
ЗНАЙДІТЬ 
СПЕЦІАЛІСТА

Щоб знайти спеціаліста у вашому 
окрузі, відвідайте сторінку 

ecology.wa.gov/PPA

6 Як визначати, сортувати й
зберігати небезпечні відходи?

6 Як і де утилізувати небезпечні
відходи?

6 Як запобігати розливам і
усувати їх?

6 Де шукати можливості для
навчання працівників?

6 Як скласти план технічного
обслуговування водостоків?

6 Як визначити напрямок
стікання?

Ми можемо відповісти на ваші 
питання під час безкоштовного 
візиту й надамо ресурси, що 
допоможуть зекономити гроші 
вашої компанії, зменшити розмір 
відповідальності та зробити ваше 
робоче середовище безпечнішим. 
Ми організуємо візит відповідно до 
вашого графіка.

БЕЗКОШТОВНА 
ДОПОМОГА 
КОМПАНІЯМ

Маєте питання 
щодо небезпечних 

відходів або 
зливових вод?
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Щоб подати запит на пристосування за Законом про громадян 
США з інвалідністю (Americans with Disabilities Act, ADA), 
зверніться в Department of Ecology, зателефонувавши за 

номером 360-407-6700 або надіславши електронного листа 
на адресу hwtrpubs@ecy.wa.gov. Якщо потрібно скористатися 

службою комутованих повідомлень штату Washington або 
лінією TTY, телефонуйте за номером 711 або 877-833-6341.



ЯК МИ 
ДОПОМАГАЄМО
1. Аналізуємо та вдосконалюємо ваші 

процедури запобігання розливам.

2. Рекомендуємо найкращі процедури 
керування небезпечними відходами 
та зливовими водами.3. Ділимось ідеями щодо скорочення 
відходів і можливої економії коштів.

4. Відповідаємо на питання про 
екологічні нормативи.

5. Надаємо інформацію про фінансову 
допомогу для покращення засобів 
запобігання забрудненню.

КОМУ МИ 
ДОПОМАГАЄМО
Ми допомагаємо компаніям штату 
Washington у боротьбі із забрудненням. Ця 
допомога доступна через місцеві органи 
влади. Ми й далі розширюємо нашу зону 
діяльності в штаті Washington. Якщо ви 
перебуваєте за межами нашої поточної 
зони діяльності, вам можуть допомогти в 
Department of Ecology.

Допомагаючи бізнесу, ми допомагаємо 
штату Washington. Жителі штату 
Washington обожнюють проводити час на 
відкритому повітрі й формують активні 
спільноти, тому невеликі зміни у вашій 
компанії допоможуть зробити наш штат 
безпечнішим і комфортнішим для всіх.

ЧОМУ МИ 
ДОПОМАГАЄМО
Ми допомагаємо виявляти й усувати 
проблеми із забрудненням. Багато 
компаній — можливо, ваша також — у штаті 
Washington мають дуже невеликі обсяги 
небезпечних відходів. Однак разом вони 
продукують мільйони фунтів небезпечних 
відходів на рік, що можуть забруднювати 
землю, повітря та воду. 

Ми виявили й усунули десятки тисяч 
потенційних проблем із забрудненням. 
Хочете стати наступною компанією, якій 
ми допоможемо? Зв’яжіться з нами, щоб 
запланувати безкоштовний візит.

Багато чого в штаті Washington заслуговує на нашу увагу й турботу: від заходів на відкритому 
повітрі й активних спільнот до безпечного й комфортного довкілля для наших родин. Невеликі 

зміни у вашій компанії допоможуть захистити цінні здобутки штату Washington.




