
MMIISSSSIISSSSIIPPPPII''SS  UUSSTT  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  PPRROOGGRRAAMM    
QQUUEESSTTIIOONNSS  AANNDD  AANNSSWWEERRSS    

  
QQ..  WWhhyy  ddoo  II  hhaavvee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd  ttoo  ddoo  wwoorrkk  wwiitthh  uunnddeerrggrroouunndd  ssttoorraaggee  ttaannkkss  ((UUSSTTss))??  
  
AA..  SSttaattee  llaaww  rreeqquuiirreess  tthhaatt  aafftteerr  JJuullyy  11999900,,  nnoo  ppeerrssoonn  mmaayy  iinnssttaallll,,  aalltteerr,,  oorr  rreemmoovvee  ((ppeerrmmaanneennttllyy  cclloossee))  
aa  UUSSTT  iinn  MMiissssiissssiippppii  uunnlleessss  hhee  oorr  sshhee  hhaass  ffiirrsstt  bbeeeenn  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  MMiissssiissssiippppii  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  ((MMDDEEQQ))..  
  
QQ..  WWhhyy  wwaass  tthhiiss  llaaww  nneecceessssaarryy??    
  
AA..  AAllmmoosstt  oonnee--hhaallff  ooff  tthhee  lleeaakkss  ffrroomm  UUSSTTss  aarree  ccaauusseedd  bbyy  iimmpprrooppeerr  iinnssttaallllaattiioonn..    AAllssoo,,  nneeww  ssttaannddaarrddss  
hhaavvee  bbeeeenn  iinnssttiittuutteedd  ffoorr  UUSSTT  ssyysstteemmss..  
  
QQ..  WWhhaatt  aarree  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ttoo  bbeeccoommee  cceerrttiiffiieedd??  
  
AA..  YYoouu  mmuusstt  ((11))  ccoommpplleettee  MMDDEEQQ  aapppprroovveedd  eedduuccaattiioonn  ccoouurrssee  wwoorrkk::    88  hhoouurrss  ffoorr  cclloossuurree  cceerrttiiffiiccaattiioonn,,  
aanndd  iiff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd  ttoo  iinnssttaallll,,  aalltteerr  aanndd  rreemmoovvee  UUSSTTss,,  yyoouu  mmuusstt  aallssoo  hhaavvee  88  hhoouurrss  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn  
aanndd//oorr  aalltteerraattiioonn,,  ((22))  ppaassss  tthhee  MMDDEEQQ  cclloossuurree  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  iiff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  iinnssttaallll,,  aalltteerr  aanndd  rreemmoovvee  
UUSSTTss  ppaassss  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  aalltteerraattiioonn  eexxaamm,,  ((YYoouurr  tteesstt  ssccoorree  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  7755  ppeerrcceenntt..)),,  aanndd  ((33))  yyoouu  
mmuusstt  pprroovviiddee  pprrooooff  tthhaatt  yyoouu  aarree  ffiinnaanncciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee..    FFiinnaanncciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  mmaayy  bbee  ddeemmoonnssttrraatteedd  bbyy::  
  
11..    OObbttaaiinniinngg  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffrroomm  tthhee  MMiissssiissssiippppii  BBooaarrdd  ooff  CCoonnttrraaccttoorrss..  
22..    BBeeiinngg  iinn  tthhee  ffuullll--ttiimmee  eemmppllooyy  ooff  aa  ccoommppaannyy  tthhaatt  hhaass  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffrroomm  tthhee  MMiissssiissssiippppii    
  BBooaarrdd  ooff  CCoonnttrraaccttoorrss..  
33..  HHaavviinngg  aatt  lleeaasstt  $$5500,,000000  iinn  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ggeenneerraall  lliiaabbiilliittyy  iinnssuurraannccee  tthhaatt  iinncclluuddeess  aa  3300--  oorr  6600--ddaayy  
  ccaanncceellllaattiioonn  nnoottiiccee  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  aass  tthhee  cceerrttiiffiiccaattee  hhoollddeerr..  
44..  BBeeiinngg  iinn  tthhee  ffuullll--ttiimmee  eemmppllooyy  ooff  aa  ccoommppaannyy  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  $$5500,,000000  iinn  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ggeenneerraall  lliiaabbiilliittyy  
  iinnssuurraannccee  tthhaatt  iinncclluuddeess  aa  3300--  oorr  6600--ddaayy  ccaanncceellllaattiioonn  nnoottiiccee..  
  
