
  

  

WHERE SHOULD YOU 
CLEAR? 
Clear public walkways next to 

your property of snow and ice 

to width of 4 feet. 

Other nearby places to clear: 

 hydrant 

 bus stop 

 curb cut / ramp 

 catch basin 

 

WHY SHOULD YOU CLEAR?  
Your neighbors need your help for: 

 winter walking for transportation or health 

 mobility for people with disabilities 

 safety and injury prevention 

 

 

WHEN SHOULD YOU 
CLEAR? 
Sidewalks should be cleared by 

10 hours after snow stops falling  

Apply sand or rock salt to make 
walkways less slippery 

Do your part to keep sidewalks 

clear of snow and ice 

WHAT IF YOU NEED HELP 
CLEARING? 
Seniors and disabled residents needing 

assistance clearing can contact DPW&P 

@ 508-929-1300  for a list of 

agencies that may be able to help 

City of Worcester ordinances require 

property owners to clear snow and ice in 

front of and adjacent to their property. 

Property owners can be fined $75 per day 

and/or assessed the cost of removal by 

the City if they do not clear snow and ice. 

See other side of this flyer for information 

on reporting problems. 

KEEP 
 

WHO SHOULD CLEAR? 
 Residents 

 Landlords 

 Businesses 

 Community agencies 

 City agencies 

 WRTA 

 

 



 If the sidewalk is still 
not cleared 24 hours 
after you report the 
problem, call DPW 
Customer Service 
again 

 

 

 

 

 

 

 

KEEP 
 

To report a sidewalk that has not been 

cleared 

In winter 2009-2010, 239 tickets were 

issued 

Keep Worcester Walking in Winter is organized by the City of Worcester Office of 

Human Rights, the Commission on Disabilities, the Department of Public Health/Mass 

in Motion, and Common Pathways in collaboration with other City agencies and 

community organizations. 

 

 

 Note property 
address or block      

 Call DPW&P Customer Service 

at 508-929-1300, or go 

to the Online Customer 
Service Center at 
http://www.worcesterma.gov/e-
services/customer-service-center.  

 Ask for a service request 
number 

http://www.worcesterma.gov/e-services/customer-service-center
http://www.worcesterma.gov/e-services/customer-service-center


  

  

DÓNDE DEBE LIMPIAR 
USTED? 
Limpie de nieve y hielo las aceras 

4 pies alrededor de su propiedad.  

Otros lugares a limpiar: 

 Hidrantes 

 Paradas de bus 

 Cordón de la acera/rampa 

 Desagues pluviales 

 

PORQUE DEBE LIMPIAR? 
Sus vecinos necesitan de su ayuda para: 

 Caminar durante el invierno para 

transportarse o por su salud 

 Movilización de los discapacitados 

 Seguridad y prevención de accidents 

CUANDO DEBERÍA LIMPIAR?  

Las aceras deberían ser limpiadas 

antes de cumplirse las 10 horas de 

haber parado de nevar.  

APLICAR ARENA O SAL PARA HACER 
LAS ACERAS MENOS RESBALADIZAS 

Ponga de su parte para  mantener 

las aceras libres de nieve y hielo 

QUE  HACER SI NECESITA AYUDA 
CON LA LIMPIEZA? 
Adultos mayores y discapacitados que 

necesiten asistencia pueden contactar  

al DPW&P al 508-929-1300  para 

pedir la lista de teléfonos de las 

agencias que disponen de ayuda. 

Las ordenanzas de la ciudad de Worcester 

requieren que los dueños de propiedades 

limpien la nieve y el  hielo enfrente y 

alrededor de sus propiedades.  Los 

propietarios pueden ser multados con $75 

al dia y/o evaluar el costo de remoción 

por la ciudad si no la limpian. Vea como 

reportar el problema en el reverso del 

volante. 

MANTENGAMOS 
 

QUIÉN DEBE LIMPIAR? 
 Residentes 

 Dueños 

 Negocios 

 Agencias comunitarias 

 Agencias de la ciudad 

 WRTA 



Si la acera no está limpia a 

las 24 horas de reportar el 

problema llame de nuevo a 

la oficina del servicio al 

cliente del DPW&P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENGAMOS 

Para reportar una acera que no ha sido 

limpiada 

 

En el invierno 2009-2010, 239 fueron 
vendidas 239 entradas. 

