
    

Updated February 14th, 2023 

អ�ែីដល្រត�វដងឹ៖ ទកឹជនំន ់សារជតកិខ�កន់ងិសខុភាពរបសអ់�ក។ 

បន� បព់ីមានទកឹជំនន់េ�ក��ងភមូ ិSouth Park ៃនទី្រក�ង Seattle កាលពីៃថ�ទ ី27 ែខធ�� ឆា�  ំ2022 េគបានយកទឹកេ�ពិេសាធេមើលនងិេធ�ើេតស�រកេមើលេមេរគនងិសារធាតគុមីីែដលមានជតកិខ�ក់។ 
េនះគឺជអ�ីែដលេយើងបានដឹង៖ 

• ទឹកស្រមាប់េ្របើ្របាស់េ�ទីេនះ្រត�វបានេតស�េមើលេហើយមានសុវត�ភិាព។ មិនបានរកេឃើញសារធាតុកខ�ក់េ�ក��ងទកឹស្រមាប់េ្របើ្របាស់េទ។ 

• ការេធ�ើេតស�បានរកេឃើញថ ថ��កទកឹជនំនេ់�ខាងេ្រ�ពីរកែន�ង មានជតគិីមកី្រមតិទាបបផំុត។ សារធាតគុីមីែដល្រត�វបានរកេឃើញថមានក្រមិតទាបបំផតុ មិនបង�េ្រគាះថ� កដ់លស់ុខភាព 
បណ� លមកពកីារប៉ះនិងទឹកជនំន ់េលបទឹកជំនន់បន�ចិបន��ចឬ្រស�បចំហាយទឹកជនំនេ់នះេទ។ 

• ការេធ�ើេតស�បានរកេឃើញថ ថ��កទកឹជនំន់េ�ខាងក��ងផ�ះពីរ មានេមេរគបាក់េតរ� E. coli ែដលឣចបណ� លេឣយមានហានិភ័យដលស់ុខភាព ្រត�វបានសំណូមពរេឣយសមា� តេចញ។ 

• ការផ�ល់េសវកម�សមា� តេដយអ�កជំនញ េសវកម�សមា� តកាត់បន�យទឹកជនំន់ នងិការេធ�ើេតស�រកេមើលេមេរគបាក់េតរ� ្រត�វបានផ�លជ់ូនដល្់រគបផ់�ះទាងំអស់ែដលរងផលប៉ះពាលេ់ដយទកឹជនំន ់

េហើយ្រត�វបានប��ប់ជសា� ពរស្រមាប់ផ�ះទាំងអស់ែដលបានេស�ើសុំេសវកម�េនះ។ សូមទូរសព័�េ� Seattle Public Utilities តាមរយៈ (206) 684-0912 
េបើមានចម�ល់អ�មីួយ។   

• ការឆ�ងេមេរគបាក់េតរ�ពទីឹកជំជន ់្របែហលជឣចប៉ះពាលដ់លក់ែន�េ�ខាងេ្រ�ផ�ះរបសអ់�ក ដចូជសនួច្បោរ និងកែន�ងកនូេក�ងេលង។ បន�អនុវត�តាមការែណនំពី្រកសងួសខុភាពសាធារណេដើម្ីបេជៀសវង

ហានិភយ័ដលស់ុខភាព ទាំងក��ងនងិេ្រ�ផ�ះ (សមូេមើល "ការែណនំស�ីអពំីការការពារសខុភាពរបស់អ�កេ្រកាយពទីកឹជនំន"់ េ�ខាងេ្រកាម)។ 

• ្របសិនេបើអ�កបានប៉ះនឹងទកឹែដលមានេមេរគបាក់េតរ� E. coli េរគស�� ឣចមានដូចជ េ�� ខ��ន ឈឺក្បោល ឈឺខ��ន អសក់មា� ងំ ចេង� រ ក��ត រមលួក��ងេពាះនិងរគ។ 
សូមពភិាក្សោគា� ជមយួអ�កផ�ល់េសវែថទាំសខុភាពរបសអ់�ក ្របសនិេបើអ�កមានេរគស�� េ្រកាយពីបានបះ៉នងឹទកឹជនំន។់ 

• ្របសិនេបើអ�កមនិមានអ�កផ�ល់េសវែថទាំសខុភាពេទ សូមទាក់ទងកម�វ�ធជីនំួយសខុភាពសហគមន ៍(CHAP) តាមរយៈ 1-800-756-5437 ឬអុីែមល 

chap@kingcounty.gov ។ 

• ស្រមាបព់័ត៌មានលម�តិអពំីលទ�ផលយកទឹកេ�ពិេសាធេមើលនិងលទ�ផលេធ�ើេតស� សមូេមើលែផ�កផ�លព់ត៌មានស�ីអពំទីឹកជនំន់ សារធាតុកខ�កន់ងិសុខភាពរបសអ់�ក៖ ពត័៌មានបែន�មនិងធនធាន។  

