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Nếu quý vị muốn nhận báo cáo bằng văn bản, vui lòng vào website của Thủy Cục Portland:
www.portlandoregon.gov/water/wqreport.
Từ Ủy Viên và Giám Đốc
Chúng tôi hân hạnh được gửi đến quý vị Báo Cáo Chất Lượng Nước năm 2016 của Thủy Cục Portland.
Là nhà cung cấp nước lớn nhất ở Oregon, Thủy Cục cam kết mang lại nguồn nước sạch, an toàn và đáng tin cậy
cho quý vị, gia đình quý vị và gần một triệu người.
Tại Portland, chúng ta may mắn có được lợi thế thiên nhiên. Từ năm 1895, Lưu Vực Nước Bull Run là nguồn
nước uống chính của chúng ta-- có thể chứa gần 10 tỷ gallon nước. Chúng ta cũng có một nguồn nước chất
lượng cao khác tại Vùng Giếng Bờ Nam Sông Columbia, điều này là trợ lực cho chúng ta trong những tháng
mùa hè hoặc những khi nước đục.
Sức khỏe cộng đồng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Trong suốt hệ thống, các chuyên viên Thủy Cục
tận tụy thường xuyên theo dõi chất lượng nước, kiểm nghiệm hơn 200 tạp chất có thể xuất hiện. Và để bảo đảm
rằng nguồn nước tinh khiết của chúng ta chảy ổn định "từ rừng đến vòi nước", chúng tôi đang cải thiện hệ thống
dẫn nước. Điều đó bao gồm việc đầu tư vào khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, để chúng tôi có thể tiếp tục
cung cấp nước sau “Cơn Động Đất Lớn The Big One”.
Chúng tôi nỗ lực cung cấp dịch vụ chất lượng với giá cả phải chăng. Mục tiêu của chúng tôi là bảo tồn nguồn
nước quý của chúng ta, đồng thời cũng chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai. Đây là một nỗ lực của
toàn đội, và chúng tôi vinh dự được lãnh đạo những chuyên viên tận tụy làm việc tại thủy cục.
Cảm ơn quý vị đã tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi hy vọng quý vị cũng tự hào về nguồn nước của chúng ta
như chúng tôi.
Nick Fish
Ủy Viên-Đặc Trách

Michael Stuhr, P.E.
Giám đốc

Có thắc mắc? Chúng tôi Luôn Có Mặt để Giúp Đỡ Quý vị.
Quý vị có nhiều cách liên lạc với Thủy Cục Portland để tìm hiểu thông tin về nhiều lĩnh vực, từ các chương
trình và dự án đến các vấn đề về tài khoản của quý vị và thông tin về các cuộc họp cộng đồng.
Đường Dây Thông Tin Trung Tâm
8:00sáng – 5:00 chiều, Thứ hai - Thứ sáu
503-823-7404
Để biết thông tin chung về các dự án, chương trình và các buổi họp cộng đồng.
Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm trên website của chúng tôi:
www.portlandoregon.gov/water.
Đường Dây Nước
8:30 sáng - 4:30 chiều, Thứ hai - Thứ sáu
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503-823-7525
WBWaterLine@portlandoregon.gov
Để đặt câu hỏi về chất lượng nước hoặc áp lực nước.
Đường Dây Khẩn Cấp
24 giờ, 7 ngày một tuần
503-823-4874
Đường dây nóng cho các trường hợp khẩn cấp về hệ thống nước
Dịch Vụ Khách Hàng
8:00 sáng - 5:00 chiều, Thứ hai - Thứ sáu
503-823-7770
PWBCustomerService@portlandoregon.gov
Để đặt câu hỏi hoặc có thêm thông tin về tài khoản của quý vị.
Tìm chúng tôi trên Facebook và Twitter:
www.facebook.com/portlandwaterbureau
@portlandwater.
Để Biết Thêm Thông Tin:
Cơ Quan Y Tế Oregon - Các Dịch Vụ Nước Uống: 971-673-0405
http://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/DrinkingWater/Pages/index.aspx
Mã Số Hệ Thống Nước của Thủy Cục Portland: 4100657

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Chất Lượng Nước
Portland kiểm nghiệm nguồn nước uống của chúng ta bằng cách nào?
Thủy Cục Portland kiểm nghiệm hơn 200 tạp chất được quy định và không được quy định trong nước uống. Tất
cả dữ kiện kiểm nghiệm nước trong báo cáo này là từ năm 2015. Nếu có tạp chất liên quan đến sức khỏe nào
không được liệt kê trong báo cáo này thì có nghĩa là Thủy Cục Portland đã không phát hiện ra chất đó
trong nước uống.
Nước uống của chúng ta được xử lý như thế nào?
Bước đầu tiên trong quy trình xử lý nước uống ở Portland là khử trùng bằng clo. Kế đến, cho ammoniac vào để
tạo ra cloramin nhằm bảo đảm toàn bộ hệ thống phân phối nước được khử trùng đầy đủ.
Cuối cùng, thêm natri hydroxit vào nước để tăng độ pH của nước giúp giảm rỉ sét hệ thống ống nước. Phương
pháp xử lý này giúp kiểm soát mức chì và đồng trong nước máy của khách hàng nếu những kim loại này có
trong hệ đường thống ống nước thương mại và của hộ gia đình.
Nước của chúng ta có được lọc hay không?
Không. Cả nguồn nước ngầm và nguồn nước sông Bull Run đều không được lọc. Không có quy định buộc phải
lọc nước ngầm và nguồn nước Sông Bull Run đáp ứng các tiêu chí để không cần lọc theo Quy Định Về Xử Lý
Nước Mặt. Năm 1992, Tiểu Bang Oregon đã phê chuẩn Portland đáp ứng những tiêu chí này. Portland tiếp tục
đáp ứng những tiêu chí này cho đến hiện nay.
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Thủy Cục Portland có thêm flo vào nước uống hay không?
Không. Thủy Cục Portland không thêm flo vào nước. Flo là một nguyên tố vi lượng xuất hiện tự nhiên trong
nước mặt và nước ngầm. Quý vị có thể tham khảo ý kiến của nha sĩ về việc xử lý chất flo để phòng ngừa sâu
răng, nhất là đối với trẻ nhỏ.
Nước ở Portland là nước mềm hay nước cứng?
Nước ở Portland rất mềm. Độ cứng của nước Sông Bull Run thường khoảng 3-8 phần triệu (ppm), hay xấp xỉ ¼
đến ½ grain trong một gallon. Trong những khoảng thời gian ngắn, Portland có thể bổ sung nguồn cung cấp
nước Sông Bull Run bằng nguồn nước ngầm. Độ cứng của nước ngầm Portland xấp xỉ 80 ppm (khoảng 5 grain
trong một gallon), đây được xem là độ cứng vừa phải.
Độ pH của nước ở Portland là bao nhiêu?
Độ pH của nước uống tại Portland thường dao động trong khoảng từ 7.5 đến 8.5.
Tôi có thể gửi nước của mình đi kiểm nghiệm bằng cách nào?
Vui lòng liên lạc LeadLine qua www.leadline.org hoặc 503-988-4000 để biết thêm thông tin về kiểm nghiệm
nước nhiễm chì miễn phí. Để kiểm nghiệm toàn diện hơn, các phòng thí nghiệm tư nhân có thể kiểm tra nước
máy của quý vị và sẽ thu phí. Không phải phòng thí nghiệm nào cũng được chứng nhận có năng lực kiểm
nghiệm mọi tạp chất. Để biết thêm thông tin về các phòng thí nghiệm được chứng nhận, quý vị vui lòng gọi đến
Cơ quan Y Tế Oregon, Chương Trình Chứng Nhận Phòng Thí Nghiệm Môi Trường Oregon theo số 503-6934122.
Thủy Cục Portland thu thập và phân tích hơn 11.000 mẫu thử mỗi năm.

