የአደገኛ ቆሻሻ አያያዝ ፕሮግራም

የ2021 እቅድ
በቤት እና በሥራ ላይ የምንጠቀምባቸው ብዙ ምርቶች የጽዳት አቅርቦቶችን ፣ፀረ-ተባዮችን፣የሞተር ዘይትን፣በዘይት
ላይ የተመረኮዙ ቀለሞችን እና ቫርኒሶችን ጨምሮ - አደገኛ
ናቸው። አደገኛ ምርቶች አካባቢን እና የሰውን ጤንነት አደጋ
ላይ የሚጥሉ ጎጂ ወይም አደገኛ ንጥረ ነገሮች አሏቸው።
አንዳንዶቹን በትክክል ስንጠቀምባቸው እና ስናጠፋቸው እንኳን
አደጋ ይፈጥራሉ።
የአደገኛ ቆሻሻ አያያዝ ፕሮግራም (ፕሮግራማችን) በKing
County ውስጥ ለሰዎችና ለአካባቢ አደገኛ ተጋላጭነትን
ለመቀነስ ይሠራል።

የእኛ ራዕይ
ወደጋራ ራዕይ እየሰራን ነው- በKing County ውስጥ ባሉ ቤተሰቦች እና ንግዶች ውስጥ ለአደገኛ ንጥረ ነገሮችን መጋለጥ የማይችል
ዘር የለም እና በሀገሪቱ ውስጥ በጣም ንፁህ የሆነ የፓጌት ድምፅ ክልል - ከአደገኛ ኬሚካዊ ተጋላጭነት ነፃ የሆነ።

እንዴት እንስራ
ከፖሊሲ፣ከመከላከል እና ከስብስብ ጋር በተያያዙ አገልግሎቶች በኩል ራዕያችን ለማሳካት እንሰራለን።

ፖሊሲ

ኬሚካሎች እና ምርቶች ለሰዎችና
ለአካባቢ ደህንነታቸው የተጠበቀ
መሆናቸውን ለማገዝ በፖሊሲ እና በምርት
መጋቢነት ተነሳሽነት በኩል የስርዓት ደረጃ
ለውጦችን እናስተዋውቃለን።

ስለመከላከል

ለነዋሪዎች እና ለንግድ ድርጅቶች
ለአደጋ ተጋላጭ ቁሳቁሶች ተጋላጭነትን
ለመቀነስ እና ደህንነታቸው የተጠበቀ
አሰራሮችን ለመቀበል ድጋፍ እናደርጋለን
ትምህርት፣ማስፋፋት፣ቴክኒካዊ ድጋፍ እና
ማበረታቻዎችን እናቀርባለን።

ስብስብ

የሰውን ጤንነት፣አካባቢን እና የቆሻሻ
ስርዓቶቻችንን ለመጠበቅ ለቤተሰቦች እና
ብቁ ለሆኑ አነስተኛ ንግዶች አደገኛ የቆሻሻ
አሰባሰብ አገልግሎቶችን እንሰጣለን።

ከእርስዎ መስማት እንፈልጋለን!
የ2021 እቅድ እስከ 2030 ድረስ በውስጥ ለሰዎች እና ለአከባቢው አደገኛ ተጋላጭነትን ለመቀነስ እንዴት
እንደምንሰራ King County ንድፍ ያወጣል።
የ2021 ዕቅድ ከሐምሌ 19 - ነሐሴ 16 ጀምሮ ለሕዝብ ግምገማ ክፍት ይሆናል።

እቅዳችን
ዘር ወይም ማህበረሰብ ምንም ይሁን ምን እያንዳንዱ ሰው ተመሳሳይ የጤና ውጤቶችን ሊያገኝ ይገባል። እያንዳንዱ ማህበረሰብ እነዚህን
ውጤቶች ለማሳካት የተለያዩ ተግዳሮቶች ስለሚገጥሙት እያንዳንዱ ማህበረሰብ የተለያዩ አካሄዶችን ይፈልግ ይሆናል።
ደህንነቱ የተጠበቀ አማራጮችን የሚያስተዋውቁ እና ለአደገኛ ምርቶች ተጋላጭነትን በመጀመሪያ የሚያስወግዱ የስርዓት ለውጦች
ፍጥነት ላይ ጥረታችንን ማተኮር አለብን።

