7 điều Cần Biết

VỀ CÁC DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC BULL RUN

Để giảm chì và lọc nước
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Từ Rừng đến Vòi nước

Đầu nguồn Bull Run là nguồn nước uống chính của Portland.

Bảo vệ Nguồn cung cấp Nước của chúng ta.
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Đảm bảo nước an toàn có nghĩa là bảo vệ đầu nguồn. Những hạn chế nghiêm
ngặt hiện có dành cho nguồn nước Bull Run và khu vực xung quanh sẽ vẫn là
một phần thiết yếu trong phương thức bảo vệ chất lượng nước của Portland.
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Đầu nguồn
Bull Run

Làm cho Nguồn Nước Tuyệt vời Trở nên Thậm chí còn Tốt hơn

Portland đang tiếp tục cải thiện nước Bull Run thông qua việc lọc nước và nỗ lực giảm chì
thông qua việc cải thiện điều trị kiểm soát ăn mòn. Những dự án này sẽ tiếp tục di sản của
Portland trong việc cung cấp nước an toàn và dư dật.

Kiểm soát Ăn mòn: Giảm Tiếp xúc với Chì
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Portland đã xử lý nước Bull Run từ năm 1997 để giảm lượng chì có thể rỉ ra từ hệ
thống ống nước hộ gia đình vào nước ở vòi nước. Các biện pháp xử lý kiểm soát
ăn mòn được cải thiện sẽ đăng trực tuyến vào năm 2022. Điều này sẽ làm giảm
việc phơi nhiễm chì từ hệ thống ống nước hộ gia đình cho cộng đồng.

Chì

Lọc nước Bull Run: Đầu tư vào nguồn Nước của Portland

Nhà máy lọc mới là một đầu tư dài hạn sẽ loại bỏ vi sinh vật Cryptosporidium , làm
cho hệ thống của Portland trở nên càng đáng tin cậy hơn, và cung cấp nguồn nước
phù hợp, tuyệt vời cho khách hàng.

Việc Lọc nước Sắp Có vào năm 2027
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Nhà máy lọc mất khoảng 10 năm để lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng — và việc quy hoạch
đã được bắt đầu. Trong khi chờ đợi, Cục Nước Portland đang làm việc với các đối tác y tế công
cộng của chúng tôi để tiếp tục đảm bảo rằng nước của Portland đủ an toàn để uống được.

Kế hoạch
10 năm
2027

Ưu tiên Khả năng Chi trả

Thủy Cục Portland cam kết giữ mức giá phải chăng cho khách hàng bằng cách chủ
động quản lý chi phí dự án. Và Portland đang tiếp tục hỗ trợ khách hàng có thu nhập
thấp thông qua các dịch vụ hỗ trợ tài chính mở rộng gần đây của chúng tôi.

www.portlandoregon.gov/water/BullRunTreatment
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận dịch thuật hoặc phiên dịch, hoặc để biết về những hỗ trợ cho người khuyết tật.
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