Працюємо задля чистих рік

Бюро екологічних послуг
(Bureau of Environmental
Services) співпрацює з
жителями міста Портленд
для захисту якості води,
громадського здоров’я
та екології за допомогою
збору та очистки
стічних вод, будівництва
та обслуговування
каналізаційних мереж,
управління стічними
водами та відновлення
стоків і водних басейнів.

Що очікувати під час
будівництва
БЕЗПЕЧНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ
МАЙДАНЧИК
Ми хочемо, щоб ви були в безпеці
біля будівельного майданчику.
Будь ласка, тримайте дітей, тварин,
велосипеди, машини та вантажівки
подалі від інструментів, техніки,
приладь та будівельників.
ШУМ, ВІБРАЦІЇ ТА ПИЛ
Будівництво спричиняє шум, вібрації,
пил та порушує нормальну діяльність
околиці.
ЗАТРИМКА РУХУ
Роботи спричинять затримку руху
в околиці. Будь ласка, читайте знаки
та слідуйте вказівкам працівників
з прапорцями.
ДОСТУП ДО БУДИНКУ АБО ОФІСУ
Ви зможете дістатися свого будинку
або офісу, але ви не зможете
припаркуватись так близько, як
вам хотілося б. Ми постараємося
впевнитися в тому, що під’їзди до
будинку та в’їзд на парковку відчинені.

Що очікувати під час будівництва
ОБМЕЖЕННЯ В ПАРКОВЦІ
Ми хочемо, щоб ви були в безпеці. Саме тому, ви не
зможете припаркуватись біля будівельного майданчику,
техніки або будівельних матеріалів. Якщо будівельники
працюють безпосередньо перед вашим будинком або
офісом, вам потрібно буде припаркуватись в іншому місці.
ЗБЕРІГАННЯ ОБЛАДНАННЯ
Деколи ми будемо залишати інструменти, техніку та
приладдя на вашій вулиці на ніч. Будь ласка, тримайтесь
від них подалі.
ПОСЛУГИ
Поки ми працюємо на вашій вулиці, ви можете і далі
користуватись каналізацією, водою та іншими послугами.
РОБОЧІ ГОДИНИ
Ми працюємо з понеділка по п’ятницю, з 7:00 до 18:00.
Деколи ми працюємо по суботах, з 7:00 до 18:00.
ЗМІНИ В РОЗКЛАДІ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ БУДІВНИЦТВА
Наш розклад може змінитися з багатьох причин: погода,
рух транспорту, проблеми з інструментами, обладнанням
або постачанням. Деколи ми змушені зупинитись між
різними видами робіт та розпочати знову трохи пізніше.

За більш детальною інформацією звертайтесь за номером: 503-865-4300.

Бюро екологічних послуг (Bureau of Environmental Services) надає рівноправний доступ до всіх послуг.
Щоб замовити послуги усного і письмового перекладу, пристосування, додаткове приладдя або інші послуги,
зателефонуйте за номером: 503-825-4300 або Oregon Relay Service (TTY) за номером: 711.
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