 

Mantengamos A Worcester Caminando en Invierno es organizado por la oficina de 

Derechos Humanos, la Comision de Discapacitados, el Departamento de Salud 

Pública/Mass in Motion y Common Pathways en colaboración con otras agencias de la 

ciudad y organizaciones comunitarias. 

 

 

 Anote la dirección 
o la cuadra 

 

 Llame al Servicio al cliente del 

DPW&P al 508-929-1300, 

o entre a: 
http://www.worcesterma.gov/e-
services/customer-service-center 

 Pregunte por el número para 
solicitar servicio 

http://www.worcesterma.gov/e-services/customer-service-center
http://www.worcesterma.gov/e-services/customer-service-center


  

  

CẦN DỌN TUYẾT Ở 

NHỮNG NƠI NÀO? 
Dọn sạch những lối đi công cộng 

nằm trên phần đất của mình để có 

lối đi rộng 4 bộ Anh (khoảng 1.2 

mét). 

Những nơi gần đó cần dọn: 

 Cây nước chữa lửa 

 Trạm xe buýt 

 Lối xe ra vào 

 Miệng cống 

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI DỌN DẸP? 

Hàng xóm của bạn cần giúp đỡ để: 

 đi bộ trong mùa đông vì cần đi đây đó hoặc vì 

lý do sức khỏe 

 những người khuyết tật bị khó khăn trong việc 

đi lại 

 an toàn và phòng ngừa té bị thương 

 
KHI NÀO CẦN PHẢI DỌN 

TUYẾT? 
Phần đường dành cho người đi bộ phải 

được dọn trong vòng 10 tiếng sau khi 

tuyết ngưng rơi. 

Rải cát hoặc muối để cho lối đi đỡ trơn 

trợt. 

Hãy làm bổn phận của mình để giữ cho 

lối đi dành cho người đi bộ sạch tuyết và 

nước đá. 

PHẢI LÀM GÌ NẾU BẠN CẦN 

GIÚP DỌN TUYẾT? 

Người già và khuyết tật cần giúp dọn 

tuyết xin gọi Sở Vệ Sinh Công Cộng 

508-929-1300 để lấy danh sách 

những cơ quan có dịch vụ giúp đỡ về việc 

này. 

Luật địa phương của thành phố Worcester 

yêu cầu những sở hữu chủ của nhà đất 

phải dọn dẹp sạch tuyết và nuớc đá trước 

cửa và xung quanh nhà. Chủ nhà có thể 

sẽ bị phạt $75/ngày cộng với chi phí cào 

tuyết do City ước định nếu họ không dọn 

dẹp sạch tuyết và đá. Xin xem mặt sau 

của tờ quảng cáo này để biết thông tin và 

cách báo cáo những nơi không dọn tuyết. 

Giữ 

AI PHẢI DỌN 

TUYẾT? 

 Người cư ngụ tại nhà 

 Chủ nhà 

 Chủ tiệm 

 Cơ quan 

 Văn phòng chính phủ 

 Sở giao thông 
 

 



Nếu lối đi vẫn chưa được 

dọn trong vòng 24 tiếng 

sau khi bạn báo cáo, xin 

hãy gọi Sở Vệ Sinh lần 

nữa. 

 

 

 

 

 

 

 

Giữ 
 

để báo cáo về lối đi bộ chưa được dọn 

tuyết 

Vào mùa đông năm 2009-2010, đã có 

239 giấy phạt vì không xúc tuyết. 

Chương trình "Giữ sạch lối đi cho Worcester trong mùa Đông" được tổ chức bởi Phòng Nhân 

quyền và Khuyết tật của Thành phố Worcester, Sở Y Tế/Mass in Motion, Cơ quan Common 

Pathways với sự cộng tác của những cơ quan chính phủ và cộng đồng khác. 

 

 

 Hãy viết xuống địa chỉ 
hoặc tên đường của 
khu nhà      

 Gọi Sở Vệ Sinh Công Cộng số 

508-929-1300, hoặc lên 

mạng 
http://www.worcesterma.gov/e-
services/customer-service-center.  

 Hỏi xin 1 số thứ tự để được dọn 

http://www.worcesterma.gov/e-services/customer-service-center
http://www.worcesterma.gov/e-services/customer-service-center

