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Trái Phiếu Dùng Cho Công Tác Giảm Thiểu Mức Khí
Radon Tháng 5 Năm 2017
Với việc thông qua Trái phiếu Y tế và An toàn tháng 5 năm 2017, chỉ có hơn 1,1 triệu đô la đã có sẵn nhằm cho công
tác giảm thiểu mức radon trong các Trường Công lập Portland.

Công tác Giảm thiểu Khí
Radon Đang được Tiến hành

Một số dự án radon đã được bắt
đầu trước khi trái phiếu tháng 5 năm
2017 sử dụng nguồn tài trợ khẩn cấp
từ khu học chánh. Trong vài tháng
qua, các nhóm làm việc đã thực hiện
những tiến bộ đáng kể trong việc
giảm thiểu khí radon khỏi các địa
điểm có vấn đề trên toàn học khu.

Thử nghiệm Phát hiện Radon
Bắt đầu vào năm 2016
PPS đã bắt đầu thử nghiệm radon
vào mùa xuân năm 2016 để tuân
thủ luật pháp tiểu bang, chỉ thị
kiểm tra radon ở mọi trường công
lập trước tháng 1 năm 2021
PPS đã hoàn thành tốt công tác
thử nghiệm của mình trước thời
hạn do tiểu bang ấn định.

PPS sẽ kiểm tra lại
sau mỗi năm năm

Theo các quy định của Cơ quan
Y tế Oregon, tất cả các phòng ở
tầng trệt thường xuyên bị chiếm
đóng trong các trường học với mức
radon đã được giảm nhẹ sẽ được
kiểm tra lại sau mỗi năm năm.
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Radon là một loại khí phóng xạ
tự nhiên mà quý vị không thể
nhìn thấy, ngửi hoặc nếm.
Có nhiều nơi bị nhiễm khí radon
tự nhiên cao ở một số địa điểm
trên khắp Portland. Khí Radon
có thể thấm qua đất và thâm
nhập vào các tòa nhà, như nhà ở,
trường học và nơi làm việc.
Nếu cần giảm thiểu - một hệ
thống ống thông gió có quạt
được xây dựng. Hệ thống này
kéo khí radon từ bên dưới cấu
trúc lên qua lỗ thông hơi lên đến
mái nhà, nơi khí radon phân tán
một cách an toàn vào không khí
bên ngoài.

KHÍ
RADON
RADON

Sở Học Chánh Portland là nơi áp dụng chính sách nâng đỡ và cơ hội việc làm bình đẳng.