Thông tin từ EPA về Tạp Chất Trong Nước Uống
Nước uống, bao gồm nước đóng chai, hoàn toàn có thể chứa ít nhất một lượng nhỏ tạp chất nào đó. Sự hiện diện
của các tạp chất trong nước không nhất thiết chứng tỏ nước đó mang một nguy cơ nào đó cho sức khỏe. Quý vị
có thể tìm thêm thông tin về các tạp chất và những tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe bằng cách gọi đến Đường
Dây Nóng Nước Uống An Toàn Của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency’s Safe
Drinking Water Hotline) theo số 800-426-4791 hoặc tại www.epa.gov/safewater.
Nước uống (cả nước máy lẫn nước đóng chai) được lấy từ các nguồn như sông, hồ, dòng chảy, ao, hồ chứa, suối
và giếng. Khi chảy trên hay dưới mặt đất, nước hòa tan các khoáng chất tự nhiên, và trong một số trường hợp
nước hòa tan cả chất phóng xạ, đồng thời có thể cuốn theo những chất từ động vật hoặc từ hoạt động của con
người.
Các tạp chất trong nguồn nước uống bao gồm:


Các tạp chất dạng vi trùng, chẳng hạn như virus và vi khuẩn xuất hiện trong thiên nhiên hoặc trong các
hệ thống tự hoại.



Các tạp chất vô cơ, chẳng hạn như muối và kim loại, có thể xuất hiện tự nhiên hoặc từ nước mưa đô thị,
nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt hoặc từ các hoạt động chăn nuôi trồng trọt.



Thuốc trừ sâu và thuốc trừ cỏ, có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau như chăn nuôi trồng trọt, nước
mưa đô thị, nước sử dụng trong sinh hoạt hoặc trong kinh doanh.



Các tạp chất hóa học hữu cơ, bao gồm các hóa chất hữu cơ nhân tạo và dễ bay hơi, là phụ phẩm của quá
trình xử lý công nghiệp, cũng có thể bắt nguồn từ các trạm xăng, nước mưa đô thị và các hệ thống tự hoại.
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Các tạp chất phóng xạ, có thể xuất hiện trong tự nhiên.

Để đảm bảo nước máy an toàn để uống, EPA ban hành những quy định giới hạn lượng tạp chất nhất định trong
nước do hệ thống nước công cộng cung cấp và yêu cầu quan trắc những tạp chất này. Các quy định của Cơ
Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm lập ra các mức giới hạn tạp chất trong nước đóng chai bắt buộc phải
bảo đảm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hệ Thống Nước Portland Được thiết lập năm 1895
Hệ thống nước Portland cung cấp nước từ hai nguồn nước chất lượng cao - Lưu Vực Sông Bull Run và Vùng
Giếng Bờ Nam Sông Columbia - cho gần một triệu người ở Portland và các cộng đồng lân cận.
Lưu Vực Sông Bull Run là nguồn nước uống chính của Portland, đâu là nguồn nước mặt được bảo vệ tại Rừng
Quốc Gia Núi Hood cách Portland 26 mile. Lưu vực sông này có diện tích 102 mile vuông, với lượng mưa, và
cả tuyết ở các vùng cao trong mùa đông, khoảng 135 inch mỗi năm. Lượng nước mưa này chảy vào Sông Bull
Run và các nhánh sông. Sông đổ vào hai hồ chứa nước chính là nơi trữ gần 10 tỉ gallon nước để sử dụng quanh
năm, nhất là vào những tháng mùa hè khô hạn. Hồ Bull Run là nơi trữ nước bổ sung nhưng chỉ thỉnh thoảng
mới được sử dụng. Các quy định hiện nay và điều kiện sẵn có của Vùng Giếng Bờ Nam Sông Columbia
(Columbia South Shore Well Field) cho phép Portland đáp ứng các tiêu chuẩn nước uống của liên bang mà
không cần phải lọc nguồn cung cấp nước chất lượng cao từ Sông Bull Run. Luật pháp liên bang, tiểu bang và
địa phương hạn chế người dân đi vào khu vực này và không có hoạt động vui chơi giải trí, cư trú hoặc thương
mại nào được cho phép diễn ra ở đây. Lưu vực này được quản lý cẩn thận nhằm duy trì và cung cấp nước uống
sạch cho một phần tư dân Oregon.
Vào năm 2003, Thủy Cục Portland đã hoàn thành bản Đánh Giá Nước Nguồn đối với nguồn cung cấp nước từ
Sông Bull Run để tuân thủ với Những Tu Chính Đạo Luật Nước Uống An Toàn 1996. Các tạp chất gây lo ngại
đối với nguồn cung cấp nước Bull Run là những tạp chất dạng vi trùng có trong tự nhiên chẳng hạn như
Giardia, Cryptosporidium, vi khuẩn coliform từ phân và tổng lượng vi khuẩn coliform. Những sinh vật này có
trong hầu hết các hệ sinh thái nước ngọt và có thể có trong nguồn cung nước Bull Run ở mức rất thấp. Nguồn
cung nước Sông Bull Run đáp ứng được tất cả những quy định của tiểu bang và liên bang áp dụng đối với nước
nguồn, trong đó có các tiêu chí đối với nước không cần lọc trong Quy Định Xử Lý Nước Mặt 1989. Thủy Cục
Portland cũng đang vận hành theo quyết định miễn xử lý nước đối với Cryptosporidium; xem trang 13 để biết
thêm chi tiết. Báo Cáo Đánh Giá Nước Nguồn hiện có tại trang mạng
www.portlandoregon.gov/water/sourcewaterassessment và bằng cách gọi 503-823-7525.
Vùng Giếng Bờ Nam Sông Columbia cung cấp nước uống chất lượng cao từ những giếng nước ngầm tại ba
tầng ngậm nước khác nhau: Tầng Ngậm Blue Lake, Tầng Ngậm Đá Cát Troutdale và Tầng Ngậm Cát và Sỏi.
Đây là nguồn nước lớn thứ hai ở Oregon, với khoản một nửa dung lượng hàng ngày của Lưu Vực Sông Bull
Run của Portland. Năm 2015, vùng giếng đã được sử dụng để bổ sung cho nguồn sông Bull Run trong đợt bảo
trì định kỳ và dùng làm nguồn bổ sung trong mùa hè dài và khô hạn. Tổng cộng 5,8 tỷ gallon, hoặc 15% tổng
lượng nước được cung cấp đến khách hàng, đến từ vùng giếng này trong năm 2015.
Portland thiết lập những giếng đầu tiên tại Bờ Nam Sông Columbia vào đầu những năm 1980, và năm
2008Chương Trình Bảo Vệ Vùng Giếng Bờ Nam Sông Columbia được tiểu bang phê duyệt đã có nội dung cập
nhật mới nhất. Thông qua chương trình này, các thành phố Portland, Gresham và Fairview quản lý các doanh
nghiệp trong khu vực bảo vệ nguồn nước ngầm nhằm ngăn chặn tình trạng đổ tháo nguyên vật liệu nguy hại có
thể nhiễm vào lòng đất. Các sự kiện công cộng như Aquifer Adventure, Cycle the Well Field và Groundwater
101 đã góp phần giáo dục cư dân địa phương về những việc có thể làm để giúp bảo vệ nguồn nước ngầm. Để
nhận được một bản sao của bản phê chuẩn Chương Trình Bảo Vệ Khu Vực Giếng Porland, đọc thêm về chương
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trình, biết các sự kiện sắp đến và hiểu thêm về cách bảo vệ nước ngầm, hãy vào website về nước ngầm của
Thủy Cục Portland www.portlandoregon.gov/water/groundwater hoặc gọi 503-823-7473
Có 26 giếng đang hoạt động có thể bơm nước từ ba tầng ngậm ở bờ nam Sông Columbia ở Portland, Gresham
và Fairview. Vùng giếng là nguồn nước dự phòng những khi nước đục, những trường hợp khẩn cấp và khi thủy
cục cần có thêm nguồn nước vào mùa hè. Vùng giếng có thể cung cấp đến 95 triệu gallon nước mỗi ngày.
Các cơ quan Clackamas River Water District, Thành Phố Gresham, Thành Phố Lake Oswego, Rockwood Water
People’s Utility District, Sunrise Water Authority và Tualatin Valley Water District cung cấp nước uống cho
một số khách hàng Portland sống gần vành đai khu vực dịch vụ. Ngoài báo cáo này, khách hàng được cấp nước
từ những đơn vị cung cấp này cũng sẽ nhận được báo cáo chất lượng nước chi tiết về những nguồnnước này.

