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Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận Cam về Vấn Đề Tràn Dầu Địa Phương 
Khuyến Cáo Y Tế # 2 

(Santa Ana, CA) – Theo sự cập nhật hóa sau cùng từ Bộ Chỉ Huy Unified Command (South Coast Air 

Quality Management District) lãnh đạo sự đối phó với nạn tràn dầu dọc theo duyên hải Quận Cam, 

phối hợp với Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Liên Bang (US Environmental Protection Agency), Cơ 

Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA), và hãng tư vấn về vấn đề môi trường hiện đang thực hiện 

một cuộc khảo sát lượng định Phẩm chất không khí trong  cộng đồng xuyên qua việc quan sát không 

khí lưu động và mẫu không khí tại 12 địa điểm tọa lạc dọc theo duyên hải Quận Cam. 

 

Tính đến ngày thứ Năm, các mẫu không khí từ những khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi nạn tràn dầu 

nằm trong những mức độ bối cảnh (phẩm chất của không khí trong một ngày đặc thù) và dưới mức độ 

ô nhiễm được đo lường căn cứ theo các tiêu chuẩn y tế của tiểu bang California. Những nỗ lực theo 

dõi phẩm chất của không khí vẫn được tiếp tục bởi Bộ Chỉ Huy Unified Command. 

 

Bác Sĩ Clayton Chau, Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế kiêm Giám Đốc Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận 

Cam phát biểu: “ Chúng tôi rất khích lệ bởi  những kết quả sơ khởi phẩm chất của các mẫu không khí. 

Trong khi mà nhóm đặc trách đối phó với nạn tràn dầu tiếp tục theo dõi, thanh tra, và dọn dẹp các bãi 

biển để bảo đảm các phương thức dọn sạch được sử dụng, trước khi phân tích mẫu nước từ Bộ Chỉ 

Huy Unified Command, khuyến cáo y tế nguyên thủy của chúng tôi vẫn tiếp tục được áp dụng. Chúng 

tôi yêu cầu các cư dân và Du Khách tiếp tục tránh các khu vực nước biển nơi có vết dầu loang tại các 

bãi biển của chúng ta để giới hạn những nguy cơ bị nhiễm độc thấm vào da, hít thở, và nuốt vào bụng 

cho đến khi có thêm các khuyến cáo mới. Điều này có nghĩa là phải tự chế các hoạt động tiêu khiển 

dọc theo  duyên hải như bơi lội, trượt nước, đi xe đạp, đi bộ, tập thể thao, câu cá và tụ tập.” 

 

Ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy váng dầu trên mặt nước, những chất ô nhiễm do dầu có thể 

thẩm thấu hay hòa tan trong nước vẫn còn tồn đọng. Những thành phần dễ bốc hơi từ việc tràn dầu có 

thể bốc hơi vào trong không khí, khiến chúng ta có thể hít thở chất độc vào người. Bác sĩ Chau khuyến 

cáo nếu chúng ta có kinh nghiệm với bất cứ triệu chứng kết quả từ việc tiếp xúc hay hít thở vào những 
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chất độc của dầu hay đã bốc hơi, phải tìm ngay việc chữa trị y tế bằng cách liên lạc với các bác sĩ gia 

đình , hay đi vào các trung tâm điều trị khẩn trương. Nếu chúng ta có kinh nghiệm với những triệu 

chứng như khó thở hay đau ngực, xin gọi 911.” 

 

Trong việc đối phó với nạn tràn dầu tại duyên hải, việc tiếp cận với một số bãi biển có thể bị giới hạn 

hay đóng cửa hoàn toàn, các thông tin được đăng tải trên các trang mạng của các thành phố địa 

phương ( tỉ dụ. Huntingtonbeachca.gov, newportbeachca.gov). Thêm vào đó, Văn Phòng Y Tế Môi 

Trường của HCA đã ban hành Khuyến Cáo về Mưa tại Quận Cam về mức độ vi khuẩn gia tăng rõ rệt 

trong nước biển và vịnh nằm sát cạnh hệ thống chống lũ, các nước từ các lạch và sông ngòi trong lúc 

hay sau khi mưa bão. Mức độ vi khuẩn gia tăng có thể tiếp tục trong một thời hạn ít nhất là 3 ngày tùy 

theo mức độ cơn mưa nặng nhẹ và khối lượng nước mưa đổ ra biển. Các cư dân và du khách nên 

tránh ảnh hưởng bởi nước biển đã bị ảnh hưởng bởi các nước thải từ các cống rãnh phòng lũ, lạch 

hay sông ngòi, và tránh tiếp xúc với bất cứ nước thải nào trên bãi biển trong các tình trạng thời tiết 

mưa hay ráo. Xin vào trang mạng ocbeachinfo.com để biết các cập nhật về Khuyến Cáo Mưa. 

 

Tìm kiếm các thông tin liên quan đến việc đối phó nạn dầu tràn của Bộ Chỉ Huy Unified Command 

cũng như các thông tin về vấn đề thiện nguyện, quyên tặng, hay nạp các thắc mắc có thể vào trang 

mạng trung ương www.socalspillresponse.com. 

  

Nếu quý vị gặp những thú rừng bị dính dầu, xin đừng đụng đến và hãy gọi cho Cơ Quan The Oiled 

Wildlife Network tại số (877) 823-6926. 
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