ការពារសខុភាពរបសអ់�កេ្រកាយពទីកឹជនំន ់
 

សូមេធ�ើតាមការអនុវត�ទាងំេនះ េដើម្ីបការពារខ��នអ�ក នងិ្រក�ម្រគ�សាររបស់អ�កេឣយផតុពីហានិភយ័សខុភាព េ្រកាយពីទកឹជនំន់៖ 

• លាងសមា� តែស្បកែដល្របែហលជឣចប៉ះនងឹទកឹជំជន ់ជមួយនងិសាប៊ូនងិទកឹសា� ត។ 

• លាងចាន េបាកសំេលៀកបំពាក ់លាង្របដប់្របដេក�ងេលងឬរបស់របរផ� ល់ខ��នេផ្សងេទៀតែដលឣចប៉ះនឹងទឹកជនំនជ់មួយនិងទកឹេ�� សា� តនិងសាប៊ូេបាកេខាឣវ។ 
ជូតសមា� តតាមេលើៃផ�នងិបមូផ�ះឱ្យបានញកឹញប។់ 

• េដះែស្បកេជើងេចញេ�មាត់ទា� រ េដើម្ីបការពារកុំេឣយមានជតកិខ�ក់ េមេរគនិងសារធាតកុខ�ក់ចលូក��ងផ�ះ។ 

• ជូតសមា� ត្រកញំេជើងសត�ចិ��មឹ មុននងឹនំវចូលក��ងផ�ះ។ 

• ្របសិនេបើអ�កមានសួនច្បោរេ�ក��ងផ�ះ សូមេបាះេចាលែផ�េឈើ បែន� នងិដណំជំីែដល្របឡកទ់ឹកជំនន់េ�ក��ងធុងសរំម។ េ្របើរងខ�ស់ពដីីេហើយែថមជីកបំ៉ុសសា� តឬដថី�ីេ�េពលដំដណំំ។ 
សូមេមើលតារងព័ត៌មានសខុភាពសាធារណៈេនះស�ពីីការែថសួនេ្រកាយពីទកឹជនំន។់ ក៏មានពត៌មានជភាសាេអស្៉បោញផងែដរ។ 

• ្របសិនេបើទកឹជនំនប់ានលិចេ�ដលក់ែន�ងេក�ងេលងេ�ខាងេ្រ� សូមលបក់ែន�ងេនះជមួយនងិដីថ� ីឬជីកបំ៉ុស។ 

• ទកុរបស់របរស្រមាប់សមា� តផ�ះ ថ� ំលាបផ�ះ នងិសារធាតគុមីីេផ្សងេទៀតេ�កែន�ងមានសុវត�ិភាពនងិេ�កែន�ង ែដលៃថ�េ្រកាយ ទកឹជនំនន់ឹងមនិឣចេឡើងដល់។ 

• សមា� រៈេ្របើ្របាសក់��ងផ�ះែដលមានេ្រគាះថ� កឣ់ចរួមប���លរបសដ់ចូជថ� ំលាបផ�ះ ថ� ំសមា� តផ�ះនងិថ� កំំចាត់សត�ល�តិ។ ្របសនិេបើផលិតផលេ្របើ្របាស់មានផ� កស�� ្របាប់ថ ្របយ័ត� ្រពមាន 
េ្រគាះថ� ក់ឬមានជតពិុល េនះវឣចបណ� លេឣយមានេ្រគាះថ� ក។់ ការេ្រជើសេរ�សផលិតផលេ្របើ្របាស់ែដលមានសុវត�ិភាពេ្រចើន នងឹជួយេជៀសវងហានិភយ័ជបួ្របទះនងិេ្រគាះថ� ក់ 

(សូមេមើលកម�វ�ធែីណនំរបស់្រកសួង្រគប់្រគងកាកសណំលែ់ដលឣចមានេ្រគាះថ� ក ់្របចាតំំបន ់King County)។ 

