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صهاريج غير المستخدمة
ف ال َّ
أ َ ْف ِر ْغ ونَ ِظ ْ
إن كان الخزان وخط األنابيب الخاصين بمواد قابلة لالشتعال سي ُْخ َرجان
من الخدمة فيجب إفراغهما وتنظيفها .كما يجب اتخاذ إجراءات لمنع
الص ْهريج عن طريق الخطأ .يجب تقديم البالغ إلى إدارة
إمكانية امتالء ِّ
شئون البيئة.
أبلغ عن الصَّهاريج التي ال ت ُستخدم
الص ْهريج من الخدمة إلى
يجب اإلبالغ عن إخراج ِّ
الص ْهريج وتنظيفه على
إدارةالشئون البيئية .يجب إفراغ ِّ
يد مقاول متمرس .يُزال أنبوب التعبئة كي ال يُمأل
الص ْهريج مرة أخرى عن طريق الخطأ .ويُفَضَّل أن
ِّ
الص ْهريج تماما.
يُزال ِّ
النفايات ال َخ ِط َرة
ما يُخ َِّلفُهُ
تنظيف الخزان يجب اعتباره نفايات خطرة
ُ
ويجب تسليمه إلتالفه .إن كان هناك أي جهاز قياس
مستويات يحتوي على الزئبق فيجب اعتباره نفايات
َط َرة.
َط َرة ويُسلم إلى محطة استالم النفايات الخ ِّ
خ ِّ
يتحمل القائم على النشاط أو مالك العقار مسئولية ضمانة
نقل البقايا بعيدا والتعامل معها تعامال صحيحا.
ضمان أن الخزان فارغ
الص ْهريج من الخدمة فيجب تحرير تبيين
وعندما ي ُْخ َرج ِّ
خطي و تسليمه إلى إدارة الشئون البيئية باإلجراءات
المتخذة لمنع إمكانية امتالء الخزان مرة أخرى ولضمان
أن الخزان قد أ ُ ْف ِّر َ
غ و نُظف .وقد يكون الضمان مصوغا
على شكل شهادة مكتوبة من طرفكم أو شهادة من شركة
معتمدة أنجزت اإلجراءات.

العقار تقديم معلومات كتابية إلى إدارة شئون البيئة.
الصهْريج متعذراً
إن كان إخراج ِ
قد يصعب أحيانا إزالة الخزان القابع في األرض.
الص ْهريج بالرمل أو أي مادة مناسبة أخرى
ويمكن ملء ِّ
لتفادي هبوط التربة .إال أنه يجب قبل ذلك إجراء التفقد
الص ْهريج سليم .إن
على يد متفقد معتمد لمعرفة إن كان ِّ
الص ْهريج معطوبا فيجب فحص األرض بحثا عن
كان ِّ
التلوث.
القواعد
ُ
القواعد ُ المتعلقة بواجب اإلعالم واإلبالغ واشتراط
منصوص عليها مثال في
ٌ
التفقدات المتكررة لل َّ
صهاريجِّ

لوائح مصلحة حماية البيئة للحماية من تلوث التربة
والمياه عند تخزين السوائل القابلة لالشتعال رقم 24
لعام .2003

للمزيد من المعلومات
اتصل بإدارة شئون البيئة
الهاتف،018-7274304 :
االثنين-الخميس .11:00-09:00
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الصهْريج سيُستخدم
معلومات في حالة إن كان ِ
مرةً أخرى
الص ْهريج سيدخل الخدمة مرة أخرى فعلى مالك
إن كان ِّ
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