
CÁC DOANH 
NGHIỆP DI ĐỘNG

Ngăn Chặn Ô Nhiễm

Tất cả các cống thoát nước mưa ở Kirkland đều chảy đến 
lạch, hồ hoặc khu vực đầm lầy gần nhất. Việc để chất 
gây ô nhiễm chảy vào cống thoát nước mưa và/hoặc 
nước trên bề mặt và nước ngầm là hành vi phạm pháp 
(KMC 15.52). Chủ sở hữu tài sản, doanh nghiệp và/hoặc 
các bên chịu trách nhiệm có thể bị phạt (KMC 1.12.200).

• Bảo quản vật liệu lỏng trong các thùng chứa 
chống rò rỉ có nắp đậy kín

• Giữ chất gây ô nhiễm tránh xa khỏi cống thoát 
nước mưa, bao gồm:
◦ Nước từ xô giặt khăn lau hoặc thảm trải sàn
◦ Nước tẩy rửa nóng
◦ Chất tẩy rửa hoặc xà phòng (kể cả loại có thể 

phân hủy sinh học)
◦ Bụi bẩn, cát, sạn, bê tông trôi ra khi rửa
◦ Dầu, mỡ, chất tẩy nhờn, và các hóa chất khác
◦ Sơn, thạch cao, ngói
◦ Lá, cỏ xén, lớp phủ, các mảnh vụn khác

• Chỉ rửa bằng nước lạnh áp lực cao - không dùng 
xà phòng, hóa chất. Lọc nước trước khi để nước 
chảy vào cống thoát nước mưa. 

• Xả tất cả nước rửa vào một vị trí cống thoát nước 
vệ sinh đã được phê duyệt. Không bao giờ đổ rác 
ngoài trời hoặc vào cống thoát nước mưa.

Kirkland Public Works
Surface Water Division

CHỈ nước mưa được chảy xuống cống thoát nước.



Kirkland Public Works
Surface Water Division

Gọi: (425) 587-3900

Nếu Bạn Làm Tràn Đổ... Bạn Có Trách Nhiệm 
Dọn Sạch Ngay
• Chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ chống tràn đổ và vật liệu bổ 

sung nếu cần
• Đào tạo nhân viên cách dùng 

bộ dụng cụ và lưu hồ sơ đào tạo
• Sử dụng vật liệu đúng cách và 

xử lý vật liệu một cách an toàn
• Báo cáo mọi sự cố tràn đổ 

vào cống thoát nước mưa. 
Gọi 425-587-3900.

Bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hay có câu hỏi về ngăn chặn ô 
nhiễm nước mưa? 
Hãy truy cập www.kirklandwa.gov/stormwater hoặc liên 
hệ với Kirkland Public Works theo số 425-587-3800.

Nước rửa của bạn có lẫn dầu, sơn, bê tông hoặc các 
chất bẩn khác? Hãy gọi đến Đường Dây Chất Thải Doanh 
Nghiệp của Quận King theo số 206-263-8899 để biết thông 
tin về cách xử lý phù hợp.

Bạn phải có giấy phép của Thành Phố Kirkland 
trước khi kinh doanh tại Kirkland. Hãy liên hệ với 
Bộ Phận Cấp Phép Kinh Doanh theo số 425-587-3140 
(Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều) hoặc email 
license@kirklandwa.gov.
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