Làm sạch

cho những dòng sông

Văn phòng môi trường
của thành phố (Bureau of
Environmental Services)
phối hợp với cư dân và
doanh nghiệp Portland
bảo vệ chất lượng nước,
sức khỏe cộng đồng và
môi trường qua việc thu
thập và xử lý nước thải,
xây dựng và bảo trì đường
cống, kiểm soát nước mưa
và khôi phục mạch nước và
nguồn nước ngầm.

Những điều cần chú
ý trong khi thi công
CÔNG TRƯỜNG AN TOÀN
Chúng tôi muốn bạn được an toàn
xung quanh khu vực công trường.
Hãy đưa trẻ em, thú nuôi, xe đạp, xe
hơi và xe tải tránh xa các dụng cụ, máy
móc, vật tư và công nhân xây dựng.
TIẾNG ỒN, CHẤN ĐỘNG VÀ BỤI
Việc xây dựng tạo ra tiếng ồn, chấn
động và bụi đồng thời làm gián đoạn
sinh hoạt động thường ngày của khu phố.
CHẬM TRỄ GIAO THÔNG
Công việc sẽ làm chậm giao thông
trong khu phố của bạn. Vui lòng đọc
biển báo giao thông và tuân theo chỉ
dẫn của công nhân cầm cờ.
LỐI VÀO NHÀ Ở HOẶC NƠI LÀM
VIỆC CỦA BẠN
Bạn có thể về nhà hoặc đến nơi làm việc,
nhưng có thể bạn không thể đậu xe gần
nhà hoặc nơi làm việc như bạn muốn.
Chúng tôi sẽ cố gắng giữ trống lối lái xe
vào nhà và lối vào bãi đậu xe.

Những điều cần chú ý trong khi thi công
HẠN CHẾ ĐỖ XE
Chúng tôi muốn bạn được an toàn, vì vậy có thể bạn không
thể đậu xe bên cạnh khu vực công trường, thiết bị hoặc vật
liệu. Nếu nhóm thợ đang làm việc ngay trước nhà hoặc nơi
làm việc bạn, đôi khi bạn cần phải đậu xe ở nơi khác.
ĐỂ THIẾT BỊ
Đôi khi chúng tôi sẽ để lại các công cụ, máy móc và vật tư
trên đường phố qua đêm. Vui lòng tránh xa chúng.
SINH HOẠT BÌNH THƯỜNG
Bạn vẫn có thể sử dụng đường cống, nước và các sinh hoạt
khác trong khi chúng tôi làm việc trên đường phố của bạn.
THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thời gian làm việc là từ 7:00 sáng tới 6:00 tối, từ Thứ Hai tới
Thứ Sáu. Đôi khi chúng tôi làm việc vào ngày Thứ Bảy từ
7:00 giờ sáng tới 6:00 tối.
THAY ĐỔI LỊCH VÀ NGỪNG HOẠT ĐỘNG
Lịch làm việc của chúng tôi có thể thay đổi vì nhiều lý do như
thời tiết, giao thông và các vấn đề với công cụ, máy móc hoặc
vật tư. Đôi khi chúng tôi cần phải dừng lại giữa các loại công
việc khác nhau và bắt đầu lại sau.

Để biết thêm tin tức, vui lòng gọi 503-865-4300.

Văn phòng môi trường của thành phố cam kết cung cấp phương thức am hiểu phù hợp.
Để yêu cầu biên dịch, thông dịch, sửa đổi, thích ứng hoặc các giúp đỡ phụ trợ khác,
vui lòng gọi 503-825-4300 hoặc Oregon Relay Service (TTY) 711.
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