Department of Facilities Management

45 W. Gude Drive, Suite 4000, Rockville, MD 20850
Điện thoại: 240-314-1090 Fax: 301-279-3005

Danh Sách Kiểm Soát Tắt Điện Trong Trường Học
(Nghỉ Mùa Xuân)
Tên của Người Kiểm Soát:

Trường:

Ngày:

Giờ:

**Xin nhớ để các máy điện toán vẫn cắm vào ổ điện và bộ bảo hộ đột biến điện vẫn bật lên
(on), MCPS có thể cập nhật máy điện toán của bạn vào lúc này**
TÌNH TRẠNG

ĐÃ LÀM
XONG

Kiểm soát điểm đặt máy điều nhiệt: Mức độ máy sưởi nóng tối đa, 70 độ
Mành cửa sổ đóng
Đèn TẮT trong tất cả những khu vực không có người
Các máy điện toán của văn phòng và lớp học TẮT (đèn xanh không bật)
**Ngoại lệ: Điều này không áp dụng cho các máy chủ của mach LAN và các máy
điện toán trong phòng ăn
Tất cả những thiết bị khác không cần thiết TẮT
Tất cả quạt thoát khí trong nhà bếp và quạt trần TẮT trừ khi cần thiết
Tất cả các thiết bị trong lớp kinh tế gia đình TẮT trừ tủ lạnh
Dọn sạch tất cả các tủ lạnh, rút giây điện ra và giữ cửa tủ lạnh mở
Tất cả các đèn bên ngoài được điều chỉnh giờ cho tắt đi trong lúc ban ngày
Luôn luôn kiểm soát (và bật lại) giờ các đồng hồ cho sự an ninh và đèn trong sân đậu xe
Kiểm soát và báo cáo bất cứ thiết bị dẫn nước nào mà bị rò rỉ hay chảy nước không ngừng
Gở giây điện tất cả máy uống nước trừ một cái
Tất cả các thiết bị lớp học không có bộ nhớ đều phải rút ra khỏi ổ điện (bộ nạp điện, máy
nhạc cd, máy pha cà phê, vân vân)
Tất cả các nắp thùng đổ rác hoàn toàn đóng và khóa. Nắp thùng rác lớn được giữ chặt
với một thanh nặng có khóa
Ghi chú/Quan sát:

Gởi qua pony/fax (301-279-3005) biểu mẫu đã hoàn tất để tích tụ điểm cho Giải Thưởng Quản Lý Năng
Lượng Tốt!
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