QQ..  II  wwaanntt  ttoo  oonnllyy  rreemmoovvee  ttaannkkss  aanndd  cclloossee  ttaannkkss  iinn  ppllaaccee..    II  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  iinnssttaallll  oorr  aalltteerr  UUSSTT  
ssyysstteemmss..    DDoo  II  ssttiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd??  
  
AA..  YYeess,,      YYoouu  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd  aass  aa  rreemmoovvaall  ccoonnttrraaccttoorr..    YYoouu  mmuusstt  ttaakkee  aanndd  ppaassss  oonnllyy  tthhee  
cclloossuurree  eexxaamm..    YYoouu  mmuusstt  ccoommpplleettee  88  hhoouurrss  ooff  MMDDEEQQ  aapppprroovveedd  ccoouurrssee  wwoorrkk  iinn  cclloossuurree..  TThhee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  
tthhaatt  yyoouu  rreecceeiivvee  wwiillll  lliimmiitt  yyoouu  ttoo  ppeerrffoorrmm  ppeerrmmaanneenntt  cclloossuurreess  oonnllyy..  
  
QQ..  II  nnooww  wwoorrkk  ffoorr  aa  ttaannkk  iinnssttaalllleerr  wwhhoo  ddooeess  hhaavvee  tthhee  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffrroomm  tthhee  
MMiissssiissssiippppii  BBooaarrdd  ooff  CCoonnttrraaccttoorrss  ,,  oorr  wwhhoo  hhaass  tthhee  rreeqquuiirreedd  iinnssuurraannccee..    IIff  II  ggeett  cceerrttiiffiieedd  ttoo  iinnssttaallll,,  
aalltteerr,,  aanndd//oorr  rreemmoovvee  UUSSTTss,,  aanndd  tthheenn  II  ggoo  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  ssoommeeoonnee  eellssee,,  iiss  mmyy  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ssttiillll  ggoooodd??  
  
AA..  OOnnllyy  iiff  yyoouu  ccoommpplleettee  aa  nneeww  aapppplliiccaattiioonn,,  iiff  yyoouu  hhaavvee  yyoouurr  nneeww  eemmppllooyyeerr  pprroovviiddee  uuss  wwiitthh  aa  lleetttteerr  
ssttaattiinngg  tthhaatt  yyoouu  aarree  aa  ffuullll--ttiimmee  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  aanndd  iiff  yyoouu  pprroovviiddee  uuss  wwiitthh  pprrooooff  ooff  ffiinnaanncciiaall  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffrroomm  tthhee  ccoommppaannyy  tthhaatt  nnooww  eemmppllooyyss  yyoouu..  
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QQ..  II  wwoorrkk  ffoorr  aa  ppeettrroolleeuumm  mmaarrkkeetteerr  wwhhoo  oowwnnss  lloottss  ooff  rreettaaiill  ggaass  ssttaattiioonnss..    WWee  iinnssttaallll,,  aalltteerr,,  aanndd  
rreemmoovvee  oouurr  oowwnn  ttaannkkss..    DDoo  II  hhaavvee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd  ttoo  wwoorrkk  oonn  oouurr  oowwnn  ttaannkkss??  
  
AA..  YYeess,,  bbuutt  yyoouu  wwiillll  nnoott  hhaavvee  ttoo  pprroovviiddee  pprrooooff  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  
  
QQ..  DDooeess  eevveerryybbooddyy  oonn  tthhee  jjoobb  hhaavvee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd??  
  
