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Phải làm gì khi giếng của quý vị bị ngập
Nếu quý vị nghĩ rằng giếng của mình đã bị ảnh hưởng bởi nước lũ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (Environmental Protection Agency,
hoặc EPA) đề nghị quý vị thực hiện các bước sau:
1. Tránh xa máy bơm nước giếng trong lúc giếng bị ngập nước để tránh bị điện giật.
2. Đừng uống hoặc rửa ráy bằng nước giếng khi giếng bị ngập để tránh bị bệnh.
3. Tìm sự trợ giúp từ một nhà thầu xây giếng hoặc sửa máy bơm để lau chùi và bật máy bơm.
4. Sau khi máy bơm được bật trở lại, hãy bơm nước giếng lên cho đến khi thấy nước trong để loại hết nước lũ khỏi giếng.
Nếu nước không chảy trong, hãy kiểm tra nguồn nước của quý vị.
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Xử lý bằng hóa chất

Nấu nước đến khi sôi và
để sôi trong 1 phút. Để
nguội, và đựng trong
thùng sạch có nắp.

HOẶC

Thêm 1/8 muỗng cà phê
(hoặc 8 giọt) chất tẩy
lỏng gia dụng thông
thường, không mùi cho
mỗi gallon nước, khuấy
đều và để yên trong 30
phút trước khi sử dụng.
Lưu trữ nước đã được
khử trùng trong
thùng sạch có nắp
đậy.
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Kiểm tra nguồn nước
Thuê dịch vụ chuyên
nghiệp đến kiểm tra
nguồn nước để đảm bảo
nguồn nước an toàn để
sử dụng.

VÀ

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ
lớn, chữ nổi hoặc một hình thức khác. Liên hệ với Cơ quan An ninh
Y tế, Chuẩn bị và Ứng phó (Health Security, Preparedness and
Response) theo số 971-673-1315 hoặc email health.security@state.
or.us. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý
vị có thể bấm số 711.
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