የፖሊሲ ለውጥ

አገል
ግሎ

ሩ
ዳብ

ያቅርቡ
ድጋፍ
እና

ሽርክና
ዎች
ን

ቶች

ያ

የእኛ ስልቶችን እና ስርዓቶችን ለመለወጥ በሦስት ጉዳዮች ላይ ያተኩሩ፦

የስርዓት
ደረጃ
ለውጥ

ለአደገኛ ቁሳቁሶች መጋለጥን የሚከላከሉ፣ደህንነታቸው የተጠበቀ አማራጮችን
የሚያስተዋውቁ እና የመሰብሰብ ሸክም ወደ አደገኛ ቁሳቁሶች አምራቾች የሚያሸጋግር
የፖሊሲ ለውጦች ጠበቃ

ሽርክናዎች

ነዋሪዎችን እና አነስተኛ ንግዶችን ለመደገፍ እና የፖሊሲ ተነሳሽነትዎችን ለማራመድ
ከማህበረሰቦች፣የንግድ ድርጅቶች እና ኤጀንሲዎች ጋር ሽርክና ያፍሩ።

አገልግሎቶች እና ድጋፍ
ለፖ

ሊ ሲ ለ ው ጥ ጠበ

ቃ

ነዋሪዎችን እና አነስተኛ ንግዶችን ደህንነቱ የተጠበቀ አማራጮችን እና አሰራሮችን
እንዲቀበሉ እና ለፖሊሲ ለውጦች ድጋፍ እንዲገነቡ ለማገዝ አገልግሎቶችን እና ድጋፎችን
መስጠት

ስልቶች እና እርምጃዎች
እኛ ከማህበረሰብ እና ከቴክኒካዊ ምርምር ግኝቶች፣ከቁልፍ አጋሮች ግብረመልስ እና በእኛ ፈቃድ ላይ በመመርኮዝ ስልቶቻችንን እና
ድርጊቶቻችንን መርጠናል። የስርዓት ለውጦችን ለማሳካት ግቦቻችን፣አካሄዳችን፣ስልቶቻችን እና ድርጊቶቻችን ሰዎችን፣አካባቢዎችን
እና ማየት የምንፈልጋቸውን ለውጦች ለመደገፍ በአጠቃላይ ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ በጋራ መስራት አለባቸው።

የግብ አከባቢ 1 ሰዎችን እና አካባቢን ከአደገኛ ቁሳቁሶች ይከላከሉ
•
•
•

ስትራቴጂ 1.1 የተራዘመ የአምራች ሀላፊነት ተነሳሽነት
ስትራቴጂ 1.2 ደህንነቱ የተጠበቀ አማራጮችን የሚያስተዋውቁ የቅድሚያ ፖሊሲዎች
ስትራቴጂ 1.3 የስብስብ አገልግሎቶችን እና አማራጮችን ያስፋፉ

ግብ አካባቢ 2 ጥረታችንን በጣም ተጽዕኖ ባላቸው ማህበረሰቦች ላይ - በቤት ውስጥም ሆነ በሥራ ላይ ያተኩሩ።
•
•

ስትራቴጂ 2.1 በቋንቋ እና በባህል ውስጥ አገልግሎቶችን ያቅርቡ
ስትራቴጂ 2.2 ከማህበረሰቦች ጋር ግንኙነቶች ማዳበር

ግብ አካባቢ 3 የፕሮግራም ሀብቶች ጥሩ መጋቢዎች ይሁኑ።
•
•
•
•
•
•

ስትራቴጂ
ስትራቴጂ
ስትራቴጂ
ስትራቴጂ
ስትራቴጂ
ስትራቴጂ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

በሁሉም ክዋኔዎች ውስጥ የዘር እኩልነት መርሆዎችን ይገንቡ እና ይተግብሩ
የዘር ልዩነቶችን ለመፍታት የድርጅታዊ አቅምን መገንባት
አዳዲስ ፍላጎቶችን፣ጉዳዮችን እና አዝማሚያዎችን ይለዩ
ሥራችንን ከቀዳሚ ከምንላቸው ነገሮች ጋር አሰልፍ
አፈፃፀምን መገምገም እና ማስተዳደር
በተመጣጣኝ ሁኔታ ያስተዳድሩ

እንደተገናኙ ይቆዩ www.HazPlanUpdate.com
Email ይላኩልን፦ info@hazplanupdate.com