Những Tạp Chất Theo Quy Định Được Phát Hiện năm 2015
Tạp Chất
Theo Quy
Định

Mức Phát
Hiện Tối
Thiểu

Mức Phát
Hiện Tối Đa

Mức Tạp Chất Tối
Đa (MCL), Kỹ
Thuật Xử Lý hoặc
Mức Dư Lượng
Chất Khử Trùng
Tối Đa (MRDL)

Nguồn Nước Chưa Qua Xử Lý từ Lưu Vực Sông Bull Run
Độ đục
0,20 NTU
2,99 NTU
Không thể vượt quá
5 NTU quá 2 lần
trong vòng 12 tháng
Trực Khuẩn
Không phát
100% mẫu có Ít nhất 90% mẫu đã
Trong Phân
hiện thấy
20 tập đoàn
đo được trong sáu
vi khuẩn trở
tháng trước đó phải
xuống trong
có 20 tập đoàn vi
mỗi 100ml
khuẩn trở xuống
nước (1 mẫu trong mỗi 100ml
có 16 tập
nước
đoàn vi
khuẩn trong
100ml nước)

Mức Tạp Chất Tối
Đa Mục Tiêu
(MCLG) hay Mức
Dư Lượng Chất
Khử Trùng Tối Đa
Mục Tiêu
(MRDLG)

Các Nguồn
Tạp Chất

Không Áp Dụng

Xói mòn trầm
tích tự nhiên

Không Áp Dụng

Chất thải động
vật

Nước Uống Đã Qua Xử Lý từ Lưu Vực Sông Bull Run và Vùng Giếng Bờ Nam Sông Columbia Những
Điểm Đầu Vào Hệ Thống Phân Phối
Chất dinh dưỡng
Nitrat – Nitơ
0.02 phần
0.22 phần
10 phần triệu
10 phần triệu
Có trong trầm
triệu
triệu
tích tầng ngậm
nước tự nhiên;
chất thải động
vật
Kim loại và Khoáng chất
Asen
<0.50 phần tỷ 0.87 phần tỷ 10 phần tỷ
0 phần tỷ
Có trong trầm
tích tự nhiên
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Bari
Crôm (tổng)1
Đồng
Flo
Chì

0.00081 phần
triệu
<0.5 phần tỷ
<0.00050
phần triệu
<0.025 phần
triệu
<0.05 phần tỷ

0.00684 phần
triệu
0.2 phần tỷ
0.00116 phần
triệu
0.15 phần
triệu
0.25 phần tỷ

2 phần triệu

2 phần triệu

100 phần tỷ
Không Áp Dụng

100 phần tỷ
1.3 phần triệu

4 phần triệu

4 phần triệu

Không Áp Dụng

0 phần tỷ

Quanh năm, các kiểm nghiệm với nhiều mức giới hạn tối thiểu cho phép (Method reporting limits -MRLs) đã
được sử dụng để phân tích crôm. Mẫu có kết quả <0,5 ppb được phân tích bằng một kiểm nghiệm có mức MRL
ít nhạy hơn và đó là lý do tại sao mức tối thiểu dường như lớn hơn mức tối đa.
1

Mức Tạp Chất Tối
Đa Mục Tiêu
Tạp Chất
Mức Phát
(MCLG) hay Mức
Mức Phát
Các Nguồn
Theo Quy
Hiện Tối
Dư Lượng Chất
Hiện Tối Đa
Tạp Chất
Định
Thiểu
Khử Trùng Tối Đa
Mục Tiêu
(MRDLG)
Nước Uống Đã Qua Xử Lý Từ Các Điểm Ở Khắp Hệ Thống Phân Phối của Hồ Chứa, Bể Chứa và
Đường Ống Nước Chính
Tạp Chất Dạng Vi Trùng
Tổng Lượng
Không phát 0.74% mẫu
5% mẫu hàng tháng 0 mẫu có vi
Có ở khắp nơi
Vi Khuẩn
hiện thấy
trong Tháng
có vi khuẩn coliform khuẩn coliform trong môi trường
Coliform
Một (2 trong số có thể phát hiện
có thể phát hiện
269) có vi
được
được
khuẩn coliform
có thể phát hiện
được.
Dư Lượng Chất Khử Trùng
Tổng Dư
1.86 phần
1.95 phần triệu
4 phần triệu
4 phần triệu
Clo được dùng để
Lượng Clo
triệu
khử trùng nước
Trung Bình
Hàng Năm
Tổng Dư
0.37 phần
2.79 phần triệu
Không Áp Dụng
Không Áp
Lượng Clo
triệu
Dụng
Tại Một Điểm
Bất Kỳ
Phụ Phẩm Từ Khử Trùng
Axit Haloacetic
Mức Trung
0.85 phần tỷ 39.2 phần tỷ
60 phần tỷ
Không Áp
Phụ phẩm từ khử
Bình Thường
Dụng
trùng nước uống
Niên Tại Một
Điểm Bất Kỳ
Mức Tạp Chất Tối
Đa (MCL), Kỹ
Thuật Xử Lý hoặc
Mức Dư Lượng
Chất Khử Trùng
Tối Đa (MRDL)
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Kết Quả
Riêng Tại
Một t Điểm
Bất Kỳ

