ПРОГРАМА ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ

План на 2021 рік
Багато продуктів, які ми використовуємо
вдома та на роботі, включно із засобами для
чищення, пестицидами, моторним мастилом,
олійними фарбами та лаками, є небезпечними.
Небезпечні речовини містять шкідливі сполуки,
які загрожують довкіллю та здоров’ю людини.
Деякі з них становлять загрозу, навіть коли
використовуються й утилізуються належним
чином.
Програма поводження з небезпечними відходами
(наша Програма) призначена для зниження
впливу шкідливих речовин на людей і довкілля
в окрузі King.

Наша місія
Ми працюємо над тим, щоб вона стала спільною для всіх: щоб проблема контактування з небезпечними
матеріалами в домівках і на роботі в окрузі King не вирішувалася з огляду на расову належність і щоб
у районі Puget Sound, найчистішому в країні, люди й довкілля не потерпали від впливу небезпечних
хімічних речовин.

Як ми працюємо
Ми працюємо над виконанням нашої місії за допомогою засобів політики, профілактики та збору
відходів.

Політика

Профілактика

Збір відходів

За допомогою політики
й ініціатив із керування
продуктами ми просуваємо
зміни на системному рівні, щоб
гарантувати безпеку хімічних
речовин і виробів для людей і
довкілля.

Ми забезпечуємо жителів і
підприємства округу навчальними
засобами, інформаційними
матеріалами, технічною підтримкою
та мотиваційними заходами, щоб
зменшити вплив небезпечних
матеріалів і допомогти запровадити
безпечніші практики.

Щоб захистити здоров’я людей,
довкілля та наші системи
видалення відходів, ми надаємо
послуги зі збору небезпечних
відходів домогосподарствам
і малим підприємствам, які
відповідають критеріям.

Ми хотіли б почути вашу думку!
План на 2021 рік — це програма наших дій, спрямованих на зниження небезпечного
впливу хімічних речовин на людей і довкілля в окрузі King до 2030 року.
План на 2021 рік буде відкритим для публічного розгляду з 19 липня до 16 серпня.

Наш план
Кожна особа, незалежно від її раси або громади, має жити в однакових умовах для здоров’я.
Оскільки для досягнення цього кожна громада має справу з різними проблемами, їм можуть
знадобитися різні підходи.
Нам необхідно зосередити свої зусилля на створенні рушіїв системних змін, які б передусім
просували безпечніші альтернативи й усували вплив небезпечних матеріалів.

Зміна політики
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Наші стратегії базуються на трьох напрямках підтримки системних змін:
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СИСТЕМИ

Ми виступаємо за зміни в політиці, які запобігають впливу
небезпечних матеріалів, заохочують безпечніші альтернативи
та вимагають перекласти відповідальність за збір небезпечних
матеріалів на їх виробників.

Партнерство

Ми
розвиваємо
партнерські
відносини
з
громадами,
підприємствами й агентствами, щоб підтримувати жителів і
малий бізнес, а також просувати політичні ініціативи.

Послуги та підтримка
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Ми надаємо послуги та підтримку жителям і малому бізнесу під
час переходу на безпечніші альтернативи та методи, а також
адаптації до змін у політиці.

Стратегії та дії
Ми сформулювали стратегії та дії на основі результатів опитування громади, технічних
досліджень, відгуків ключових партнерів і наших можливостей. Щоб домогтися системних
змін, наші цілі, підхід, стратегії та дії мають застосовуватися комплексно для підтримки людей,
довкілля та потрібних нам змін.

Цільова сфера 1. Захист людей і довкілля від небезпечних речовин.
•
•
•

Стратегія 1.1. Просування ініціатив щодо розширення відповідальності виробників
Стратегія 1.2. Просування політики, яка підтримує безпечніші альтернативи
Стратегія 1.3. Розширення послуг зі збору відходів і їх варіантів

Цільова сфера 2. Зосередження зусиль на громадах, які постраждали найбільше, — як
вдома, так і на роботі.
•
•

Стратегія 2.1. Забезпечення послуг незалежно від мови та культури
Стратегія 2.2. Розвиток і керування партнерством із громадами

Цільова сфера 3. Ефективне керування Програмою.
•
•
•
•
•
•

Стратегія 3.1. Впровадження принципів расової рівності в усіх процедурах
Стратегія 3.2. Формування організаційного потенціалу для вирішення проблеми
расової нерівності
Стратегія 3.3. Виявлення нових потреб, проблем і тенденцій
Стратегія 3.4. Узгодження наших дій із нашими пріоритетами
Стратегія 3.5. Оцінювання продуктивності й керування нею
Стратегія 3.6. Гнучке керування

Залишайтеся на зв’язку: www.HazPlanUpdate.com
Наша електронна пошта: info@hazplanupdate.com