AA..  NNoo,,  tthheerree  ccaann  bbee  aallll  kkiinnddss  ooff  hheellppeerrss  oonn  aa  jjoobb,,  bbuutt  tthheeyy  mmuusstt  bbee  ssuuppeerrvviisseedd  bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  hhoollddiinngg  aa  
cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  MMDDEEQQ,,  aanndd  tthhaatt  cceerrttiiffiieedd  iinnddiivviidduuaall  mmuusstt  bbee  oonn  ssiittee  dduurriinngg  tthhee  ""ccrriittiiccaall  jjuunnccttuurreess""  ooff  aann  
iinnssttaallllaattiioonn  oorr  aalltteerraattiioonn,,  aanndd//oorr  aa  ppeerrmmaanneenntt  cclloossuurree  ooff  aa  UUSSTT..    CCrriittiiccaall  jjuunnccttuurreess  aarree  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  UUSSTT  
RReegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ooff  PPeerrssoonnss  WWhhoo  IInnssttaallll,,  AAlltteerr,,  aanndd  RReemmoovvee  UUSSTTss..    RReemmeemmbbeerr  iitt  iiss  tthhee  
iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  iiss  cceerrttiiffiieedd  bbyy  MMDDEEQQ  ttoo  wwoorrkk  oonn  UUSSTTSS  tthhaatt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprrooppeerr  iinnssttaallllaattiioonn,,  
aalltteerraattiioonn,,  oorr  rreemmoovvaall  ooff  aa  UUSSTT..  HHiiss  cceerrttiiffiiccaattiioonn  wwiillll  bbee  iinn  jjeeooppaarrddyy  iiff  tthhee  wwoorrkk  iiss  nnoott  ddoonnee  pprrooppeerrllyy..  
  
QQ..  WWhhoo  vveerriiffiieess  oonn  tthhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffoorrmm  tthhaatt  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  wwaass  ddoonnee  pprrooppeerrllyy??  
  
AA..  TThhee  cceerrttiiffiieedd  iinnssttaalllleerr  iiss  tthhee  oonnee  wwhhoo  aatttteessttss  ttoo  tthhee  pprrooppeerr  iinnssttaallllaattiioonn..      TThhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  UUSSTT((ss))  iiss  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffoorrmm  aanndd  ffoorr  ffiilliinngg  iitt..  
  
QQ..  IIss  tthheerree  aann  iinnssuurraannccee  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  bbeeiinngg  cceerrttiiffiieedd  ttoo  iinnssttaallll,,  aalltteerr,,  oorr  rreemmoovvee  UUSSTTss??  
  
AA..  AAnn  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  pprroovvee  tthhaatt  hhee  iiss  ffiinnaanncciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee..    HHee  mmaayy  ddoo  ssoo  iinn  oonnee  ooff  ttwwoo  wwaayyss::    11..    
SSuubbmmiitt  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  iinnssuurraannccee  ffoorr  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ggeenneerraall  lliiaabbiilliittyy  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  aatt  lleeaasstt  $$5500,,000000..      TThhiiss  
cceerrttiiffiiccaattee  mmuusstt  iinncclluuddee  tthhee  MMiissssiissssiippppii  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  aass  tthhee  cceerrttiiffiiccaattee  hhoollddeerr  aanndd  
iinncclluuddee  aa  3300--  oorr  6600--ddaayy  ccaanncceellllaattiioonn  nnoottiiccee..  
22..    SSuubbmmiitt  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffrroomm  tthhee  MMiissssiissssiippppii  BBooaarrdd  ooff  CCoonnttrraaccttoorrss  ffoorr  hhiiss  ccoommppaannyy..  
  
QQ..  HHooww  ddoo  II  oorr  hhooww  ddooeess  mmyy  eemmppllooyyeerr  oobbttaaiinn  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffrroomm  tthhee  MMiissssiissssiippppii  
BBooaarrdd  ooff  CCoonnttrraaccttoorrss??  
  
AA..  PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhaatt  aaggeennccyy  aatt  ((660011))  335544--66116611  oorr  wwrriittee  ttoo  tthheemm  aatt  22000011  AAiirrppoorrtt  RRooaadd,,  SSuuiittee  110011,,  
JJaacckkssoonn,,  MMiissssiissssiippppii  3399220088..  
  
QQ..  CCaann  II  ttaakkee  tthhee  eexxaamm  wwiitthhoouutt  mmeeeettiinngg  tthhee  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss??  
  
AA..  YYeess,,  bbuutt  yyoouu  wwiillll  nnoott  rreecceeiivvee  aa  cceerrttiiffiiccaattee  uunnttiill  yyoouu  hhaavvee  mmeett  aallll  rreeqquuiirreemmeennttss..    YYoouu  wwiillll  hhaavvee  ssiixx  ((66))  
mmoonntthhss  aafftteerr  ttaakkiinngg  tthhee  eexxaamm  ttoo  ffuurrnniisshh  uuss  wwiitthh  pprrooooff  tthhaatt  yyoouu  mmeeeett  aallll  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  
cceerrttiiffiieedd..    OOtthheerrwwiissee,,  yyoouu  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  tthhee  eexxaamm  aaggaaiinn..  
  