<2.0 phần tỷ 76.7 phần tỷ

Tổng lượng Trihalomethan
Mức Trung
20.8 phần tỷ
Bình Thường
Niên Tại Một
Điểm Bất Kỳ
Kết Quả
12.1 phần tỷ
Riêng Tại
Một Điểm Bất
Kỳ

Không Áp Dụng

3.7 phần tỷ

80 phần tỷ

41.3 phần tỷ

Không Áp Dụng

Không Áp
Dụng

Phụ phẩm từ khử
trùng nước uống

Các Giá
Số Lượng
Trị Theo
Mức Tạp Chất
Tạp Chất Theo
Điểm Vượt
Vượt Quá Mức Quy
Mức Phần
Tối Đa Mục
Quy Định
Quá Mức
Định về Chì và Đồng
TrămThứ
Tiêu (MCLG)
Hành Động
90
Lấy Mẫu Chì và Đồng tại Các Vòi Nước của Cư Dân có Mức Nguy Cơ Cao
Chì
14 phần tỷ 9.7% các mẫu Trên 10% hộ gia đình
0 phần tỷ
(11 trong tổng được kiểm tra có nồng
số 114 mẫu)
độ chì cao hơn 15 phần
đã vượt quá
tỷ
mức hành
động về chì 15
phần tỷ
Đồng
0.34 phần
0% các mẫu (0 Trên 10% hộ gia đình
1.3 phần triệu
triệu
trong tổng số
được kiểm tra có nồng
114 mẫu) đã
độ đồng cao hơn 1,3
vượt quá mức phần triệu
hành động về
đồng 1.3 phần
tỷ

Các Nguồn
Tạp Chất

Rỉ sét hệ thống
đường ống của
hộ gia đình và
tòa nhà thương
mại

Mức Phát
Mức Phát
Mức Phát Hiện Tối
Hiện Tối
Hiện Trung
Nguồn Tạp Chất
Đa
Thiểu
Bình
Nước Uống Đã Qua Xử Lý từ Lưu Vực Sông Bull Run và Vùng Giếng Bờ Nam Sông Columbia Các Điểm
Đầu Vào Hệ Thống Phân Phối
Radon
<16
202 picocuries 370 picocuries mỗi lít
Có trong trầm tích tự nhiên
picocuries mỗi lít
mỗi lít
Sodium
3.35 phần
6.55 phần triệu 15.5 phần triệu
triệu
Tạp Chất Ngoài
Quy Định
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Xem phần Lưu Ý về Tạp Chất trên trang 9 để biết thêm thông tin.

Định Nghĩa
Mức Hành Động
Là nồng độ của một tạp chất mà nếu vượt quá mức này thì đòi hỏi phải tiến hành xử lý hoặc thực hiện yêu cầu
khác mà một hệ thống nước phải tuân theo.
Mức Tạp Chất Tối Đa (MCL)
Mức tạp chất cao nhất được cho phép có trong nước uống. MCL được cài đặt sao cho gần với mức MCLG nhất
có thể bằng cách dùng công nghệ xử lý tốt nhất hiện có.
Mức Tạp Chất Tối Đa Mục Tiêu (MCLG)
Mức tạp chất trong nước uống mà dưới mức này thì không có rủi ro sức khỏe nào đã biết hoặc đã được dự báo.
MCLG là một đường biên an toàn.
Mức Dư Lượng Chất Khử Trùng Tối Da (MRDL)
Mức chất khử trùng cao nhất được cho phép trong nước uống. Đây là bằng chứng thuyết phục rằng việc thêm
chất khử trùng là cần thiết để kiểm soát các tạp chất dạng vi trùng.
Mức Dư Lượng Chất Khử Trùng Tối Da Mục Tiêu (MRDLG)
Mức chất khử trùng trong nước uống tối đa mà dưới mức này không có rủi ro sức khỏe nào đã được biết hoặc
đã được dự báo. MRDLGs không phản ánh các lợi ích của việc dùng chất khử trùng để kiểm soát các tạp chất
dạng vi trùng.
Đơn Vị Đo Độ Đục Khuếch Tán (NTU)
Đơn vị đo độ đục hoặc độ mờ trong nước được đo bằng lượng ánh sáng chiếu xuyên qua một mẫu nước.
Phần Triệu (ppm)
Một phần triệu tương ứng với một xu trong $10.000 hoặc xấp xỉ một phút trong hai năm. Một phần triệu tương
đương với 1.000 phần tỷ.
Phần Tỷ(ppb)
Một phần tỷ tương ứng với một xu trong $10.000.000 hoặc xấp xỉ một phút trong 2.000 năm.
Picocuries Mỗi Lít
Picocurie là một đơn vị đo độ phóng xạ. Một picocurie nhỏ hơn một curie một ngàn tỷ lần.
Kỹ Thuật Xử Lý
Là một quy trình cần thiết nhằm giảm mức tạp chất trong nước uống.
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Lưu Ý về Tạp Chất
Asen, Bari, Crôm (tổng), Đồng, Flo và Chì
Những kim loại này là các nguyên tố có trong vỏ trái đất. Chúng có thể hòa tan vào trong nước có tiếp xúc với
các trầm tích tự nhiên. Ở mức độ được tìm thấy trong nước uống tại Portland, chúng không có khả năng góp
phần gây nên các tác động bất lợi cho sức khỏe. Đồng và chì được quản lý ở các vòi nước tại nhà của khách
hàng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Giảm Phơi Nhiễm Chì ở trang 11.
Phụ Phẩm Từ Khử Trùng
Trong quá trình khử trùng, một số phụ phẩm nào đó sẽ hình thành do các phản ứng hóa học giữa clo và các chất
hữu cơ xuất hiện tự nhiên trong nước. Những phụ phẩm này có thể có tác động xấu đến sức khỏe.
Trihalomethan và axit haloacetic là các phụ phẩm từ khử trùng theo quy định và đã được phát hiện trong nước ở
Portland. Nhờ thêm ammoniac vào clo, một chất khử trùng ổn định hơn sẽ được sinh ra và giúp giảm thiểu sự
hình thành các phụ phẩm từ khử trùng.
Vi Khuẩn ColiformTrong Phân
Sự có mặt của các vi khuẩn coliform trong phân trong nguồn nước biểu thị rằng nguồn nước đó có thể bị ô
nhiễm bởi chất thải động vật. Thủy Cục Portland dùng clo để diệt những vi khuẩn này.
Nitrat - Nitơ
Nitrat, được đo bằng nitơ, có thể hỗ trợ sự phát triển vi sinh (vi khuẩn và tảo). Mức nitrat vượt quá tiêu chuẩn
có thể góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe. Ở các mức độ được tìm thấy trong nước uống ở Portland, nitrat
không có khả năng góp phần gây nên các tác động bất lợi cho sức khỏe.
Radon
Radon là một loại khí phóng xạ xuất hiện tự nhiên và không màu, không vị hoặc không mùi. Radon đã được
phát hiện ở các mức rất thấp trong nguồn nước Bull Run. Nó cũng được phát hiện ở những mức độ khác nhau
trong nguồn nước ngầm của Portland. Căn cứ theo các mức radon trước đây trong nước ngầm kết hợp với lượng
nhỏ nước ngầm được sử dụng, radon không có khả năng góp phần gây nên các tác động bất lợi cho sức khỏe.
Để biết thêm thông tin về radon, xin vui lòng gọi đến Đường dây nóng về Radon - EPA’s Radon Hotline (800SOS-RADON) hoặc vào trang www.epa.gov/radon.
Sodium (Natri)
Hiện nay không có tiêu chuẩn nước uống nào đối với sodium. Sodium là một chất dinh dưỡng thiết yếu. Ở các
mức độ được tìm thấy trong nước uống, nó không có khả năng góp phần gây nên các tác động bất lợi cho sức
khỏe.
Tổng Dư Lượng Clo
Tổng dư lượng clo là một số đo lượng clo dạng tự do và clo dạng hợp chất và ammoniac có trong hệ thống phân
phối nước của chúng ta. Dư lượng Clo là mức nhỏ clo còn lại trong nước và được tính toán sao cho duy trì được
khả năng khử trùng khắp hệ thống phân phối nước.
Tổng Lượng Vi Khuẩn Coliform
Coliform là các vi khuẩn có mặt tự nhiên trong môi trường và được dùng như một chỉ thị rằng có thể có các vi
khuẩn nguy hiểm tiềm tàng khác. Thủy Cục Portland dùng clo để diệt những vi khuẩn này.
Độ Đục
Độ đục là một thước đo về độ trong của nước. Độ đục tăng lên thông thường là do các cơn bão lớn khiến các
chất hữu cơ trôi lơ lửng trong nguồn nước. Nó có thể cản trở việc khử trùng và tạo một môi trường cho vi sinh
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vật sinh sôi. Khi độ đục tăng, Thủy Cục Portland có thể đóng hệ thống Bull Run và cung cấp nước lấy từ Vùng
Giếng Bờ Nam Sông Columbia.