• ្របសិនេបើអ�កមានេរគស�� មនិធម�តាណមួយេ្រកាយពីបះ៉និងទឹកជំនន ់សូមពិភាក្សោជមួយអ�កផ�ល់េសវែថទាំសខុភាពរបសអ់�ក។ 

mailto:chap@kingcounty.gov
mailto:chap@kingcounty.gov
https://kingcounty.gov/depts/health/emergency-preparedness/preparing-yourself/%7E/media/depts/health/emergency-preparedness/documents/soil-garden-safety-after-flood-industrial-areas.ashx
http://c/Users/kenanderson/OneDrive%20-%20King%20County/2023/January%202023/23%20January%20week/Hypothermia%20slides/DirtAlert_miniposter_SP.pdf
https://kingcountyhazwastewa.gov/en/households-disposal/households-safer-home-products
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ចេំពាះពតម៌ានអពំទីកឹជនំន ់ជតកិខ�ក ់នងិសខុភាពរបសអ់�ក៖ សមូេមើលែផ�កផ�លព់ត័ម៌ានបែន�មនងិធនធានេផ្សៗ 

្របវត�៖ិ 

ទឹកជំនន់េ� South Park ក��ងអំឡ�ងេពលមានមហាជំេនរទកឹសមុ្រទេ�ែខធ�� ឆា�  ំ2022 បានេធ�ើឱ្យសហគមនម៍ានការ្រព�យបារម�អពំីជតកិខ�កគ់ីមីែដលឣចេកើតេឡើងនងិទកឹស��យ្រចាលេឡើងមកេលើ 

ឬទកឹស��យច្រម�ះេហៀរចូលេ�ក��ងទឹកជំនន។់ តាមសំេណើរបស់សមាជិកសហគមន៍ ្រកសងួទឹកេភ�ើងស្រមាម Seattle Public Utilities (SPU) បានយកទឹកជំនន់េ�ពនិតិ្យេមើលេ�មន�ីរពិេសាធន៌េ�ៃថ�ទ ី

28 ែខធ��។ 

េតើេគបានេតស�េមើលអ�ខី�ះ?  

 
េមេរគបាកេ់តរ�េ�ក��ងទកឹជនំនក់��ងផ�ះ៖ ផ�ះពីរ្រត�វបានេធ�ើេតស�រកេមើលេមេរគបាក់េតរ� E.coli េ�ក��ងទឹកជំនន់ េ�ក��ងបន�បជ់ន់េ្រកាមដ ីនិងទកឹេ្របើ្របាស់េ�ក��ងផ�ះមួយេទៀត។ េមេរគបាកេ់តរ� E. coli 

រស់េ�ក��ងេពាះេវៀនរបស់សត�ទាងំអស់ ែដលមានឈាមេ�� ឧណ� ៗ រួមទាងំមនុស្ស សត�ែឆ� កា� ន នងិទា េហើយមានវត�មានេ�ក��ងលាមក។ េយើងេធ�ើេតស�រកេមេរគបាក់េតរ� E. coli ែដលមានក្រមិតខ�សខ់សុពធីម�តា 

េដើម្ីបទស្សន៍ទាយេមើលពីហានភិ័យបណ� លេឣយឈឺេដយសារេមេរគែដលឣចមានេ�ក��ងទកឹ។ មានេមេរគជេ្រចើន្របេភទ ែដលឣចេចញមកពីលាមក (ដចូជ េមេរគបាក់េតរ� េមេរគវ�រុស េមេរគប៉ារ� សុតី ជេដើម ។ល។) 
េហើយេយើងមិនឣចេធ�ើេតស�ស្រមាប់េមេរគនមីយួៗបានេទ។ ផ��យេ�វ�ញ េយើងេធ�ើេតស�រកេមើលេមេរគបាក់េតរ�ែតមយួ្រក�មែដលងយ្រស�លពនិតិ្យេមើល 

េហើយ្រត�វបានយកមកេ្របើជការពិនតិ្យទូេ�េដើម្ីបទស្សន៍ទាយសរុបហានិភយ័ៃនការេកើតជងំ។ឺ  

 
ជតកិខ�កេ់�ក��ងទកឹជនំនខ់ាងេ្រ�ផ�ះ៖ SPU បានយកទឹកេ�ពិេសាធពីរដងេហើយ្រត�វបានពិនតិ្យេមើលថេតើវមានសារធាតុកខ�ក់្របេភទ Polychlorinated Biphenyls (PCBs 

ែដលជ្របេភទសារធាតគុីមីេ្រគាះថ� កប់ណ� លមកពឧីស្សោហកម�) េលាហធាតមុានជតិពលុនងិ េហើយនងិអុី្រដ�កាបូនែដលជជួរេ្របងម៉ាស៊ូត នងិេ្របងម៉ាសុនី។ 

សារធាតុកខ�កទ់ាំងេនះ្រត�វបានេគដឹងថមានវត�មានេ�ក��ងដីល្បោប់តាមចងុផ��វទកឹស�ឹង Duwamish េហើយមានកាន់ែតេ្រចើនេ�ក��ងលពូ្យ�ះទកឹេភ��ងេចញមកពីឧស្សោហកម�និងទី្រក�ង។  

 
េតើសារធាតពុេិសាធ្រត�វបាន្របមលូយកេ�ឯណ? 

