Chất Lượng Nước và Kiểm Tra Nước Các Câu Hỏi Thường Gặp
CẬP NHẬT Ngày 15 tháng 3 năm 2017
Sở Họ c Chá nh Portland sẽ cậ p nhậ t và duy trı̀ danh sá ch cá c câ u hỏ i và câ u trả lời thường gặ p có
liê n quan đeế n chaấ t lượng nước trong cá c trường họ c củ a chú ng ta. Cá c câ u hỏ i có theể gửi đeế n
pubinfo@pps.net.
Các ảnh hưởng đến sức khoẻ của chì trong nước uống

Hỏi: Nơi nào tôi có thể lấy thông tin về ảnh hưởng đến sức khoẻ của chì trong nước uống?
Ðáp: Sở Y Teế Quậ n Multnomah và Cơ Quan Y Teế Oregon là cá c cơ quan có chuyê n mô n và có trá ch
nhiệ m ngă n ngừa và giả i quyeế t cá c ả nh hưởng sức khỏ e từ chı̀. Trang mạ ng củ a Sở Y teế
www.multco/us/health/lead-poinsoning-prevention cung caấ p thô ng tin và câ u trả lời chı́nh xá c
veề thô ng tin chı̀. Họ cũ ng có mộ t đường dâ y nó ng cho cá c câ u hỏ i 503.988.4000.
Phân phối nước an toàn

Hỏi: Kế hoạch cung cấp nước trong năm học 2016-17 là gì?
Đáp: PPS đã laắ p đặ t cá c má y caấ p nước 5 gallon ở cá c vị trı́ trung tâ m trong moỗ i trường. Taấ t cả cá c
beể phun nước uoống đã được taắ t hoặ c phủ kı́n, nhưng nước vaẫ n cò n trong cá c phò ng taắ m và boồ n
rửa dà nh cho việ c rửa tay.
Hỏi: Các gia đình có thể mang nước đóng chai cho học sinh không?

Đáp: Có , nhưng PPS khuyeế n khı́ch phụ huynh gửi cá c chai nước có theể sử dụ ng lạ i đeể laấ y nước từ
cá c nguoồn nước an toà n tạ i trường. Nước uoống an toà n sẽ có ở taấ t cả cá c trường họ c cho taất cả họ c
sinh, giá o viê n và nhâ n viê n trường.
Kiểm Tra Nồng Độ Chì

Hỏi: PPS đã tạ o cơ hộ i nà o đeể họ c sinh và nhâ n viê n có theể tham dự cá c chương trı̀nh kieể m tra chı̀
mieễ n phı́?
Đáp: Cuối mùa xuân vừa qua và trong suốt mùa hè, PPS cộng tác với Quận Multnomah và cung
cấp cho gia đình thông tin về các đợt kiểm tra chì miễn phí tại khắp Portland.
Hỏi: Có cơ hội bổ sung nào cho việc kiểm tra chì không?

Đáp: Hiện tại, đang có xét nghiệm lượng chì trong máu miễn phí trong Quận Multnomah dành
cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống và phụ nữ có thai. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các phòng xét
nghiệm sắp có bằng cách truy cập https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/testyour-child-lead.
Hỏi: Nơi nào gia đình có thể tìm hiểu thêm chi tiết về nồng độ chì và nguy cơ sức khoẻ?

Đáp: Multnomah County có mộ t hộ p thư điệ n tử "lead line" tạ i leadline@multco.us và đường dâ y
thô ng tin qua điệ n thoạ i soố 503-988-4000.
Sở Học Chánh Portland là một hành động khẳng định và sử dụng lao động bình đẳng.

Các câu hỏi khác
Hỏi: Các bữa ăn của trường được chuẩn bị như thế nào?
Đáp: PPS đã thực hiệ n mộ t quyeế t nghị đeể xả nước và o đaầ u thá ng 10 nă m 2016. Đieề u nà y cho phé p
cá c nhà beế p củ a chú ng ta trở lạ i việ c chuaẩ n bị thức ă n bı̀nh thường và an toà n.
Hỏi: Liệ u Roosevelt, Franklin, Grant và Faubion có được những đường oống mới khô ng có chı̀ như
là mộ t phaần củ a cá c cuộ c cả i tạ o do Trá i Phieế u tà i trợ?
Đáp: Có .