Quy Tắc Giám Sát Tạp Chất Ngoài Quy Định
Cứ mỗi năm năm, theo quy định của EPA, Thủy Cục Portland thu thập thông tin về sự có mặt của các chất
ngoài quy định có trong nước uống. EPA dùng các kết quả kiểm nghiệm này, cùng với các rủi ro sức khỏe tiềm
tàng của những chất này, để xác định liệu có cần ban hành quy định quản lý hay không. Năm 2014, Thủy Cục
Portland đã kiểm nghiệm 21 chất ngoài quy định, và phát hiện 5 chất trong nguồn nước và hệ thống phân phối
nước của chúng ta. Những kết quả này có thể được tìm thấy trong Báo Cáo Chất Lượng Nước 2015 được đăng
trên website của chúng tôi. Vào tháng 6 năm 2015, một cuộc kiểm nghiệm bổ sung đã được tiến hành ở Vùng
Giếng Bờ Nam Sông Columbia và cũng đã phát hiện 5 chất đó. Kết quả này được báo cáo bên dưới đây:

Phát hiện năm 2015
Chất

Mức Phát Hiện Tối
Thiểu

Mức Phát
Mức Phát Hiện Tối Nguồn Lây Lan Dự Đoán
Hiện Trung
Đa
Bình
Nước Uống Đã Qua Xử Lý từ Vùng Giếng Bờ Nam Sông Columbia Các Điểm Đầu Vào Hệ Thống Phân
Phối
Clorat
0.1 phần triệu
0.1 phần triệu
0.1 phần triệu
Phụ phẩm từ khử trùng
nước uống
Crôm (tổng)
0.2 phần tỷ
0.2 phần tỷ
0.2 phần tỷ
Có trong trầm tích tự nhiên
Crom-6

