Ang mga stormwater drain markers
ay nagpapaalala sa atin na tayo ay
bahagi ng ating kapaligiran

Paglilinis ng Karpet
at Diyanitoyal
Pangalagaan ang Yamang-Tubig sa pamamagitan
ng pagpigil ng anumang kontaminasyon

Para sa karagdagang kaalaman

Iwasan ang magtapon
Ang mga salubsob at kemikals galing sa mga solusyong
ginagamit sa paglilinis ng karpet at iba pang diyanitoryal na
trabaho ay iwasang dadaloy o ipagtapon sa ‘stormwater
drainage system”. Karamihan sa mga kemikals na ito ay
nakakalason, medaling nasusunog at mapanganib sa
kapaligiran.
Panatilihing sundin ang mga labels at
“manufacturer’s instructions” sa pagtatapon ng mga ito.

RCBC Recycle Hotline
604.732.9253

Product Care Association
604.592.2972

www.productcare.org
Sakaling magkaroon ng aksidenteng pagkatapon ng kemikal
sa kapaligiran, kaagad tumawag sa Provincial Emergency
Program (PEP) sa 1.800.663.3456. Sakaling ang kemikal na ito
ay medaling nasusunog, nakakalason, o kaya mapanganib,
tumawag kaagad sa Surrey Fire Department sa 911.

City of Surrey
Plumbing Section
604.591.4245

Ang sinumang may kagagawan ng pagkakalat at
kontaminasyon sa stormwater drainage system ay maaaring
papanagutin sa environmental legislation:
•
•

Federal Fisheries Act
BC Hazardous Waste Regulation

•
•

BC Environmental Management Act
Surrey By-law No. 16610

City of Surrey
Environment & Drainage Section
604.591.4321

Metro Vancouver, Source Control
604.436.6777

Surrey Fire Department
604.543.6760
Kapag may nakitang natapon o itinapon na kemikal sa
mga palagusan, maaring tumawag sa City of Surrey’s
Engineering Department sa
604.590.7226, pagkraan ng 4:30pm sa 604.591.4431.

092132

www.surrey.ca

Mga Pinakamahusay Na Mga
Pamamaraan
Upang maiwasan ang pagpason ng maruruming tubig sa “stormwater
drainage system na patuloy na dumadaloy patungong ilog, sapa o
batis, pakiusap lamang po na gawin and mga sumusunod na mga
pamamaraan:

•

Gumamit lamang ng “environmentally friendly” o hindi
mapanganib na mga produkto at sundin palagi ang
“manufacturers direction” na nakalagay sa likod.

•

Hangga’t maaari, huwag gumamit ng sabon o solusyon
sa paglilinis

•

Itapon ang pinaghugasang-tubig sa lababo o derekta
sa mga nakakabit o “fixtures” nan aka konekta sa
“sanitary sewer system” . Ang pinaghugasang-tubig ay
hindi dapat pumasok sa “stormwater drain”

•

Dapat itapon ng mga “Mobile Carpet Cleaners” ang
kanilang mga basurang-tubig doodn sa mga fixtures o
iba pang mga kakabit na naka konekta sa “sanitary
sewer system” alinman sa looban mismo nga bahay
nga kleyente o sa pribadong taponan. Kung ang
pagkolekta nga basurang-tubig ay hindi practical,
pwede itong itapon patungo sa lupa o “landscaped or
graved areas”

•

Salain muna ang pinaghugasang-tubig bago itapon sa
mga kanal o “sanitary sewer system” upang maiwasan
and pagbabara ng mga tubo. Itapon lahat nga mga
sinalang materyales sa basurahan.

•

IImbak lahat ng mga kemikal na panglinis, sanitizer,
pampabango, asido at likido sa nakakasigurong lugar
na kung saan ito ay hindi natatapon o mapapunta sa
“stornwater drainage” o sa “sanitary sewer system”

•

Pinapaalala ditto na mayroong tamang pamamaraan
na kailangag sundin sa pagtatapon ng mga lumang
kemikal, panglinis at pampapabango, asido at
“solvents”. Sundin ang “manufacturer’s directions” sa
pagtatapon ng mga ito o makipag-ugnayan sa RCBC
Recycling Hotline

•

Tiyaking alam ng lahat ng mga manggagawa ang
kanilang mga importanting tungkulin upang maiwasan
ang pagkakaroon ng kontaminasyon sa mga
“storwater”

Paglilinis ng Karpet at Diyanitoryal
Sa paglilinis ng karpet at pangangasiwang dyanitoryal,
kinakailangan ang iba’t-ibang produkto at solusyong
kemikal upang linisin at mapabango ang bawat sulok ng
gusali.
Karamihan ng mga solusyong ito ay
nakalalason at nasusunog o flammable. Ang basurangtubig galing ditto ay mayroong mga depositing
nakalalasong kemikal. Kapag ang basurang tubig na ito
ay itinaponkahit saan o inilalagay sa “stormwater
drainages”, pwede itong dumaan at dumaloy papunta
sa “stormwater drainage system”.
Dito sa Surrey and mga “discharges” galling sa “stormwater
drainage system” ay untreated o hindi pa nalinis. Ang mag
ito ay nakakarating sa mga sapa o mga ilog at nagiging
sanhi ng pagkalason ng mga isada at n gating kapaligiran.
Mayroong mahigit 1500 km na mga bukas na ilog sa Surrey.
Ang mga ito ang bumubuo sa mga importanteng daanan ng
tubig na nagbibigay kanlungan o tirahan nga mga isdang
salmon, trout at iba pang pantubig-buhay