Hỏi: Sản vật được trồng trong vườn trường (và được tưới bằng nước của trường) có thể
được tiêu thụ an toàn không?

Đáp: AĂ n rau tươi trong vườn là mộ t lựa chọ n toốt veề sức khỏ e cho mọ i người. Cá c khu vườn củ a
trường được Sở Họ c chá nh chaấ p thuậ n và khuyeế n khı́ch đeể thú c đaẩ y thê m nữa cá c cơ hộ i họ c tậ p
cho họ c sinh cũ ng như sự tieế p tụ c tham gia củ a cộ ng đoồng và cá c thực hà nh beề n vững.

Gaần đâ y, Cơ Quan Y Teế Oregon đã duyệ t lạ i cá c nghiê n cứu khoa họ c veề sự an toà n củ a việ c là m
vườn trong đaất có theể chứa chı̀. Những đó ng gó p quan trọ ng nhaấ t và o noồng độ chı̀ trong đaất là từ
cá c nguoồn như bộ t chı̀ củ a sơn và bụ i. Nghiê n cứu cho thaấ y lượng chı̀ thaấ m và o đaấ t qua nước khá
nhỏ so với lượng chı̀ đã có saẵ n ở trong cá c lớp đaấ t. Nó i chung, câ y cả nh khô ng haấ p thụ mộ t lượng
chı̀ đá ng keể . Tuy nhiê n, đieề u quan trọ ng là phả i rửa sạ ch đaấ t và bụ i trong rau quả và tay sau khi
là m vườn vı̀ đaấ t và bụ i là những nguoồn ô nhieễ m chı̀ chı́nh trong sả n xuaấ t.
Theo thô ng tin từ Cơ quan Y teế Oregon, vườn trường có theể được tưới baằ ng nước từ vò i nước tạ i
cá c trường họ c baấ t keể mức độ chı̀ đọ c được. Sở Họ c Chá nh khuyeế n khı́ch việ c xả nước từ vò i tưới
trong vò ng 1-2 phú t trước khi tưới cho vườn đeể loạ i bỏ được heế t nước đọ ng lạ i.

Sả n phaẩm được troồng trong những khu vườn được dự định tiê u thụ trong nhà ă n củ a trường nê n
được rửa trước tiê n ở ngoà i trời đeể loạ i bỏ cá c hạ t bụ i baẩ n. Sau đó , thực phaẩ m được nhâ n viê n
Dịch Vụ Dinh Dưỡng rửa kỹ baằ ng cá c dụ ng cụ thaấ p hơn tiê u chuaẩ n EPA veề chı̀ và được chuaẩn bị
cho tiê u dù ng. Neế u sả n phaẩ m được tiê u thụ ở nơi nà o trong khuô n viê n trường ngoà i nhà ă n, cá c
chương trı̀nh là m vườn có theể saắ p xeế p với nhâ n viê n Dịch vụ Dinh dưỡng đeể sử dụ ng boồn rửa
ngoà i thời gian chuaẩ n bị thực phaẩ m. Neế u sả n phaẩ m ra khỏ i khuô n viê n trường, đừng rửa nó với
vò i nước củ a vườn.

Chương Trı̀nh An Toà n Thực Phaẩ m Sâ n Vườn củ a Bộ Giá o Dụ c Oregon đeề nghị taấ t cả đieề u phoố i
viê n chương trı̀nh thực phaẩ m vườn phả i có thẻ cho phé p cheế bieế n thực phaẩ m củ a tieể u bang. Taất
cả họ c sinh / nhâ n viê n phả i rửa tay kỹ lưỡng baằ ng xà phò ng và nước trước khi thu hoạ ch thực
phaẩm đeể phụ c vụ cho trường. Khi thu hoạ ch, rửa lạ i tay sau giờ giả i lao, đi vệ sinh, haắ t hơi, ho, xử
lý rá c hoặ c caầm tieề n, hoặ c baấ t cứ khi nà o tay bị baẩ n. BAẤ T CƯỨ họ c sinh hay nhâ n viê n nà o bị oố m
khô ng nê n tham gia và o việ c thu hoạ ch đeể họ khô ng lâ y truyeề n vi khuaẩ n hoặ c vi rú t daẫ n đeế n bệ nh
do thực phaẩm.
Neế u quý vị đang xâ y dựng mộ t khu vườn mới, hã y là m việ c với cá c nhâ n viê n Quả n lý Dự á n củ a
chú ng tô i.