0.089 phần tỷ

0.089 phần tỷ

0.089 phần tỷ

Stronti

0.068 phần triệu

0.068 phần triệu

Vanadi

2.2 phần tỷ

0.068 phần
triệu
2.2 phần tỷ

2.2 phần tỷ

Clorat
Clorat, một phụ phẩm từ quá trình khử trùng nước uống, có thể hình thành khi sodium (natri) hypoclorit được
dùng làm chất khử trùng. Ở các mức được tìm thấy trong nước của Portland, clorat không có khả năng góp phần
gây nên các tác động bất lợi cho sức khỏe.
Crôm (tổng) and Crom-6
Crôm là một nguyên tố xuất hiện tự nhiên được tìm thấy trong môi trường và trong nước uống dưới hai dạng
chính: Crôm hóa trị 3 (crôm-3) và crôm hóa trị 6 (crôm-6). Tổng lượng crôm (tổng cộng crom-3 và crom-6)
hiện đang được EPA quản lý ở mức tạp chất tối đa là 100 phần tỷ. Ở các mức rất thấp được phát hiện trong
nước uống của Portland, crôm không có khả năng góp phần gây nên các tác động bất lợi cho sức khỏe.
Stronti và Vanadi
Đây là những kim loại có trong vỏ trái đất mà có thể hòa tan vào nước có tiếp xúc với các trầm tích tự nhiên. Ở
mức độ được tìm thấy trong nước của Portland, stronti và vanadi không có khả năng góp phần gây nên các tác
động bất lợi cho sức khỏe.
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Giảm Phơi Nhiễm Chì
Chì thường được tìm thấy ở nhiều nơi trong môi trường của chúng ta. Mặc dù hiếm khi tìm thấy chì trong
nguồn nước của chúng ta và không có đường ống dẫn nước bằng chì nào đã được biết trong hệ thống nước, vẫn
có thể phát hiện chì ở một số hộ gia đình. Tại Portland, chì nhiễm vào nước uống từ sự rỉ sét (hao mòn) các vật
liệu chứa chì được dùng làm đường ống nước của hộ gia đình. Những vật liệu này bao gồm vảy hàn chứa chì
dùng để nối các đường ống đồng - thường được sử dụng phổ biến trong các căn nhà được xây dựng hoặc xây
lắp hệ thống nước từ năm 1970 đến 1985 - và trong các cấu kiện và vòi nước bằng đồng thau. Chì trong đường
ống của hộ gia đình có thể hòa tan vào nước uống khi nước nằm trong những đường ống này trong nhiều giờ,
chẳng hạn như qua đêm hoặc khi trở về nhà sau nhiều giờ làm việc hoặc đến trường.
Nếu có trong nước, chì ở các mức cao có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ
đang có thai và trẻ nhỏ. Chì trong nước uống chủ yếu xuất phát từ các vật liệu và các cấu kiện đi kèm với đường
ống dẫn nước và hệ thống ống nước của căn nhà. Thủy Cục Portland chịu trách nhiệm cung cấp nước uống chất
lượng cao, nhưng không thể kiểm soát tất cả các vật liệu được dùng trong các cấu kiện của đường ống nước
trong các căn nhà hoặc tòa nhà. Khi nước trong nhà quý vị đã đọng lại trong đường ống nhiều giờ, quý vị có thể
giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm chì bằng cách xả vòi nước từ 30 giây tới 2 phút trước khi dùng nước để uống
hoặc nấu ăn. Nếu quý vị lo ngại về chì trong nước uống của mình, quý vị có thể yêu cầu một cuộc kiểm nghiệm
tìm chì trong nước miễn phí từ LeadLine. Thông tin về chì trong nước uống, các phương pháp kiểm nghiệm và
các bước quý vị có thể thực hiện để giảm thiểu phơi nhiễm được LeadLine cung cấp, qua số điện thoại 503-9884000, www.leadline.org hoặc qua đường dây nóng Nước Uống An Toàn - Safe Drinking Water Hotline (800)
426-4791, www.epa.gov/safewater/lead.
Tại Portland, các nguồn phơi nhiễm chì thường gặp nhất là sơn gốc chì, bụi bặm trong nhà, đất và vật liệu trong
đường ống. Chì cũng được tìm thấy trong các vật dụng gia đình như đồ chơi, mỹ phẩm và đồ sành sứ.
Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng
Chương trình Cắt Giảm Nguy Hại Từ Chì của Thủy Cục Portland là một phương pháp toàn diện để giảm phơi
nhiễm chì. Thông qua chương trình này, Thủy Cục Portland cung cấp:
Phương Pháp Xử Lý Để Kiểm Soát Rỉ Sét. Giảm tình trạng bào mòn chì trong đường ống nước bằng cách
tăng độ pH của nước. Phương pháp điều chỉnh độ pH này đã giảm bớt hơn một nửa lượng chì trong nước máy.
Kiểm Nghiệm Tìm Chì Trong Nước. Thực hiện kiểm nghiệm tìm chì trong nước miễn phí cho mọi người,
nhưng chú trọng đến việc kiểm nghiệm nước ở các hộ gia đình có nhiều rủi ro bị chì trong nước nhất. Đó là
những căn nhà đã được xây trong khoảng từ 1970 đến 1985 và trong nhà có phụ nữ có thai hoặc trẻ nhỏ từ 6
tuổi trở xuống.
Giáo Dục, Tiếp Xúc và Kiểm Nghiệm. Tài trợ cho các cơ quan và tổ chức cung cấp các chương trình giáo dục,
tiếp xúc và kiểm nghiệm về tất cả các nguồn phơi nhiễm chì.
Cắt Giảm Nguy Hại Từ Chì Trong Gia Đình. Hỗ trợ Chương Trình Kiểm Soát Nguy Hại Từ Chì Tại Portland
để cung cấp các khoản tài trợ nhằm giảm thiểu nguy hại từ việc sử dụng sơn chứa chì trong các căn nhà.
Kiểm Nghiệm Nước
Hai lần mỗi năm, Thủy Cục Portland và các nhà cung cấp nước khu vực trong vùng dịch vụ Bull Run
quan trắc lượng chì và đồng trong nước máy thông qua một nhóm mẫu nước thu thập từ hơn 100 nhà.
Đây là những căn nhà có đường ống nước đã được biết là có mối hàn bằng chì, và có nhiều khả năng có
chì trong nước nhất. Các mẫu nước được thu thập sau khi nước đã đọng lại trong đường ống nước sinh
hoạt trong hơn 6 giờ. Tình trạng chì vượt ngưỡng trong Quy Định Về Chì và Đồng xảy ra khi hơn 10%
trong số các căn nhà này vượt mức hành động về chì là 15 phần tỷ. Trong lần kiểm nghiệm mới đây nhất,
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dưới 10% số căn nhà cho kết quả vượt quá mức hành động về chìCác bước đơn giản để giảm phơi nhiễm
chì tiềm tàng từ đường ống nước của hộ gia đình
 Mở nước để xả chì ra khỏi đường ống. Nếu không dùng nước trong nhiều giờ, mở từng vòi nước cho
chảy trong 30 giây đến 2 phút hoặc cho tới khi nước nguội đi trước khi uống hoặc dùng để nấu ăn. Cách
này sẽ giúp xả bỏ nước có thể có chứa chì từ đường ống.
 Dùng nước mới, lạnh để nấu ăn và pha sữa bột cho trẻ Không nấu ăn hoặc uống nước từ vòi nước
nóng; chì hòa tan dễ hơn trong nước nóng. Không dùng nước từ vòi nước nóng để pha sữa bột cho trẻ.
 Không nấu sôi nước để loại bỏ chì. Nấu sôi nước sẽ không giúp loại bỏ chì.
 Đưa con quý vị đi xét nghiệm tầm soát nhiễm độc chì. Hãy hỏi bác sĩ hoặc gọi tới đường dây tư vấn về
nhiễm độc chì LeadLine để tìm hiểu cách cho trẻ xét nghiệm tìm nhiễm độc chì. Xét nghiệm tìm nồng độ
chì trong máu là cách duy nhất để biết liệu con của quý vị có đang bị phơi nhiễm chì hay không.
 Xét nghiệm nước sinh hoạt của quý vị để tìm chì. Liên lạc với LeadLine tại www.leadline.org hoặc qua
số 503-988-4000 để tìm hiểu cách được kiểm nghiệm tìm chì trong nước MIỄN PHÍ.
 Cân nhắc việc sử dụng bộ lọc nước. Hãy kiểm tra xem nó có giúp giảm bớt lượng chì hay không không phải tất cả bộ lọc nước đều có thể loại bớt chì. Hãy nhớ bảo dưỡng và thay thế bộ lọc nước theo
hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo đảm chất lượng nước. Liên lạc với NSF International qua số điện
thoại 800-NSF-8010 hoặc www.nsf.org để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn hoạt động của bộ lọc nước.
 Thường xuyên làm vệ sinh miệng vòi nước trong nhà. Những cặn bám chứa chì từ mối hàn hoặc
đường ống nước của hộ gia đình có thể mắc lại trong miệng vòi nước. Thường xuyên làm vệ sinh vài
tháng một lần sẽ giúp loại bỏ những cặn bám này và giảm bớt sự phơi nhiễm chì của quý vị.
 Cân nhắc việc mua những đồ dùng có độ chì thấp. Kể từ tháng Một 2014, tất cả các loại ống, vật dụng
nội thất và cố định đều được quy định chứa dưới 0.25% chì. Khi mua các vật dụng cố định mới, người sử
dụng nên tìm những loại có lượng chì nhỏ nhất.
LeadLine
Nếu quý vị lo lắng rằng nước máy tại nhà quý vị bị nhiễm chì, xin vui lòng liên lạc LeadLine để nhận bộ dụng
cụ xét nghiệm tìm chì trong nước miễn phí và để tìm hiểu những cách giảm phơi nhiễm với tất cả các nguồn
phát thải chì. Hãy gọi cho LeadLine qua số 503-988-4000 hoặc vào trang www.leadline.org.
 Kiểm nghiệm tìm chì trong nước miễn phí
 Xét nghiệm tầm soát nhiễm độc chì cho trẻ em miễn phí
 Các dịch vụ giúp giảm lượng chì trong nước miễn phí