QQ..  IIff  II  mmeeeett  aallll  tthhee  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  bbuutt  ffaaiill  tthhee  eexxaamm??    CCaann  II  ttaakkee  iitt  aaggaaiinn??  
  
AA..  YYeess..    IIff  yyoouu  ffaaiill  tthhee  eexxaamm,,  yyoouu  mmuusstt  wwaaiitt  aatt  lleeaasstt  3300  ddaayyss  bbeeffoorree  rreettaakkiinngg  tthhee  eexxaamm..    IIff  yyoouu  ffaaiill  tthhee  
eexxaamm  tthhrreeee  ttiimmeess  dduurriinngg  aa  oonnee  yyeeaarr  ppeerriioodd,,  yyoouu  wwiillll  hhaavvee  ttoo  wwaaiitt  aa  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  llaasstt  ddaattee  tthhaatt  yyoouu  ttooookk  tthhee  
eexxaamm  bbeeffoorree  ttaakkiinngg  iitt  aaggaaiinn..  
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QQ..  HHooww  ddoo  II  mmaakkee  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd  bbyy  MMDDEEQQ  ttoo  iinnssttaallll,,  aalltteerr,,  aanndd//oorr  rreemmoovvee  UUSSTTss??  
  
AA..  CCoommpplleettee  aanndd  ssuubbmmiitt  ttoo  MMDDEEQQ  aa  MMDDEEQQ  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  cceerrttiiffiiccaattiioonn..    CCaallll  ((660011))  996611--55117711  oorr  wwrriittee    
ttoo  MMDDEEQQ  ttoo  oobbttaaiinn  aann  aapppplliiccaattiioonn..  
  
QQ..  DDoo  II  hhaavvee  ttoo  ccoommpplleettee  MMDDEEQQ  aapppprroovveedd  UUSSTT  ccoouurrssee  wwoorrkk  bbeeffoorree  II  ccaann  ttaakkee  tthhee  eexxaamm??  
  
AA..  NNoo..    HHoowweevveerr,,  rreeqquuiirreedd  ccoouurrssee  wwoorrkk  iiss  oonnee  ooff  tthhee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  mmuusstt  bbee  ccoommpplleetteedd  
bbeeffoorree  cceerrttiiffiiccaattiioonn  wwiillll  bbee  iissssuueedd..  
  
QQ..  WWhhaatt  ccaann  II  ssttuuddyy  bbeeffoorree  ttaakkiinngg  tthhee  eexxaamm??  
  
AA..  FFoorr  tthhee  UUSSTT  cclloossuurree  eexxaamm,,  ccaarreeffuullllyy  ssttuuddyy  AAmmeerriiccaann  PPeettrroolleeuumm  IInnssttiittuuttee  ((AAPPII))  11660044  aanndd  MMDDEEQQ  
ppuubblliiccaattiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  ppeerrmmaanneenntt  cclloossuurree..    FFoorr  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  aalltteerraattiioonn  eexxaamm,,  yyoouu  wwiillll  nneeeedd  ttoo  ssttuuddyy  
PPeettrroolleeuumm  EEqquuiippmmeenntt  IInnssttiittuuttee  ((PPEEII))  RRPP110000--22000000,,  AAPPII  11661155,,  aanndd  AAPPII  11663322..    AAllssoo,,  yyoouu  wwiillll  nneeeedd  ttoo  ssttuuddyy  
MMiissssiissssiippppii  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss  oonn  UUSSTTss..    MMDDEEQQ  ccaann  ffuurrnniisshh  yyoouu  wwiitthh  ccooppiieess  ooff  tthhee  llaaww,,  tthhee  rreegguullaattiioonnss,,  
aanndd  MMDDEEQQ  ppuubblliiccaattiioonnss  aatt  yyoouurr  rreeqquueesstt..    HHoowweevveerr  aallll  PPEEII  aanndd  AAPPII  ppuubblliiccaattiioonnss  mmuusstt  bbee  oorrddeerreedd  ddiirreeccttllyy  
ffrroomm  eeaacchh  oorrggaanniizzaattiioonn..    WWrriittee  oorr  ccaallll::  
AAPPII            PPEEII  
11222200  LL  SSttrreeeett,,  NN..WW..        PP  OO  BBooxx  22338800  
WWaasshhiinnggttoonn  DD..  CC..  2200000055--44007700    TTuullssaa,,  OOKK  7744110011--22338800  
((220022))  668822--88000000        ((991188))  449944--99669966  //  FFaaxx::  ((991188))  449911--99889955  
hhttttpp::////wwwwww..aappii..oorrgg        hhttttpp::////wwwwww..ppeeii..oorrgg  
  
