
لض�ن نظافة ا�قدام ونظافة الحظائر ونظافة ا�ياه.

تحافظ إدارة نفايات الحيوانات ا�ليفة ا�ختصة ع  نظافة الحظائر (وا�قدام) ، وتحمي أيًضا جودة الجداول والبح	ات

والشواطئ � منطقتنا.

�زيد من ا�علومات أو ل�ب�غ عن التلوث، يرجى ا�تصال ع  الرقم

   0800-846 (888) أو زيارة
www.sandiegocounty.gov/stormwater

أنت تعرف ماذا "تقوم به"...

تم الحصول ع  البيانات ا�بلغ عنها من استط�ع عام 2011 �ال® الك�ب الذين يعيشون � ا�ناطق الريفية � مقاطعة سان دييغو غ	 ا�دمجة.

يقوم أك² من 70% من مال® الك�ب � مقاطعة سان
دييغو ¶ا هو مناسب عن طريق تفريغ براز الك�ب ع 

ا�قل مرة واحدة � ا�سبوع ووضعه � سلة مهم�ت.

يقوم أك² من 70% من مال® الك�ب � مقاطعة سان
دييغو ¶ا هو مناسب عن طريق تفريغ براز الك�ب ع 

ا�قل مرة واحدة � ا�سبوع ووضعه � سلة مهم�ت.
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من غ�ها أو الحظائر � ا�ليفة الحيوانات مخلفات ترك ينطوي �

ركام � الخوض أو مخاطر تكاثر الذباب ع� ا�فتوحة ا�ناطق

تلوث مجاري ا�ياه ا�حلية. ع� أيًضا ينطوي ولكنه فقط، ا�خلفات

الجريان مياه فإن الك�ب، بفض�ت للمياه مصدر أي يختلط عندما

وف�وسات. وطفيليات بكت�يا ع� تحتوي الناتجة السطحي

الجداول إ� مبا£ة هذه ا�لوثة السطحي الجريان مياه تتدفق

مرض � تتسبب أن ¨كن حيث ا�حيط وإ� والبح�ات ا�حلية

اªنسان.

التخلص من فض�ت الك�ب � ا�ناطق الريفية

أبسط نعم! هذه هل أضعها � كيس وأضعها � سلة الفض�ت؟

طريقة. وآمن

وقم بعمق، الحذر! ادفنها توخي مع ولكن نعم، هل أدفنها؟

عن ا�بتعاد ع� دوًما واحرص متكرر، بشكل الحفرة موقع بتغي�

̧بار. ا ورؤوس ا�ياه ومجاري الخ«اوات حدائق

� توضع التي الس½د أكوام �! فمعظم هل أحولها إÀ س�د؟

الكائنات لقتل يكفي ¾ا ساخنة حرارتها درجة تكون � الحظائر

لÀمراض. ا�سببة العضوية

برنامج ح�ية مستجمعات ا�ياه � مقاطعة سان دييغو

كيف أتعامل مع فض�ت الك�ب � ممتلكاÇ الكب	ة ا�ساحة؟ � Æكنني العثور ع  اÄجابة ع  هذا السؤال مطلًقا!
� تقلق، ف� زال Æكنك القيام بدورك! اجمع فض�ت الك�ب من ا�ناطق التي من ا�رجح أن تسهم � تلوث البيئة.

تتضمن "نقاط تجميع فض�ت الك�ب" � ا�متلكات الكب	ة ا�ساحة:

ذلك. غ	 Àإ والبح	ات، وا�نهار، الجداول، مثل ا�ياه موارد من القريبة ا�ناطق – 1 نقطة تجميع فض�ت الك�ب رقم

الÏف. وقنوات والوديان ا�نحدرات – 2 نقطة تجميع فض�ت الك�ب رقم

الري. أو ا�مطار من السطحي ا�ياه لجريان ا�عرضة ا�ناطق نقطة تجميع فض�ت الك�ب رقم 3 –

معظم مال® الك�ب � مقاطعة سان دييغو "يقومون" بالÑء
ا�ناسب بخصوص فض�ت الك�ب � ممتلكاتهم، والذي يتمثل

:Óفي� ي
تفريغ ا�خلفات (مرة واحدة ع  ا�قل � ا�سبوع)،  .1

2. وضعها � كيس، و

3. وضعها � سلة الفض�ت.
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�زيد من ا�علومات أو ل�ب�غ عن التلوث، يرجى ا�تصال ع  الرقم

أو زيارة (888) 648-0080    
www.sandiegocounty.gov/stormwater 2022 سبتم�
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