lucrăm pentru râuri curate

Biroul serviciilor de mediu
(Bureau of Environmental
Services) lucrează cu
locuitorii și întreprinderile
din Portland pentru
protejarea calității apei,
a sănătății publice și a
mediului prin lucrări de
colectare și tratare a apelor
reziduale, construcția și
întreținerea sistemelor de
canalizare, gestionarea
apelor pluviale și refacerea
cursurilor de apă și
bazinelor hidrografice.

La ce să vă așteptați în
timpul construcției
SIGURANȚĂ ÎN ZONA DE CONSTRUCȚIE
Dorim să fiți în siguranță în jurul zonei
de construcție. Vă rugăm să țineți copiii,
animalele de companie, bicicletele,
mașinile și camioanele la distanță de
uneltele, echipamentul, materialele și
muncitorii din zona de construcție.
ZGOMOT, VIBRAȚIE ȘI PRAF
Construcția creează zgomot, vibrație
și praf și tulbură activitatea normală
a cartierului.
ÎNCETINIRI DE TRAFIC
Lucrările vor încetini traficul din
cartierul dumneavoastră. Vă rugăm să
citiți semnele de circulație și să urmăriți
instrucțiunile muncitorilor cu stegulețele.
ACCESUL LA CASA SAU LOCUL
DUMNEAVOASTRĂ DE MUNCĂ
Veți putea merge la casa sau locul
dumneavoastră de muncă, dar nu veți
putea parca oricât de aproape doriți.
Vom încerca să asigurăm ca accesul la
garaj și intrările în loturile de parcare
să rămână deschise.

La ce să vă așteptați în timpul construcției
RESTRICȚII DE PARCARE
Vrem să fiți în siguranță, așadar s-ar putea să nu vă puteți
parca mașina chiar lângă locul, echipamentele sau materialele
de lucru. Dacă echipele de lucru lucrează chiar în fața casei
dumneavoastră sau a unei întreprinderi, s-ar putea să fie nevoie
să parcați în alt loc.
DEPOZITAREA ECHIPAMENTELOR
Câteodată vom lăsa peste noapte pe strada dumneavoastră unelte,
echipamente și materiale. Vă rugăm să stați la distanță de ele.
SERVICIU CONTINUU
Puteți continua să folosiți canalizarea, apa și alte servicii în timp ce
lucrăm pe strada dumneavoastră.
ORELE DE LUCRU
Orele de lucru sunt de la 7:00 dimineața la 6:00 după amiaza, de
luni până vineri. Câteodată lucrăm și sâmbăta de la 7:00 dimineața
la 6:00 după amiaza.
SCHIMBĂRI DE PROGRAM ȘI INACTIVITATE
Programul nostru de lucru se poate schimba pentru multe motive
cum ar fi vreme, trafic și probleme legate de unelte, echipamente
sau materiale. Câteodată este necesar să facem pauză între diferite
tipuri de lucrări și să reluăm lucrul mai târziu.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să sunați la 503-865-4300.

Biroul serviciilor de mediu (The Bureau of Environmental Services) este dedicat să ofere un acces semnificativ.
Pentru a solicita traducere, interpretare, modificări, acomodări speciale sau alte servicii auxiliare,
vă rugăm să sunați la 503-825-4300 sau Oregon Relay Service (TTY) 711.
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