
Լոս Անջելես վարչական շրջանի Կոյուղու 
տեխսպասարկման միավորված 
շրջանը (CSMD) կառավարվում է Լոս 
Անջելես վարչական շրջանի Հանրային 
ծառայությունների վարչության կողմի: 

CSMD-ի համակարգը սպասարկում և 
ներառում է.

Լոս Անջելես վարչական շրջանի Հանրային 
ծառայությունների վարչությունն այստեղ է՝ օգնելու:

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ՝ Դառնալ տարածաշրջանի ամենավստահելի 
պետական գործակալությունը:

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Մենք պլանավորում, նախագծում, 
կառուցում և սպասարկում ենք ժամանակակից 
ենթակառուցվածքը, որը օգուտ է տալիս Լոս Անջելես 
վարչական շրջանի բոլոր համայնքներին:

ԵԿԵ՛Ք ԱՄՓՈՓԵՆՔ։
Լոս Անջելես վարչական շրջանի Հանրային 
ծառայությունների վարչությունը կոյուղու 
տեխսպասարկման ծառայություններ է 
տրամադրում վարչական շրջանի 37 անդամ-
քաղաքներին։  

Կոյուղու լցվելու կամ կոյուղու հետ կապված որևէ 
վթարային իրավիճակի դեպքում զանգահարեք 
Հանրային աշխատանքների վարչություն՝ 
1-800-675-HELP (4357) հեռախոսահամարով։

Հանրային առողջապահության, հանգստի 
գոտիների, բնական տարածքների, ընդհանուր 
ենթակառուցվածքների և ձեռնարկությունների 
վրա ուղղակիորեն ազդում են կոյուղու 
տեխսպասարկման ծառայությունները, և 
նրանք կախում ունեն վերջիններից:

Հանրային ծառայությունների վարչությունը 
կարևոր շատ ծառայություններ է մատուցում 
համայնքին՝ ներառյալ կոյուղու ընթացիկ 
տեխսպասարկումը, որը պաշտպանում 
է հանրային առողջությունը և շրջակա 
միջավայրը՝ ապահովելով մեր համայնքների 
անվտանգությունը:

ԿԱՊՎԵ՛Ք ՄԵԶ ՀԵՏ:
Հարցերի դեպքում՝  

CSMD@pw.lacounty.gov

Կոյուղու տեխսպասարկման վերաբերյալ ընդհանուր 
հարցերի/մեկնաբանությունների դեպքում

1-626-300-3399 

Կոյուղու լցվելու դեպքում ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ գիծ՝  
1-800-675-HELP (4357) 

Իմացեք ավելին Լոս Անջելես վարչական շրջանի 
Հանրային ծառայությունների վարչության մասին՝

bit.ly/PublicWorks-SMD

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ
Լոս Անջելես վարչական շրջանի մարդիկ ապրում 
են ապահով, մաքուր և կայուն միջավայրում:

ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ
Բացառել կոյուղու արտահոսքերը։

2 միլիոնից ավել 
մարդ վարչական շրջանի 
չընդգրկված տարածքներում 
(Մարինա դել Ռեյը ներառված չէ)

500,000-ից ավել
ծանրոցներ

37 անդամ-քաղաք

4600 մղոն
կենցաղային կոյուղիներ

87 պոմպակայան

4 կեղտաջրերի մաքրման կայան



Ի՞նչ կարող եք անել՝ օգնելու սպասարկել կոյուղու 
համակարգը և կանխելու կոյուղու հետ կապված 
արտակարգ իրավիճակները:
Կոյուղու հետ կապված շատ արտակարգ իրավիճակներ 
կարող են կանխվել ձեր օգնությամբ: Ստորև ներկայացված են 
այն գործողությունները, որոնք կարող եք ձեռնարկել՝ օգնելու 
Հանրային ծառայությունների վարչությանը սպասարկելու 
համակարգը և ապահովելու ձեր և այլոց անվտանգությունը.

 Գտեք ձեր տան բաշխիչ խողովակային կոյուղին 
(խողովակը, որը կեղտաջրերը տանում է ձեր տնից 
դեպի ընդհանուր օգտագործման կենցաղային կոյուղու 
հիմնական գիծ) և կոյուղագիծը, որին միացված եք՝ 
դիմելով ձեր տեղական հանրային ծառայությունների 
բաժին կամ Լոս Անջելես վարչական շրջանի Հանրային 
ծառայությունների վարչություն:

 Խնամքով վերաբերվեք ձեր տան բաշխիչ խողովակային 
կոյուղուն.

• Ճարպեր, յուղեր և քսայուղեր մի լցրե՛ք կոյուղու մեջ:
• Կապալառուին խնդրեք կանոնավոր կերպով մաքրել 

և կտրել արմատները ձեր բաշխիչ խողովակային 
կոյուղուց:

• Ապահովեք ձեր կոյուղու հետնահոսքի փականի 
կանոնավոր սպասարկումը:

 Հետևեք լյուկերի միջով կոյուղաջրերի հոսքի 
նախազգուշական նշաններին.