QQ..  HHooww  lloonngg  wwiillll  tthhee  eexxaammss  llaasstt??  
  
AA..  IItt  ggeenneerraallllyy  ttaakkeess  aapppplliiccaannttss  ffrroomm  3300  mmiinnuutteess  ttoo  aann  hhoouurr  aanndd  aa  hhaallff  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  UUSSTT  cclloossuurree  
eexxaamm..    IItt  ggeenneerraallllyy  ttaakkeess  aapppplliiccaannttss  oonnee  aanndd  oonnee--hhaallff  hhoouurrss  ttoo  ttwwoo  hhoouurrss  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  UUSSTT  iinnssttaallllaattiioonn  
aanndd  aalltteerraattiioonn  eexxaamm..  
  
QQ..  WWhheerree  aanndd  wwhheenn  iiss  tthhee  eexxaamm  ggiivveenn??  
  
AA..  TThhee  eexxaamm  iiss  ggiivveenn  aatt  tthhee  MMiissssiissssiippppii  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  110011  CCaappiittooll  CCeennttrree'',,  110011  
WWeesstt  CCaappiittooll  SSttrreeeett,,  JJaacckkssoonn,,  MMiissssiissssiippppii..    TThhee  sscchheedduullee  ttoo  ttaakkee  tthhee  eexxaamm  ccaallll  ((660011))  996611--55117711..  
  
QQ..  HHooww  oofftteenn  aarree  tthhee  cceerrttiiffiiccaatteess  rreenneewweedd??  
  
AA..  EEvveerryy  ttwwoo  yyeeaarrss..    YYoouurr  cceerrttiiffiiccaattee  iiss  ggoooodd  ffoorr  ttwwoo  yyeeaarrss  bbeeggiinnnniinngg  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh  iissssuueedd..  
  
QQ..  WWhhaatt  wwiillll  II  ggeett  iiff  II  mmeeeett  aallll  ooff  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  ppaassss  tthhee  eexxaamm??  
  
AA..  YYoouu  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  lleetttteerr--ssiizzeedd  cceerrttiiffiiccaattee  aanndd  aa  wwaalllleett  ccaarrdd  ttoo  ccaarrrryy  oonn  yyoouurr  ppeerrssoonn..  
  
QQ..  WWhhaatt  ddoo  II  hhaavvee  ttoo  ddoo  ttoo  hhaavvee  mmyy  cceerrttiiffiiccaattee  rreenneewweedd??  
  
AA..  MMaakkee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreenneewwaall  BBEEFFOORREE  yyoouurr  cceerrttiiffiiccaattiioonn  eexxppiirreess..    IInnddiiccaattee  oonn  yyoouurr  aapppplliiccaattiioonn  tthhee  
rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  MMDDEEQQ  aapppprroovveedd  ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  ccoouurrssee  wwoorrkk  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  dduurriinngg  tthhee  
ttwwoo  yyeeaarrss  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  bbeeeenn  cceerrttiiffiieedd..    ((88  hhoouurrss  ffoorr  cclloossuurree  aanndd  iiff  yyoouu  aarree  aallssoo  cceerrttiiffiieedd  ttoo  iinnssttaallll,,  aalltteerr,,  
aanndd  rreemmoovvee  UUSSTTss,,  yyoouu  aallssoo  nneeeedd  88  hhoouurrss  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  aalltteerraattiioonn))    
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QQ..  IIss  tthheerree  aa  cchhaarrggee  ffoorr  tthhiiss  cceerrttiiffiiccaattee??  
  
AA..  NNoo..  
  