Quyết Định Miễn Xử Lý Nước Ở Nguồn Nước Bull Run
Thủy Cục Portland là hệ thống duy nhất tại Hoa Kỳ đã được miễn xử lý nước đối với ký sinh trùng
Cryptosporidium nhờ vào chất lượng cao của nguồn nước tại đây và do đó không bố trí biện pháp xử lý
Cryptosporidium. Vào Tháng 3 năm 2012, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Oregon (OHA) đã cấp cho Thủy Cục
Portland một sự miễn trừ các quy định về nước uống của tiểu bang và liên bang đòi hỏi xử lý loại bỏ ký sinh
trùng Cryptosporidium khỏi nguồn nước thô từ Lưu Vực Bull Run. Quyết định miễn xử lý là việc tiểu bang cho
phép cơ quan không phải đáp ứng một MCL hoặc một kỹ thuật xử lý nước nào đó trong các điều kiện nhất định.
Tiểu bang cấp quyết định miễn trừ nếu một hệ thống nước thể hiện rằng biện pháp xử lý được yêu cầu là không
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cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng vì tính chất của nguồn nước thô của hệ thống nước. OHA đã cho phép
Thủy Cục Portland miễn xử lý nước đối với Cryptosporidium dựa trên những dữ kiện và phân tích quan trọng
được trình bày trong Đơn Đề Nghị Miễn Xử Lý Nước LT2 đối với nguồn nước uống từ Bull Run.
Do quyết định miễnxử lý nước, sau đây là các điều kiện bắt buộc của tiểu bang phải được đáp ứng nhằm
duy trì hiệu lực của quyết định miễn xử lý nước này.
Bảo Vệ Lưu Vực Sông: Thủy cục Portland phải duy trì hoặc tăng cường tất cả các biện pháp bảo vệ hiện hữu
bằng quản lý hoặc pháp luật đối với Thủy Vực Bull Run, giám sát thủy vực thường xuyên nhằm loại trừ các
trường hợp xâm nhập không phép, duy trì sự kiểm soát chặt chẽ các cơ sở vệ sinh, thực hiện thanh tra thực địa
và giám sát các nhánh sông và chất thải động vật hoang dã trong lưu vực sông.
Giám Sát Đầu Vào Nước Thô: Thủy Cục Portland phải tiến hành giám sát đều đặn thường xuyên đối với
Cryptosporidium tại điểm đầu tiên nước thô đi vào hệ thống nước uống ít nhất hai ngày mỗi tuần. Nếu
Cryptosporidium được phát hiện trong bất cứ mẫu nước nào, Thủy cục Portland phải bắt đầu một chương trình
giám sát tăng cường hơn để xác định liệu nồng độ Cryptosporidium có ít hơn 0.075 hợp tử trong mỗi 1.000 lít
nước. Việc phát hiện thêm Cryptosporidium trong quá trình giám sát này có thể dẫn đến việc OHA thu hồi lại
quyết định miễn xử lý nước.
Báo Cáo Và Thông Báo: Thủy Cục Portland phải báo cáo các kết quả giám sát lưu vực và nước thô đến OHA.
Thủy Cục phải báo cáo cho OHA ngay trong vòng 24 giờ nếu phát hiện Cryptosporidium. Thủy Cục Portland
phải thông báo cho công chúng thông qua trang web và phải ban hành thông cáo báo chí trong trường hợp phát
hiện thấy Cryptosporidium ở đầu vào nước thô. Kết quả các cuộc thanh tra vùng lưu vực sông, giám sát các
nhánh sông và động vật hoang dã phải được báo cáo hàng năm cho OHA. Thủy Cục Portland phải thông báo
cho OHA về bất cứ hoàn cảnh nào có thể ảnh hưởng đến các điều kiện áp dụng của quyết định miễn xử lý nước.
Quyết định miễn xử lý nước có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày được ban hành. OHA có thể hủy bỏ
quyết định miễn xử lý nếu các điều kiện để miễn xử lý không được đáp ứng.
Kết quả Giám Sát Cryptosporidium Ở Điểm Đầu Vào Nước Thô Năm 2015
Số mẫu nước
Tổng thể tích
Phát hiện
226
5,664.1 L
Không
Năm 2015, đã không phát hiện thấy Cryptosporidium trong quá trình Giám Sát Đầu Vào Nước Thô. Các báo
cáo nước đầu vào hàng tháng mới nhất có thể được tìm thấy tại
www.portlandoregon.gov/water/BRTVIntakeReports.
Tài liệu Báo Cáo Về Quyết Định Miễn Xử Lý Nước Ở Lưu Vực Bull Run hàng năm mới đây nhất tóm lược các
kết quả thanh tra vùng lưu vực sông và giám sát các nhánh sông và động vật hoang dã cho Năm Thủy Cục 2015
(1 tháng 10 năm 2014 – 30 tháng 9 năm 2015) và có thể được tìm thấy tại
www.portlandoregon.gov/water/2015BRTVReport.
Có thể tìm thêm thông tin về quyết định miễn xử lý nước của Thủy Cục Portland tại
www.portlandoregon.gov/water/treatmentvariance.

Thông Báo Đặc Biệt Về Người Suy Miễn Dịch
Một số người có thể dễ bị ảnh hưởng hơn bởi các tạp chất trong nước uống so với đa số mọi người. Người suy
miễn dịch chẳng hạn như những người bị ung thư đang được dùng hóa trị liệu, người đã được cấy ghép nội
tạng, người bị HIV/AIDS hoặc bị rối loạn hệ miễn dịch, một số người lớn tuổi và trẻ sơ sinh có thể đặc biệt dễ
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bị nhiễm khuẩn. Những người này nên hỏi xin lời tư vấn về nước uống từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của họ. Hướng dẫn của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA)/Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch
Bệnh (CDC) về các biện pháp thích hợp để giảm bớt rủi ro nhiễm khuẩn Cryptosporidium và các tạp chất vi
sinh khác được cung cấp qua Đường Dây Nóng Safe Drinking Water Hotline ở số 800-426-4791.

