የወንዞችን ንጽህና ለመጠበቅ መስራት
የአካባቢ አገልግሎቶች ቢሮ (The
Bureau of Environmental
Services) ከፖርትላንድ ነዋሪዎችና
የንግድ ተቋማት ጋር በመሆን ቆሻሻ
ውሃ በመሰብሰብና በማጣራት፣
የፍሳሽ ማስወገጃ በመገንባትና ጥገና
በማድረግ፣ በጎርፍ ውሀ አያያዝ እና
የወንዝ እና የውሃ ተፋሰስ መልሶ
ግንባታን በማድረግ የውሀ ጥራትን፣
የማህበረሰብ ጤናን፣ እና የአካባቢ
ጥበቃን ለመጠበቅ ይሰራል።

በግንባታው ግዜ ምን ይጠበቃል
ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ ቦታ
በስራ ቦታው አካባቢ ደህንነትዎ የተጠበቀ
እንዲሆን እንፈልጋለን። እባክዎን ልጆች፣ የቤት
እንስሳት፣ ብስክሌቶች፣ አነስተኛ መኪኖችና
የጭነት መኪኖችን ከእጅ መሳሪያዎቹ፣ ማሽኖቹ፣
አቅርቦቶቹና ከግንባታ ሰራተኞች ይራቁ።
ጩኸት፣ መንቀጥቀጥና አቧራ
የግንባታ ስራ ጩኸት፣ መንቀጥቀጥና አቧራ
የሚፈጥር ሲሆን ይህም በአጎራባች አካባቢዎች
ላይ የእለት ከእለት እንቅስቃሴን ሊያውክ
ይችላል።
የትራፊክ መዘግየት
ስራው በሰፈርዎ አካባቢ የትራፊክ መጨናነቅ
ሊያስከትል ይችላል። እባክዎን የትራፊክ
ምልክቶቹን በማንበብ፣ ሰራተኞቹ በባንዲራ
ወደሚያመለክቱበት አቅጣጫ ይሂዱ።
ወደ ቤት ወይም ስራ መግባት
ወደ ቤት ወይም ስራ ሊሄዱ ይችላሉ ነገር ግን
መኪናዎትን የፈለጉት ቦታ ሊያቆሙ አይችሉም።
የመኪና መንገዱና የመኪና ማቆሚያው መግቢያ
ክፍት መሆናቸውን እናረጋግጣለን።

በግንባታው ግዜ ምን ይጠበቃል
የመኪና ማቆሚያ ገደቦች
ደህንነትዎ የተጠበቀ እንዲሆን እንፈልጋለን በመሆኑም በስራ ቦታው፣
መሳሪያዎች ወይም እቃዎች አጠገብ መኪና ማቆም አይችሉም። ሰራተኞች
ከቤትዎ ወይም ከስራ ቦታዎ ፊትለፊት የሚሰሩ ከሆነ ሌላ ቦታ ማቆም
ይኖርብዎታል።
የመሳሪያዎች ማስቀመጫ
አንዳንዴ የእጅ መሳሪያዎችን፣ ማሽኖችንና አቅርቦቶችን በመንገድ ላይ
ትተናቸው እዛው ሊያድሩ ይችላሉ። እባክዎን ከነዚህ ይራቁ።
የጥገና አገልግሎት
በእርስዎ አካባቢ ባለው ጎዳና ላይ እየሰራን ባለበት ጊዜ፣ የፍሳሽ ማስወገጃ፣
ውሀና ሌሎች አገልግሎቶችን መጠቀም ይችላሉ።
የስራ ሰአታት
የስራ ሰአታቱ ከሰኞ እስከ አርብ ከ 7፡00 ኤ.ኤም እስከ 6፡00 ፒ.ኤም ነው።
አንዳንዴ ቅዳሜ ከ 7፡00 ኤ.ኤም እስከ 6፡00 ፒ.ኤም ልንሰራ እንችላለን።
የእቅድ ለውጥና አለመስራት
የስራ እቅዳችን በተለያዩ ምክንያቶች ማለትም በአየር ሁኔታ፣ በትራፊክ፣
በእጅ መሳሪያዎች፣ ማሽኖች ወይም አቅርቦቶች ላይ ያለ ችግር የተነሳ ሊቀየር
ይችላል። አንዳንዴ የተለያየ አይነት ስራ በምንሰራበት ጊዜ በመሃል ልናቆምና
ቆይተን ልንጀምር እንችላለን።

ለበለጠ መረጃ እባክዎን በ 503-865-4300 ላይ ይደውሉ።

የአካባቢያዊ አገልግሎቶች ቢሮ ትርጉም ያለው ተደራሽነት ለማቅረብ ይተጋል። ትርጉም፣ ለውጦች፣ ማስተካከያዎች ወይም ሌላ ተያያዥ
እገዛ ለመጠየቅ እባክዎትን በ 503-825-4300 ወይም ኦሪጎን ሪሌይ አገልግሎትን በ 711 ላይ ደውለው ያግኙ።
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