Ngăn Chận FOG
để Bảo Vệ Tài Sản, Phẩm Chất Nước và Y Tế Công Cộng
Trong Thành Phố Portland có khoảng 3,000 nhà hàng, tiệm cà phê, tiệm bánh, khách sạn, nơi
làm bia, chợ, và nhà bếp để nấu ăn phục vụ chuyên nghiệp. Những cơ sở về dịch vụ thực phẩm
này là nguồn gốc của hầu hết các thức ăn dư và chất béo, dầu và mỡ (FOG) trong hệ thống
cống rãnh của Portland. Thành phố quy định giá biểu cống rãnh dựa trên lượng thức ăn dư và
FOG mà các cơ sở này thải xuống cống.

Các chất béo, dầu và mỡ (còn được gọi là FOG) và thức ăn dư có
thể làm nghẹt các đường cống tư và công và làm tăng chi phí
dọn dẹp và thanh lọc nước thải của Portland

Giá Biểu và các Đòi Hỏi về Dịch Vụ Thực Phẩm Đang Thay Đổi
Ngăn Chận FOG giúp các cơ sở dịch vụ thực phẩm giữ cho sự ô nhiễm phụ thêm này không ảnh
hưởng đến hệ thống cống rãnh:
• Máy chặn mỡ (grease interceptor) phải được giữ sạch và hoạt động trong tình trạng tốt.
Thành phố thực hiện việc thanh tra liên tục trong những khi hút cống và khuyến khích sử
dụng dịch vụ chuyên nghiệp bởi các thành viên của tổ chức Preferred Pumper. Máy chặn
mỡ phải được gắn khi xây dựng hay tu sửa cơ sở dịch vụ thực phẩm, hoặc khi thay đổi
quyền sở hữu doanh nghiệp hay thuê mướn.

Bên trong của máy chặn mỡ
thủy cơ học (bộ phận chứa
dầu cặn) sau khi đã sạch

Máy chặn mỡ được hút ra
trong lúc bảo trì định kỳ

•

Bỏ rác thải vào thùng rác và tham gia trong chương trình ủ phân từ thực phẩm
công nghệ hoặc tặng thực phẩm để tiết kiệm tiền phải trả trong giá biểu cống
rãnh của chương trình Ngăn Chận FOG.

Bỏ rác thải vào thùng rác
giúp giảm bớt sự ô nhiễm
thức ăn dư

Ủ phân công nghệ giúp cho
thức ăn dư không đổ xuống
cống rãnh

Bắt Đầu với sự Ngăn Chận FOG
Ngăn Chận FOG bắt đầu bằng việc đến từng cơ sở dịch vụ thực phẩm để xem xét các
tình trạng và trả lời những câu hỏi về các chọn lựa mức giá biểu và giảm bớt thức ăn
dư. Ngăn Chận FOG giúp các cơ sở xác định các chọn lựa thích hợp nhất, do đó mức
giá biểu cống rãnh được dựa trên sự hoạt động và thực hành riêng tại mỗi cơ sở.
Các đồng hồ phụ tư nhân được
gắn trong các tòa nhà nhiều người
thuê để thành phố tính khoản chi
phí dựa trên việc sử dụng nước bởi
những người ở thuê

Muốn biết thêm về Ngăn Chận FOG hoặc sắp xếp buổi hẹn
đến cơ sở kinh doanh của quý vị:
Hãy gọi số: 503-823-7093
Email: cutfog@portlandoregon.gov
trong mạng điện toán: www.portlandonline.com/bes/cutfog
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