làm việc để có các dòng sông sạch
Cục Dịch vụ Môi trường
hiện làm việc với các
doanh nghiệp và người
dân ở thành phố Portland
để bảo vệ chất lượng
nước, sức khỏe công cộng,
và môi trường qua việc
thu gom và xử lý nước
thải, xây dựng và bảo trì
hệ thống thoát nước, quản
lý nước mưa, và khôi phục
nước suối đầu nguồn.

Cut Through the FOG
để Bảo vệ Tài sản, Chất lượng
Nước và Sức khỏe Công cộng
Thành phố Portland đã chi hàng triệu đô la bổ sung mỗi năm để làm sạch và sửa lại
các đường ống cống bị tắc bởi dầu mỡ, và để xử lý nước thải chứa chất béo, dầu và
mỡ nồng độ cao (FOG) và rác thực phẩm.
Các đường ống thoát nước bị chặn có thể
gây ra sự chảy ngược cống thoát nước trong
tầng hầm và tràn cống thoát nước từ các hố
ga. Việc sửa chữa và làm sạch sẽ là tốn kém
đối với thành phố và các chủ tài sản, và việc
xả nước thải sẽ ănh hủống đến sức khỏe
công cộng và môi trường. Các nhà hàng
và các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm là
nguồn chính của FOG và ô nhiễm rác
thực phẩm.

Các yêu cầu mới và
Cấu trúc tỷ lệ mới

Đường ống thoát nước bị tắc bởi dầu mỡ đã
đã được loại bỏ để làm sạch.

Cục Dịch vụ Môi trường đã thu phí nước thải
từ các khách hàng thương mại và dân cư để hỗ trợ
hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Portland.
Nước thải được thu gom từ một vài khách hàng
thương mại chứa một lượng lớn FOG, chất hữu
cơ, chất rắn hòa tan và rác thực phẩm. Một vài
trong số các khách hàng này trả phí nước thải cao
hơn vì mất nhiều chi phí hơn để xử lý nước thải cô
đặc này.
Hơn 3.000 doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm xả
rác thực phẩm và FOG cô đặc. Trong tháng 1 năm
2012, thành phố đã bắt đầu thực hiện Cut Through the
Dầu và mỡ
FOG (Cắt giảm FOG) bằng cách thêm những yêu
đi vào các cống bồn rửa.
cầu mới và bắt đầu giảm dần tỷ lệ hệ thống thoát nước
mới cho tất cả các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm. Cut
Through the FOG đã làm tăng số lượng các doanh nghiệp trả phí bổ sung cho xả thải các
chất xả yêu cầu sự làm sạch và xử lý bổ sung với hệ thống nước thải và đã làm thay đổi
tỷ lệ sử dụng hệ thống thoát nước đối với các doanh nghiệp khác và những người đóng
thuế nhà ở.

Cut Through the FOG yêu

cầu tất cả các đường vận chuyển FOG được kết nối
với các thiết bị tách dầu mỡ ở tất cả các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm ở
Portland khi xây dựng công trình mới, tái phát triển, cải tạo cho thuê, hoặc
thay đổi chủ sở hữu hay quyền sở hữu.

Tùy chọn tỷ lệ khuyến khích giảm hệ thống đường ống xả rác

Tỷ lệ cống thoát nước Cut Through the FOG được dựa trên việc sử dụng
nước và các đặc trưng và thực tiễn riêng biệt ở mỗi doanh nghiệp dịch vụ
thực phẩm. Nhân viên thành phố đến thăm mỗi doanh nghiệp bị ảnh hưởng
để xác nhận các điều kiện và cung cấp thông tin trên thực tiễn quản lý tốt
nhất như sau, để giúp cân đối sự tăng tỷ lệ:
cài đặt và bảo dưỡng thiết bị tách dầu mỡ
loại bỏ sự vứt bỏ rác thải nhà bếp
tham gia vào các chương trình quyên góp thực phẩm và
phân hóa thực phẩm

Đường ống thoát nước bị tắc dầu mỡ đang
tràn ra đường.

Các lợi ích của việc Cut Through the FOG

Giảm số lần tràn và chảy ngược cống thoát nước:
bảo vệ tài sản, sức khỏe công cộng và môi trường
giảm chi phí làm sạch và sửa chữa đường ống cống và xử lý nước thải
tiết kiệm tiền bằng cách giảm đóng thuế điếu tra và thực thi liên quan
đến hệ thống tràn và chảy ngược ống thoát nước

Để biết thêm thông tin

Để tìm hiểu thêm về Cut Through the FOG:
Gọi		

503-823-7093

Email		

cutfog@portlandoregon.gov

Truy cập

www.portlandoregon.gov/bes/cutfog

Dầu mỡ trong doanh nghiệp dịch vụ thực
phẩm đang xả thải.

Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu cài đặt thiết bị tách dầu mỡ:
Gọi		
503-823-7122
Cục Dịch vụ Môi trường cam kết cung cấp quyền tiếp cận đầy
đủ cho các công dân của Portland. Nếu bạn yêu cầu dịch vụ
dịch thuật, vui lòng liên hệ với John Holtrop tại			
John.Holtrop@portlandoregon.gov.

Đường ống thoát nước bị tắc dầu mỡ
tràn ra tầng hầm khu dân cư.
Đã in trên giấy tái chế.
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