Nguồn Cung Cấp Nước Đáng Tin Cậy Trong Hiện Tại Và Tương Lai
Hệ thống nước vững mạnh và ổn định của Portland đáp ứng các nhu cầu cung cấp nước của các khách hàng của
Thủy Cục Portland.
Nhiều người sẽ nhớ lớp tuyết mỏng trong mùa đông 2014-2015 và mùa hè cùng mùa thu kéo dài, khô và nóng
năm 2015. Nguồn cung nước chính của Portland ở Lưu Vực Bull Run chủ yếu dựa vào các hồ chứa nước mưa
và ít bị ảnh hưởng bởi tác động của nhiệt độ nóng lên làm tan tuyết. Nguồn nước ngầm phụ của Portland cũng
giúp tăng cường sự ổn định của hệ thống nước khi cần thiết.
Thủy cục Portland đang làm việc tích cực để hiểu và phát triển một kế hoạch dài hạn đối phó các tác động của
sự thay đổi khí hậu đối với hệ thống nước uống của chúng ta. Khí hậu tương lai của vùng Northwest dự kiến sẽ
có những mùa hè khô nóng hơn và mùa đông ướt át, ấm hơn kèm mưa bão lớn hơn, cũng như nhiều mưa và ít
tuyết rơi hơn ở những nơi cao hơn. Do đó, mùa đông với lượng tuyết tích tụ thấp và ấm hơn nhiệt độ trung bình
sẽ ngày càng có khả năng xuất hiện hơn trong vài thập kỷ kế tiếp.
Xây dựng cơ sở để phòng động đất lớn là một cách mà Thủy Cục Portland hoạch định để bảo đảm việc cung
cấp nước ổn định. Sự tập trung chính của Thủy Cục Portland trong nhiều thập kỷ qua là bảo đảm các cơ sở cung
cấp nước chống chịu được các áp lực động đất và có thể vận hành bình thường sau một cơn động đất. Các hồ
chứa nước mới được xây dựng tại Kelly Butte và Powell Butte và các hồ chứa nước ngầm được gia cố chống
động đất trong tương lai tại Washington Park đều đã được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn chống động đất
hiện đại.
Chúng tôi biết quý vị cần đến nước mỗi khi quý vị mở vòi nước của mình. Nhờ vào việc hoạch định thận trọng
và một hệ thống nước vững mạnh và ổn định, Thủy Cục Portland sẽ đáp ứng được các nhu cầu cung cấp nước
của khách hàng trong hiện tại và cả tương lai.
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy còn quý vị thì sao?
1) Đăng ký để nhận Thông cáo Cộng Đồng. Tìm hiểu thêm thông tin tại: www.PublicAlerts.org
2) Nhận một bộ thử nước, lên kế hoạch, và luôn cập nhật thông tin. Tìm hiểu thêm thông tin tại:
www.portlandoregon.gov/pbem/plan
3) Biết cách khóa đường ống nước của quý vị. Tìm hiểu thêm thông tin tại: www.regionalh2o.org/how-shutyour-water-emergency

Ổn Định Trong Vận Hành
Hai dự án hiện nay của Thủy Cục Portland sẽ bảo đảm nước sinh hoạt được cung cấp thông suốt tới và
trong phạm vi bờ tây Portland trong trường hợp có động đất lớn xảy ra.
Dự án Willamette River Crossing (WRX) sẽ xây dựng một đường ống dẫn chính được gia cố chống động đất
dưới Sông Willamette. Sáu đường ống dẫn chính hiện tại băng ngang qua sông đóng một phần trọng yếu trong
việc cung cấp nước cho khách hàng ở bờ tây. Tuy nhiên, đường ống cũ nhất băng ngang sông đã có hơn 110
năm và không đường ống nào được gia cố chống động đất, điều đó nghĩa là các đường ống nước chính không
được cố định lại nên chúng có thể dịch chuyển và nứt vỡ trong một trận động đất. Đường ống mới sẽ đủ lớn để
cung cấp cho nhu cầu trung bình hàng ngày của khách hàng ở khu bờ tây.

Báo Cáo Chất Lượng Nước Uống
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Dự án Nâng Cấp Hồ Chứa Nước Washington kéo theo việc xây dựng một hồ chứa nước mới, dưới lòng đất
và được gia cố chống động đất. Hồ chứa nước sẽ được thiết kế kỹ thuật để chống chịu sự xâm lấn liên tục của
đất lở và tác động của động đất. Khi hoàn tất, hồ chứa nước dưới lòng đất mới sẽ cung cấp nước cho bờ tây
Portland, bao gồm tất cả các doanh nghiệp và cư dân trong trung tâm thành phố, Sở Thú Oregon, hơn 60 công
viên, sáu bệnh viện và 20 trường công lập Portland.
Trải Nghiệm Bull Run
DỰ ÁN NGHỆ THUẬT CỦA HỌC SINH
Thủy Cục Portland hướng dẫn hàng trăm học sinh và người trưởng thành tham quan qua Lưu Vực Bull Run mỗi
năm. Trong chuyến tham quan Bull Run, du khách tìm hiểu về khoa học thủy lợi, sinh thái rừng và kỹ thuật.
Nhiều du khách cho biết rằng họ cảm thấy một sự kết nối đặc biệt và tình cảm với nước sinh hoạt sau chuyến
tham quan.
Mùa thu 2015, học sinh lớp bốn từ Trường Boise-Eliot/Humboldt đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt từ Thủy Cục
Portland: Trải nghiệm tham quan lưu vực sông được bảo vệ của thành phố và miêu tả lại cảm giác được ở đó.
Thủy Cục và giáo viên từ Boise-Eliot/Humboldt đã thiết kế một chuyến tham quan đặc biệt cho học sinh lớp
bốn. Mục tiêu? Để nắm bắt được ấn tượng của các em bằng tất cả năm giác quan. Học sinh đã đi dạo trong yên
lặng qua khu rừng, đã ghi âm lại những âm thanh từ trong lòng đập nước, đã tập yoga qua ảnh và thậm chí còn
nếm thử vị của cây me đất. Và từ những ấn tượng này, học sinh đã tạo nên nghệ thuật.
Để tìm hiểu thêm về dự án này, các chuyến tham quan Bull Run nói chung, xin vui lòng liên lạc:
www.portlandoregon.gov/water/education.
Thông Tin Liên Lạc:
Thủy Cục Portland
1120 SW 5th Avenue/Room 600
Portland, Oregon 97204
www.portlandoregon.gov/water
Nhằm giúp bảo đảm sự tiếp cận công bằng đối với các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Thành phố,
Thành phố Portland sẽ cung cấp bản dịch, điều chỉnh hợp lý các chính sách, thủ tục và cung cấp trợ giúp bổ
sung/dịch vụ/ định dạng thay thế cho những ai bị khuyết tật. Để tìm hiểu thêm về các bố trí, bản dịch, khiếu
nại, và thông tin thêm, vui lòng liên lạc 503-823-7404, dùng dịch vụ TTY Thành phố 503-823-6868, hoặc dùng
dịch vụ tiếp âm Oregon: 711. Các bản sao của báo cáo này được cung cấp trên website của Thủy Cục Portland–
www.portlandoregon.gov/water/wqreport

