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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 huấn luyện nhân viên của bạn sẽ giúp giữ cho các đường thủy của chúng ta 
được sạch.

Huấn Luyện Hàng Năm Cho Nhân Viên
Tiến hành một chương trình huấn luyện hàng năm để đảm bảo rằng nhân 
viên biết cách kết hợp các BMP về nước mưa và phòng ngừa ô nhiễm vào 
hoạt động hàng ngày của họ.

Huấn luyện hàng năm là bắt buộc đối với những ai phải triển khai Kế 
Hoạch Ngăn Chặn Ô Nhiễm Nước Mưa (Stormwater Pollution Prevention 
Plan, SWPPP) và chương trình huấn luyện phải đầy đủ để đảm bảo tuân 
thủ WPO.

Tìm và đánh dấu các miệng cống đầu vào thoát nước mưa trên bản đồ và 
đặt nó ở một khu vực làm việc chung.

Cho nhân viên của bạn biết các miệng cống nằm ở đâu.

Huấn luyện nhân viên cách sử dụng đồ dùng và các thủ tục thu dọn tràn 
đổ đúng cách.

Ghi nhận tất cả chương trình huấn luyện; bao gồm các chủ đề được thảo 
luận, ngày, và tên của giảng viên và người tham dự.

Duy trì hồ sơ về chương trình huấn luyện nhân viên và danh sách nội dung 
tự kiểm tra tại chỗ và đảm bảo chúng có sẵn cho thanh tra viên xem xét.

Huấn Luyện Nhân Viên
Của Bạn
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Huấn Luyện Nhân Viên Của Bạn

Giáo Dục Thường Xuyên và Biện Pháp Khắc Phục
Cung cấp chương trình huấn luyện về biện pháp khắc phục bất kỳ khi 
nào phát hiện hành vi tiêu hủy trái phép.

Tham dự các cuộc họp trong ngành hoặc nhóm thương mại tại đó có 
thông tin được trao đổi.

Khuyến khích nhân viên cho biết ý kiến về các ý tưởng và chủ đề 
huấn luyện.

Khuyến khích nhân viên báo cáo vòi nước rò rỉ, vật đựng hư hỏng, v.v.

Triển khai một chương trình tưởng thưởng dành cho các ý tưởng phòng 
ngừa ô nhiễm cắt giảm chi phí do nhân viên gửi và triển khai.

THÁNG 5, 2022

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

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.

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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