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ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਧ ਿੱਟੀ ਧ ਿੱਚ 

ਛੋਟੇ-ਛੋਟ ੇਧਿਸਾ ਾਾਂ ਿੀ ਸਫਾਈ ਕਿਨ 

ਬਾਿੇ

ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧਿਸਾ ਾਾਂ ਿੀ ਸਫਾਈ ਕਿਨਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਰਸਾਵ ਹਮੱਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਵਾਲੇ ਿ ੰਦੇ ਿਨ 

ਹਿਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡ ੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖ ਦਾਈ ਕਰਨੀ ਿ ੰਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਤਾਾਂ ਿੋ 

ਿੋਰ ਥਾਵਾਾਂ ਿਾਾਂ ਪਰਭਾਵੀ ਮਾਹਧਅਮ ਹਿਵੇਂ ਹਕ ਸਤਿ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ 

ਪਾਣੀ, ਿਾਾਂ ਤਲਛਟ ਤੱਕ ਹਵਸਤਾਰ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਹਕਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਦ ਹਸ਼ਤ 

ਹਮੱਟੀ ਦੀ ਖ ਦਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮ ਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਧੀ ਿੈ ਿੋ ਅਕਸਰ Department of Ecology 

(Ecology) (ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਭਾਗ (ਵਾਤਾਵਰਣ)) ਦ ਆਰਾ ਇੱਕ 

ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਿਾਾਂਚ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਸਫਾਈ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿੋਰ ਮਾਹਧਅਮ ਵਧੇਰ ੇਗ ੰਝਲਦਾਰ ਿ ੰਦੇ 

ਿਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਲਦੀ ਪ ਰ ੇਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀ ਹੁੁੰਿੀ ਹੈ? 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵੱਚ ਹਰਸਾਵ ਬਾਰੇ ਹਕਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਿਾਾਂ ਪ ਸ਼ਟੀ ਿੋਈ ਹਰਪੋਰਟ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਹਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, Ecology ਇਿ 

ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਰਾਿ ਦੇ 

Model Toxics Control Act (MTCA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਸਾਵ ਦੀ ਿਾਾਂਚ 

ਿਾਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਿਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ।1 

Ecology ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀਹਟੰਗ ਆਇਲ ਟੈਂਕਾਾਂ ਤੋਂ ਹਨਕਲੇ ਤੇਲ ਦੀ 

ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਾਂ ਲਈ, ਿੋ ਹਸੱਧੇ ਤਰੌ ’ਤੇ 

Pollution Liability Insurance Agency (PLIA) ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਿਨ।2 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਿਨ ਿੇ ਲਾਭ 
ਿੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਿਾਾਂਚ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਆਪਣੀ 

ਹਮੱਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਹਬਨਾਾਂ ਹਕਸੇ ਫੀਸ ਦੇ 

ਤ ਿਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ, ਿੇਕਰ ਅਸੀ ਾਂ 

ਇਿ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ MTCA ਸਫਾਈ ਹਮਆਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹਕਸੇ ਵੀ ਿੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਿਾਡੀ ਜ਼ਇਦਾਦ ਨ ੰ  

ਪ ਸ਼ਟੀ ਿੋਈ ਅਤ ੇਸ਼ੱਕੀ ਦ ਹਸ਼ਤ ਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀTAG2 (Confirmed 

and Suspected Contaminated Sites List, CSCSL) 'ਹਵਚੱ ਥਾਾਂ 

ਨਿੀ ਾਂ ਹਮਲੇਗੀ। 

A CSCSL ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਇਦਾਦ ਦਾ ਮ ੱਲ 

ਪਰਭਾਹਵਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਜ਼ਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੋਰ ਚ ਣੌਤੀਪ ਰਨ 

ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। CSCSL ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਥਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਫੀਸ-ਅਧਾਹਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਵੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ 

ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੰਦੀ ਿੈ। 

ਨੋਟ ਕਿ:ੋ ਿੇਠ ਹਦੱਤ ੇਭਾਗ ਸਫਾਈ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ, ਅਤ ੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਹਖਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਚੀਬੱਧ 

ਕਰਦੇ ਿਨ। ਹਰਸਾਵ ਦੇ ਖਾਸ ਵੇਰਹਵਆਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਵਧੀਕ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ 

ਿਾਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਹਕਿੜੇ ਕਾਰਨ ਿਨ ਿੋ ਇਿ ਤੈਅ 

ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ Ecology ਤ ਿਾਡੇ ਲਈ ਸਿੀ ਿੈ। 

ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਿਿੂੀ ਕਿ  
MTCA ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਖ ਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਇਸ ਹਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿੇਠ ਹਦੱਤੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣੀਆਾਂ 

ਚਾਿੀਦੀਆਾਂ ਿਨ।  

ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ ਹਸ਼ਤ ਹਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਮੱਟੀ ਨ ੰ  ਿਟਾਓ। ਿੇਕਰ 

ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਖੇਤਰ- ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਹਿਸ ਨਾਲ ਖ ਦਾਈ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ 

ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਹਮਲ ਸਕੇ। 

ਦ ਹਸ਼ਤ ਹਮੱਟੀ ਨ ੰ  ਸ ਰੱਹਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿ ਲਤ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ’ਤ ੇ

ਪਿ ੰਚਾਓ ਹਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹਮਲੀ ਿੋਈ ਿੈ, 

ਅਤੇ ਹਨਪਟਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਰਸੀਦਾਾਂ ਦਾ ਹਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਸਥਾਨਕ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਿਾਾਂ ਹਿਲਹੇ3 ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ 

ਉਿਨੇ ਦੇ ਗਾੜਹੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢ ਕਵੀ ਾਂ ਹਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਬਾਰ ੇ

ਿਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

MTCA ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਿਰੀ ਹਕਨਾਹਰਆਾਂ 

ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਖ ਦਾਈ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 

ਹਵੱਚ ਨਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਨਮ ਹਨਆਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਖ ਦਾਈ ਕੀਤੇ 

ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਾਂ ਦਾ Ecology ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕਰਵਾਓ4 ਹਕ ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਕਿੜੇ 

ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਿਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। 

https://ecology.wa.gov/Spills-Cleanup/Contamination-cleanup/Rules-directing-our-cleanup-work/Model-Toxics-Control-Act
https://plia.wa.gov/
https://apps.ecology.wa.gov/cleanupsearch/reports/cleanup/contaminated
https://apps.ecology.wa.gov/cleanupsearch/reports/cleanup/contaminated
https://ecology.wa.gov/Spills-Cleanup/Contamination-cleanup/Cleanup-process/Cleanup-options
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://apps.ecology.wa.gov/laboratorysearch/Default.aspx
https://apps.ecology.wa.gov/laboratorysearch/Default.aspx
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ਿਸਤਾ ਜ਼ੇ ਜੋ ਸਾਨੂੁੰ  ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ 
ਤ ਿਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਿਾਨ ੰ  ਸਾਨ ੰ  ਘੱਟ-ੋਘਟੱ ਿੇਠ 

ਹਦੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੰਦੀ ਿੈ। ਿੇਕਰ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਿਾਨ ੰ  ਸ ਹਚਤ ਕਰਾਾਂਗੇ। 

 ਨਮ ਨਾ ID ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸਾਵ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਨਮ ਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰ

ਦਰਸਾਉ ਾਂਦਾ ਿੋਇਆ ਇੱਕ ਨਮ ਨਾ ਹਚੱਤਰ ਹਤਆਰ ਕਰੋ (ਸਾਰੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 'ਤ ੇਉਸੇ ਨਮ ਨਾ ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ)।

 ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਸਾਵ ਿੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀਆਾਂ

ਲਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਫੋਟਆੋਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਿਣੋ)।

 ਿਰੇਕ ਹਰਸਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਥਾਾਂ ਨ ੰ  ਹਦਖਾਉ ਾਂਦਾ ਜ਼ਇਦਾਦ ਦਾ ਇਕੱ

ਿਵਾ ਚੋਂ ਹਲਆ ਹਗਆ ਰੰਗਦਾਰ ਹਚੱਤਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ (ਿੇਕਰ

ਕੋਈ ਨਮ ਨੇ ਵਾਲੇ ਹਚੱਤਰ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ)।

 ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਹਵੱਚ ਨਮ ਹਨਆਾਂ ਦੀਆਾਂ IDs ਦੇ ਸੰਗਰਹਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰੀਖਾਾਂ

ਅਤੇ ਡ ੰਘਾਈਆਾਂ, ਅਤ ੇਰਸਾਇਣਕ ਗਾੜਹੇਪਣ ਸਮੇਤ ਨਮ ਨਾ

ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹਦਓ।

 ਹਰਸਾਵ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਿਾਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡ ੰਘਾਈ ਨ ੰ  ਨੋਟ

ਕਰੋ (ਿੇਕਰ ਪਤਾ ਿੈ)।

 ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ

ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਹਿਸ ਹਵੱਚ QA/QC ਡੇਟਾ ਅਤ ੇਸਪ ਰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ

ਦਸਤਾਵੇਿਾਾਂ -ਦੀ-ਮ ਕੰਮਲ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।

 ਹਨਪਟਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਰਸੀਦਾਾਂ ਅਤ ੇਉਪਕਰਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

(ਿੇ ਲਾਗ  ਿੋਣ)।

Ecology ਿੀ ਸਧ ਧਿਆ ਪ੍ਰਧਕਧਿਆ 
ਿਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਿਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਿਾਾਂ, ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਚੱ, ਤਾਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਿਾਾਂਚਕਰਤਾ 

ਇਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਕੀ ਹਰਸਾਵ ਨ ੰ  

ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਿਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 

ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਿਾਾਂਚਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਇਿ ਤਅੈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੰਦੀ ਿੈ ਹਕ, ਘੱਟੋ-

ਘੱਟ, ਿੇਠਾਾਂ ਹਦੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪ ਰ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਿੋਣ। 

 ਕਾਫੀ ਹਗਣਤੀ ਹਵੱਚ ਨਮ ਨੇ ਇਕਠੇੱ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤ ੇਮ ਲਾਾਂਕਣ

ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਮੱਟੀ ਲਾਗ  MTCA

ਸਫਾਈ ਪੱਧਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ ਹਸ਼ਤ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ।

 ਹਮੱਟੀ ਦੀ ਦ ਹਸ਼ਤਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਸਤਹਾ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਤਲਛਟ, ਿਾਾਂ

ਿਵਾ ਦੀ ਗ ਣਵੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਿੀ ਾਂ ਬਣੇਗੀ।

1 https://ecology.wa.gov/Spills-Cleanup/Contamination-
cleanup/Rules-directing-our-cleanup-work/Model-Toxics-
Control-Act 
2 https://plia.wa.gov/ 
3 https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalH
ealthJurisdictions 

ਿੇਕਰ ਤ ਿਾਡੀ ਸਫਾਈ ਇਿਨਾਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਦੀ ਿ,ੈ ਤਾਾਂ 

ਇਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀ ਾਂ MTCA ਸਫਾਈ ਪਰਹਕਹਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 

ਿੋਏ ਵਧੀਕ ਿਾਾਂਚ ਅਤ ੇਮ ਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਇਦਾਦ ਨ ੰ  CSCSL ਹਵੱਚ 

ਰੱਖਾਾਂਗ।ੇ5 ਸਫਾਈ ਲਈ ਹਿੱਥੇ ਚ ਣੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਹਵੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ 

ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿ ੰਦੇ ਿੋਣ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਹਮੱਟੀ ਨ ੰ  ਦ ਹਸ਼ਤ ਿੋਣ ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਣਾ) ਤਾਾਂ ਉਥੇੱ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਿਾਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 

ਿੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀ ਾਂ ਪੈਂਦੀ। 

 ਾਤਾ ਿਣ ਪੇ੍ਸ਼ੇ ਿਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਭਿਤੀ ਕਿਨਾ 
ਅਸੀ ਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇMTCA ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਗੋ ਅਤ ੇਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਲਾਿਕਾਰ ਿਾਾਂ ਸਫਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਲਾਿ ਹਦੰਦੇ ਿਾਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 

ਸ ਚੀਬੱਧ ਿੋਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਅਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣੇ 

ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਸਾਡੀਆਾਂ ਆਮ ਹਿਦਾਇਤਾਾਂ6 ਸਲਾਿਕਾਰ ਿਾਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ 

ਚ ਣਨ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੰ  ਕਿਨ ਬਾਿ ੇ

ਅਸੀ ਾਂ ਇਿ ਿਾਣਨ ਲਈ ਹਕ ਿੇਕਰ ਤ ਿਾਡੀ ਸਫਾਈ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਾਾਂ 

ਉਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਥਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ 

ਕਦਮ ਚ ੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ ਤ ਸੀ ਾਂ 

ਤ ਿਾਡੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰ ੇਹਨਯ ਕਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਿਾਾਂਚਕਰਤਾ ਨਾਲ ਖ ੱਲਹ ਾ 

ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ। MTCA ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਿਾਾਂਚ ਸਮੀਹਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਦੀ 

ਲੰਬਾਈ ਹਵੱਚ ਕ ਝ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 

4 https://apps.ecology.wa.gov/laboratorysearch/Default.aspx 
5 https://ecology.wa.gov/Spills-Cleanup/Contamination-
cleanup/Cleanup-process 
6 https://apps.ecology.wa.gov/publications/documents/ftcp9211
6.pdf

ਸੁੰਪ੍ਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ 

Eileen.Webb@ecy.wa.gov 

(360) 763-2305

ਅ ਿੀਕੀਆਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ੁੰਗਤਾ ਐਕਟ (Americans with 

Disabilities Act, ADA) ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੁੰਚਯੋਗਤਾ  

ADA ਸਬੰਧੀ ਵਸੀਹਲਆਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ADA 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨ ੰ  360-407-6831 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ,ੋ ਸਾਨ ੰ  

EcyADACoordinator@ecy.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ,ੋ ਿਾਾਂ 

ecology.wa.gov/accessibility 'ਤੇ ਿਾਓ। ਸੰਚਾਰ ਸਿਾਇਤਾ 

(Relay) ਸੇਵਾ ਿਾਾਂ TTY ਲਈ 711 or 877-833-6341 ’ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

https://ecology.wa.gov/Spills-Cleanup/Contamination-cleanup/Cleanup-process
https://ecology.wa.gov/Spills-Cleanup/Contamination-cleanup/Cleanup-process
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