• Նկուղի կոյուղաջրերին հատակի ջրահեռացման 
կետի կամ նկուղային այլ հարմարանքների միջով:

• Աղբին հատակի ջրահեռացման կետի շուրջը կամ 
լվացարանում:

• Պարբերական դանդաղ հոսող ջրահեռացման 
կետերին կամ զուգարաններին:

 Կոյուղաջրերի վարարման դեպքում անմիջապես կապվեք 
Հանրային ծառայությունների վարչության հետ՝ 
1-800-675-HELP (4357) հեռախոսահամարով։

Տեղական գործողություններ

Ի՞նչ գործողություններ է ձեռնարկում Հանրային 
աշխատանքների վարչությունը տեղական 
մակարդակում կոյուղու վարարումները, 
խցանումները և աղտոտումը նվազեցնելու և 
մարդկանց առողջությունը պաշտպանելու համար:
Կոյուղու պատշաճ տեխսպասարկումը էական նշանակություն 
ունի մեր համայնքների ու շրջակա միջավայրի 
անվտանգությունը ապահովելու համար: Այն ուղղակիորեն 
ազդում է հանրային առողջության, հանգստի գոտիների, 
բնական տարածքների, ենթակառուցվածքների և տեղական 
ձեռնարկությունների վրա: 

Լոս Անջելես վարչական շրջանի Հանրային ծառայությունների 
վարչությունն այստեղ է՝ ծառայելու համայնքին՝ կոյուղու 
տեխսպասարկման մի շարք ծառայություններ մատուցելով: Այս 
ծառայությունները ներառում են.

 Կոյուղու համակարգում պրոակտիվ կերպով իրականացվող 
կանխարգելիչ տեխսպասարկում՝ նվազեցնելու 
խափանման հավանականությունը, կրճատելու անսպասելի 
խափանման տևողությունը և երկարաձգելու համակարգի 
ծառայության ժամկետը:

 Կապիտալ ծախսերի և վիճակի համախառն գնահատում՝ 
մեր ռեսուրսների ու տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ՝ 
ապահովելու կոյուղու համակարգը արդյունավետ 
աշխատանքը ներկայումս և ապագայում:

 Արտակարգ իրավիճակներում 24-ժամյա արձագանքումը 
և սպասարկման հայցն արագ և արդյունավետ կերպով 
լուծվում են կոյուղու վթարների ժամանակ՝ սկսած պոմպի 
անսարքություններից մինչև կոյուղու վարարումներ:

Լայնածավալ գործողություններ

Ի՞նչ լայնածավալ գործողություններ է ձեռնարկում 
Հանրային ծառայությունների վարչությունը 
կոյուղու համակարգը սպասարկելու համար:
Համակարգի խափանումը կարող է տատանվել 
պոմպակայանի անսարքություններից մինչև կենցաղային 
կոյուղու վարարումներ: Պատշաճ տեխսպասարկումը 
կենսական նշանակություն ունի մաքուր միջավայրի և առողջ 
հասարակության համար: 

Լոս Անջելես վարչական շրջանի Հանրային ծառայությունների 
վարչությունը պարտավորվում է աշխատել վարչական 
շրջանի և տեղական գործընկերների հետ՝ ապահովելու 
և բարձրացնելու սպասարկման ներկայիս մակարդակը 
կոյուղու տեխսպասարկման բոլոր բաժանորդների համար՝ 
սկսած ընթացիկ աշխատանքներից և տեխսպասարկումից 
մինչև 24-ժամյա և հանգստյան ու տոն օրերին վթարային 
ծառայությունների մատուցում:

Կոյուղու տեխսպասարկման ծառայությունները շատ 
կարևոր են մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության և մեր համայնքների անվտանգությունը 
ապահովելու համար:

Անհատական գործողություններ

Միջոցների ձեռնարկում՝ նվազեցնելու կոյուղու արտահոսքերը, 
պաշտպանելու մեր համայնքների առողջությունը և շրջակա միջավայրը: 
Երբ կոյուղու համակարգերը չեն սպասարկվում, դա կարող է խցանումներ, հեղեղումներ և աղտոտում առաջացնել: 

Կոյուղու համակարգի սպասարկումը և հանրային անվտանգության ապահովումը գործողություններ են 
պահանջում երեք մակարդակներում՝ լայնածավալ, տեղական և անհատական:

Ռեսուրսներ՝
Տան սեփականատիրոջ՝ 
կոյուղու 
տեխսպասարկման 
վերաբերյալ 
պարտականությունները

Ձեր շրջանում 
կոյուղու հետ կապված 
աշխատանքների 
ինտերակտիվ 
քարտեզ

Իմացեք ավելին Լոս Անջելես վարչական 
շրջանի Հանրային աշխատանքների 
վարչության և Ձեզ մոտ գտնվող 
ռեսուրսների մասին՝ 
bit.ly/PublicWorks-SMD կայքէջում


