Chất Chì trong Nước Uống và hệ thống Đường Ống Nước Gia Đình
Cách giảm mức độ tiếp xúc với chì
THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CHẤT CHÌ TRONG NƯỚC UỐNG. Cơ Quan Cấp
Thoát Nước Portland (Portland Water Bureau) nhận thấy mức chì trong nước uống ở
một số gia đình cao hơn mức bình thường. Chất chì có thể gây ra các vấn đề nghiêm
trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ nhỏ. Vui lòng đọc kỹ thông tin
này để biết những gì quý vị có thể làm để giảm lượng chì trong nước uống.
Các ảnh hưởng của chì đối với sức khỏe.
Chì có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu quá nhiều chì xâm nhập vào cơ thể
qua nước uống hoặc các nguồn khác. Chì có thể gây tổn thương não và thận, và có thể gây trở
ngại cho việc tạo ra các hồng huyết cầu mang ô-xy tới tất cả các bộ phận trong cơ thể. Những
người có nguy cơ tiếp xúc với chì lớn nhất là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai.
Các nhà khoa học nhận thấy có mối liên hệ giữa các ảnh hưởng của chì đối với não với Chỉ
Số Trí Tuệ (IQ) thấp ở trẻ em. Lượng chì ở mức thấp cũng dễ ảnh hưởng tới những người lớn
mắc bệnh thận và huyết áp cao hơn là người lớn khỏe mạnh. Chì tích tụ trong xương và có
thể phát tiết ra sau này. Trong thời gian mang thai, đứa trẻ sẽ nhận chì từ xương của người
mẹ, do đó sự phát triển của trí não có thể bị ảnh hưởng.
Các Nguồn Chì.
Chì là một kim loại thường gặp, có ở khắp nơi trong môi trường. Các nguồn tiếp xúc
chì thường gặp là sơn gốc chì, bụi trong nhà, đất và các vật liệu trong đường ống dẫn
nước. Chì cũng có trong các đồ vật gia dụng khác, ví dụ như đồ chơi, mỹ phẩm và đồ
gốm sứ.
Hiếm khi tìm thấy chì trong các nguồn nước ở Portland và không có các hệ thống dịch vụ xử
lý chì trong hệ thống cấp nước. Trong năm 1998, Cơ Quan Cấp Thoát Nước Portland đã loại
bỏ đầu nối đường ống nước có chì cuối cùng được biết. Hiện nay, các nguồn chì chính trong
nước ở khu vực Portland là từ chất hàn chì được dùng để nối các đường ống đồng, các bộ
phận và kết cấu của đường ống dẫn nước bằng đồng, kể cả những bộ phận được quảng cáo là
“không có chì”. Ở những căn nhà được xây hoặc lắp đường ống dẫn nước bằng đồng trước
năm 1985, người ta có thể đã sử dụng chất hàn chì để nối các đường ống này. Khi nước đọng
trong các hệ thống đường ống nước có chì trong nhiều giờ hoặc lâu hơn, chì có thể hòa tan
vào trong nước uống. Nước đọng trong các đường ống nước gia dụng trong nhiều giờ (ví dụ
như vào buổi sáng hoặc sau khi quý vị đi làm hoặc đi học về) thường dễ có khả năng có chì
nhất.
Nếu có, chì trong nước uống có thể chiếm 10 tới 20 phần trăm mức độ tiếp xúc với chì của
quý vị. Những em bé sơ sinh chủ yếu dùng sữa bột pha với nước có chứa chì có thể có mức
độ tiếp xúc chì qua nước uống từ 40 tới 60 phần trăm. Biện pháp xử lý ăn mòn của Cơ Quan
Cấp Thoát Nước Portland làm giảm tình trạng ăn mòn trong hệ thống đường ống nước bằng
cách tăng độ pH trong nước. So sánh kết quả theo dõi có và không điều chỉnh pH cho thấy
lượng chì trong nước máy giảm hơn 50 phần trăm.
Ngoài việc giảm mức độ tiếp xúc với chì trong nước uống, Cơ Quan Cấp Thoát Nước
Portland còn hỗ trợ các chương trình giảm mức độ tiếp xúc với chì từ tất cả các nguồn. Ở
Portland, bụi từ sơn trong những căn nhà được xây trước năm 1978 thường là nguồn tiếp xúc
với chì thường gặp nhất. Các nguồn khác bao gồm nước uống, đất, gốm sứ, các loại thuốc
dân gian truyền thống hoặc mỹ phẩm, đồ chơi và một số nghề nghiệp cũng như hoạt động
giải trí khác. Để biết thêm thông tin về các mối nguy hiểm này và cách giảm mức độ tiếp xúc
với tất cả các nguồn chì, xin liên lạc với đường dây Leadline của Sở Sức Khỏe Quận
Multnomah tại số 503-988-4000 hoặc www.leadline.org.

Để giảm mức độ tiếp xúc với chì từ đường ống dẫn nước, Cơ Quan Cấp Thoát Nước
Portland khuyến khích quý vị áp dụng các bước đơn giản sau đây:
1. Để nước xối chất chì ra. Nếu không dùng tới nước trong nhiều giờ, hãy để mỗi vòi
nước chảy trong 30 giây tới 2 phút hoặc cho tới khi nước lạnh hơn rồi mới uống hoặc
dùng để nấu.