QQ..  II  aamm  aa  rreeggiisstteerreedd,,  pprrooffeessssiioonnaall  eennggiinneeeerr,,  aanndd  II  iinnssttaallll  nneeww  UUSSTTss..    DDoo  II  hhaavvee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd  uunnddeerr  
tthhiiss  pprrooggrraamm??  
  
AA..  YYeess,,  aallll  ppeerrssoonnss  iinnssttaalllliinngg,,  aalltteerriinngg,,  aanndd//oorr  rreemmoovviinngg  rreegguullaatteedd  UUSSTTss  iinn  MMiissssiissssiippppii  mmuusstt  bbee  cceerrttiiffiieedd  
bbyy  MMDDEEQQ..  IIff  yyoouu  aarree  jjuusstt  ddeessiiggnniinngg  aa  ssyysstteemm,,  yyoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd..  
  
QQ..  HHooww  ddoo  II  ggeett  tthhee  ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  hhoouurrss  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreenneeww  mmyy  cceerrttiiffiiccaattiioonn??  
  
AA..  AAtttteenndd  MMDDEEQQ  aapppprroovveedd  ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  ccoouurrssee  wwoorrkk..    YYoouu  mmaayy  rreeqquueesstt  aa  lliissttiinngg  ooff  MMDDEEQQ  
aapppprroovveedd  ccoouurrsseess  bbyy  wwrriittiinngg  oorr  ccaalllliinngg  MMDDEEQQ  oorr  bbyy  cchheecckkiinngg  oouurr  wweebb  ssiittee  aatt  hhttttpp::////wwwwww..ddeeqq..ssttaattee..mmss..uuss  
  
QQ..  II  jjuusstt  wwoorrkk  oonn  ddiissppeennsseerrss,,  hhyyddrraauulliicc  lliiffttss,,  aaiirr  ccoommpprreessssoorrss,,  aanndd  ootthheerr  sseerrvviiccee  ssttaattiioonn  
eeqquuiippmmeenntt..    DDoo  II  hhaavvee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd  uunnddeerr  tthhiiss  pprrooggrraamm??  
  
AA..  NNoo,,  oonnllyy  tthhoossee  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  wwoorrkk  oonn  UUSSTTss  aanndd  ppiippiinngg  hhaavvee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd..  
  
QQ..  II  ppuutt  iinn  mmoonniittoorriinngg  wweellllss  ..    DDoo  II  hhaavvee  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd??  
  
AA..  NNoo..    OOnnllyy  tthhoossee  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  wwoorrkk  oonn  UUSSTTss  aanndd  ppiippiinngg  tthhaatt  rroouuttiinneellyy  ccoonnttaaiinn  pprroodduucctt  nneeeedd  ttoo  bbee  
cceerrttiiffiieedd..  
  
QQ..  IIff  II  oonnllyy  ccoolllleecctt  ssooiill  ssaammpplleess  wwhheenn  rreemmoovviinngg  oorr  cclloossiinngg  aa  UUSSTT  iinn  ppllaaccee,,  mmuusstt  II  bbee  cceerrttiiffiieedd??  
  
AA..  AA  MMDDEEQQ  cceerrttiiffiieedd  rreemmoovveerr  mmuusstt  bbee  oonn  ssiittee  wwhheenn  ssooiill  ssaammpplleess  aarree  ccoolllleecctteedd  dduurriinngg  aa  UUSSTT  rreemmoovvaall  
oorr  aa  cclloossuurree  iinn  ppllaaccee..  
  
QQ..  WWhhaatt  iiff  II  iinnssttaallll  aa  rreegguullaatteedd  ttaannkk  ffoorr  ssoommeeoonnee  aafftteerr  JJuullyy  11,,  11999900,,  wwiitthhoouutt  ffiirrsstt  bbeeiinngg  cceerrttiiffiieedd??  
  
AA..  YYoouu  ccaann  bbee  pprroosseeccuutteedd  ffoorr  vviioollaattiinngg  tthhee  llaaww..    MMoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  tthhee  ppeerrssoonn  ffoorr  wwhhoomm  yyoouu  iinnssttaalllleedd  
tthhee  UUSSTT  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ggeett  ssoommeeoonnee  tthhaatt  iiss  cceerrttiiffiieedd  ttoo  rreevviieeww  tthhee  jjoobb  aanndd  ppoossssiibbllyy  ddoo  tthhee  jjoobb  oovveerr..    
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