Kế Hoạch Kiểm Tra Chì
Hỏi: Trạng thái của thử nghiệm chì của PPS là gì?
Đáp: Việc lấy mẫu của từng đầu ống nước lạnh trong sở học chánh đã được hoàn thành và tất cả
các kết quả của việc lấy mẫu "A" ban đầu đã được đăng trực tuyến một cách riêng biệt. Chúng tôi
hy vọng trong những báo cáo cuối cùng gần đây, các báo cáo chi tiết của TRC về tất cả các tòa nhà
được kiểm tra, bao gồm phân tích đầy đủ, dữ liệu và sửa chữa bất kỳ lỗi nào trong báo cáo sơ bộ.
Khi các báo cáo này hoàn tất, chúng tôi sẽ cung cấp cho các gia đình và nhân viên PPS.

Mộ t maẫu "B" thứ hai cũ ng được laấy và dù ng đeể xá c định nguoồn nhieễm chı̀ (oống với đoồ đạ c). Mộ t bê n thứ ba
độ c lậ p đã phâ n tı́ch cả hai maẫu, và keế t hợp với cá c thô ng tin khá c, đã đưa ra cá c khuyeế n nghị đeể hoà n thiệ n
hệ thoống hiệ n tạ i, bao goồ m:

Thay thế đồ đạc chứa nước;
Thay thế đường ống;
Loại bỏ tất cả các bộ lọc;
Cập nhật các tiến trình và quy trình để đảm bảo các hoạt động an toàn của tất cả các thiết bị
nước như bộ xả;
e. Tạo ra một cơ sở dữ liệu đồ dùng nước để theo dõi lịch sử bảo trì và bất kỳ sự đo lường nào có
lien quan.
a.
b.
c.
d.

Taất cả cá c vò i nước uoố ng đeề u được bao phủ hoặ c khô ng được hoạ t độ ng, và được thay theế bởi cá c má y caấ p
nước di độ ng đeể đả m bả o raằ ng taất cả họ c sinh và nhâ n viê n đeề u có nước uoống an toà n. Cá c tieế n trı̀nh cũ ng
được thieế t lậ p đeể đả m bả o raằ ng nước dù ng đeể chuaẩn bị thức ă n trong nhà beế p là an toà n.
Bả ng hướng daẫn được đặ t trê n cá c cửa ra và o cho taất cả cá c nguoồn nước khô ng phả i là vò i uoống nước
(phò ng taắ m, phò ng thı́ nghiệ m, lớp họ c, vv) xá c dịnh raằ ng họ c sinh và nhâ n viê n khô ng nê n uoống từ boồ n
rửa hoặ c từ baất kỳ vậ t dụ ng nà o khá c. Sử dụ ng nứơc khô ng uoống được chaẳ ng hạ n như rửa tay là an toà n.

.

Hỏi: Vòi nước vòi phun ngoài trời và vòi uống nước có được thử không?
Đáp: Các vòi nước lạnh gắn liền với tòa nhà PPS đã được kiểm tra và kết quả được bao gồm trong
kết quả của từng trường.
Hỏi: Các trường bán công có được kiểm tra phải không?

Đáp: PPS thử nghiệ m nước trong taấ t cả cá c tò a nhà củ a cá c trường đó . Cá c trường bá n cô ng naằ m
trong cá c tò a nhà và cơ sở củ a PPS đã được kieể m tra veề chaấ t lượng nước và o mù a hè nà y và keế t
quả đã được đă ng tả i. Cá c trường bá n cô ng khô ng naằ m trong cá c tò a nhà củ a PPS khô ng được bao
goồm, nhưng họ c sinh trường bá n cô ng đã có theể tham gia và o cá c cuộ c kieể m tra chı̀.