2. Dùng nước lạnh và mới để nấu và pha chế sữa trẻ em. Không nên nấu bằng nước
lấy từ vòi nước nóng hoặc uống nước chảy ra từ vòi nước nóng; chì hòa tan dễ hơn
trong nước nóng. Không nên dùng nước từ vòi nước nóng để pha sữa cho em bé.
3. Không đun sôi nước để khử chì. Việc đun sôi nước sẽ không làm giảm lượng chì.
4. Nên dùng máy lọc nước. Kiểm tra xem máy lọc có giảm lượng chì hay không không phải tất cả các loại máy lọc đều có thể làm như vậy. Đừng quên bảo trì và thay
máy lọc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo vệ chất lượng nước. Hãy liên
lạc với NSF International tại số 800-NSF-8010 hoặc www.nsf.org để biết thêm thông
tin về tiêu chuẩn hiệu suất hoạt động của các dụng cụ lọc nước.
5. Kiểm tra mức chì trong nước. Gọi LeadLine tại số 503-988-4000 để biết cách
kiểm tra mức chì trong nước MIỄN PHÍ.
6. Đưa con quý vị đi kiểm tra lượng chì trong cơ thể. Hãy hỏi bác sĩ của quý vị hoặc
gọi LeadLine để biết cách đưa con quý vị kiểm tra lượng chì trong cơ thể. Xét
nghiệm đo lượng chì trong máu là cách duy nhất để biết con quý vị có đang tiếp xúc
với chì hay không.
7. Thường xuyên lau vòi nước. Các chất có chứa chì từ chất hàn hoặc hệ thống đường
ống dẫn nước trong nhà có thể đọng lại trong đầu vòi nước. Việc lau chùi đều đặn vài
tháng một lần sẽ giúp loại bỏ các chất này và giảm mức độ tiếp xúc với chì.
8. Nên mua các loại máy và dụng cụ gia dụng có ít chì. Vòi nước bằng đồng mới, các
mối nối và van có thể góp phần làm tăng thêm lượng chì trong nước uống. Luật liên
bang hiện cho phép sử dụng các loại dụng cụ gia dụng bằng đồng, ví dụ như vòi
nước, có tới 8% chì. Các dụng cụ gia dụng này được dán nhãn là “không có chì”. Khi
mua các dụng cụ mới, khách hàng nên tìm các loại có mức chì thấp nhất. Xin tới
www.nsf.org để tìm hiểu về mức chì trong các bộ phận của đường ống dẫn nước.
Kiểm Tra Lượng Chì trong Nước.
Cơ Quan Cấp Thoát Nước Portland cung cấp các bộ xét nghiệm mức chì trong nước miễn
phí cho khách hàng của cơ quan. Để lấy bộ dụng cụ đo mức chì trong nước, xin vui lòng gọi
đường dây LeadLine tại số 503-988-4000.
Để biết thêm thông tin, xin gọi chúng tôi tại số 503-823-7525 hoặc tới trang mạng điện toán
của chúng tôi tại www.portlandoregon.gov/water. Để biết thêm thông tin về việc giảm mức
độ tiếp xúc với chì xung quanh nhà/tòa nhà của quý vị và các ảnh hưởng của chì đối với sức
khỏe, xin gọi đường dây LeadLine tại số 503-988-4000, tới trang mạng điện toán của họ tại
www.leadline.org, tới trang mạng điện toán của EPA tại http://www.epa.gov/lead hoặc liên
lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Để biết thông tin về tất cả các mối nguy hiểm liên quan tới chì, hãy gọi Sở Sức Khỏe Quận
Multnomah:
Đường dây LeadLine tại số 503-988-4000
• Kiểm tra mức chì trong nước miễn phí
• Xét nghiệm đo mức chì trong máu miễn phí cho trẻ em
• Các buổi hội thảo hướng dẫn về ngăn ngừa nhiễm độc chì
• Các chương trình giúp giảm các mối nguy hiểm trong những căn nhà hội đủ điều kiện
Cơ Quan Cấp Thoát Nước Portland tài trợ các chương trình này và đường dây LeadLine.
Nếu quý vị có thắc mắc về tài liệu này hoặc các mối nguy hiểm liên quan tới chì, xin vui lòng
liên lạc với đường dây LeadLine tại số 503-988-4000.
Cơ Quan Cấp Thoát Nước Portland (Portland Water Bureau)
1120 SW Fifth Avenue, Room 600
Portland, OR 97204
Randy Leonard, Ủy viên
David G. Shaff, Quản trị viên
Cơ Quan Cấp Thoát Nước Portland (Portland Water Bureau)
Dịch vụ khách hàng: 503-823-7770
Portland Water Bureau Water Line:
503-823-7525
TTY: 503-823-6868
www.portlandoregon.gov/water
Để giúp bảo đảm tiếp cận công bằng các chương trình, dịch vụ và các hoạt động của Thành
Phố, Thành Phố Portland sẽ điều chỉnh các thủ tục/chính sách một cách hợp lý và cung cấp
các dịch vụ/phương tiện trợ giúp cho người khuyết tật. Hãy gọi số 503-823-7404 nếu quý vị
có yêu cầu các dịch vụ nói trên.

