khi có thể. Che đậy các khu vực làm việc 
ngoài trời để giảm thiểu tiếp xúc với nước mưa.

Không bao giờ sử dụng chất khử dầu mỡ động cơ trừ khi cơ sở của bạn được 
trang bị thiết bị thích hợp để thu gom tất cả chất lỏng và cặn. Tiêu hủy rác thải 
khử dầu mỡ một cách thích hợp như rác thải nguy hiểm.

Xin mọi sự cho phép cần thiết để vận hành các bồn chứa ngầm và thiết bị.

Tiếp Nhiên 
Liệu Bán Lẻ và Bán Sỉ
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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.

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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