ទឹកជំននេ់�ទកីែន�ងេនះបានចាប់េផ�ើម្រសកក��ងរយៈេពល២េម៉ាងេ្រកាយពមីហាជេំនរសមុ្រទេឡើងដលក់្រមតិខ�សប់ផំតុ។ េ�េពលែដលបគុ�លកិរបស់្រកសងួ SPU មកដល ់South Park 

េដើម្ីប្របមូលយកសារធាតុពិេសាធេ�ៃថ�បន� ប ់ទកឹជនំន់ភាគេ្រចើនបានហូរេចញពផី��វេដយបន្សលទ់កុែតទកឹជនំន់េ�តាមកែន�ងទនំបប៉ុេណ� ះ។ ្រកសងួ SPU បាន្របមូលយកសារធាតពុេិសាធេ�តាមទីតាងំចនំួនបនួកែន�ង៖  

1. ជតគិមីពីេិសាធទ ី1៖ ថ��កទកឹេ�កាច់្រជ�ងខាងត្ប�ងេឆៀងខាងលចិៃនផ��វ S Austin St/S Riverside Drive  

លក�ណៈទតីាំង៖ ទកឹថ��កេនះគឺជកែន�ងទកឹហូរយតឺ េ�ជតិកែន�ងមួយែដលជតបំន់ឧស្សោហកម�េ្របើ្របាស់េហើយ្រត�វបានសង្័សយថ មានជត ិPCBs េ�ក��ងសមា� រៈសំណង់។ SPU 

កពំងុែតតាមដន្របភពមាន PCB េ�ក��ងតបំន់េនះ ែដលនឹងអនុ�� តឱ្យ SPU បន� បម់កេធ�ើការជមួយកែន�ងឧស្សោហកម�ក��ងតំបន់េនះេដើម្ីបការពារ ឬកាត់បន�យការបេ��ញសារធាត ុPCB 
េ�ក��ងបរ�សា� ន។ 

អ�ែីដលខ�ះ្រត�វបានរកេឃើញ៖ សារធាត ុសា� ន ់ស័ង�ស ីPCBs េ្របងម៉ាសុនី នងិម៉ាស៊ូត្រត�វបានរកេឃើញ។ ជតសិា� ន ់ជតិសង័�សី េ្របងម៉ាសុីន នងិជតិម៉ាស៊តូ 
្រត�វបានេគរកេឃើញជទូេ�េ�ក��ងលូទកឹេភ��ងែដលហូរេចញមក ទាក់ទងេ�នងឹចរចរណ៍េ�តាមផ��វេគាក េ�តាមកែន�ងតបំន់ទី្រក�ង។  

 
2. សារធាតពុេិសាធគមីទី ី2៖ លូព្យ�ះទឹកេភ��ងេ�កាច់្រជ�ងខាងត្ប�ងេឆៀងខាលិចៃនផ��វ 8th Ave S/S Chicago St  

លក�ណៈទតីាំង៖ លូព្យ�ះទកឹេភ��ងេនះ គជឺកែន�ងែដលទកឹជំនន់ហូរេចញមកពភីូមិ្របជជន់រស់េ� ្រត�វបានប�� ក់ច្បោស់ថ វបានហូរចូលមកែមន េហើយនិងេ�យ៉ងជិតផ�ះែដលរងផលប៉ះពាល។់ 
លូព្យ�ះទកឹេភ��ងេនះមានែផ�កផ��កទឹកមួយ េ�ថ ឣងសា� កទ់ឹក ែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្ីប្រតងយកសំរម ដីល្បោប ់េ្របង នងិកំេទចកទំីេផ្សងៗេទៀត ែដលទកឹបានហូរផ��។ំ 
េតើេគបានរកេឃើញអ�ខី�ះ៖ ជតសិា� ន់ ជតសិ័ង�ស ីនងិេ្របងម៉ាសុីន ្រត�វបានរកេឃើញ។ 

 
3. សារធាតពុេិសាធេមេរគបាកេ់តរ� ទ1ី៖ សារធាតុបី្របេភទ្រត�វបាន្របមូលយកពបីន�ប់េ្រកាមដ ីេដើម្ីបពិេសាធមេលើ េ�ជិតផ��វ S Kenyon St និងផ��វេលខ 8th Ave S. 

លក�ណៈទតីាំង៖ សារធាតពុិេសាធពីរ្របេភទែដល្រត�វបាន្របមូលយកេចញពថី��កទកឹេ�តាមេលើៃផ�បន�ប់េ្រកាមដ ីនងិសារធាតុពិេសាធយកពទីឹកេ្របើ្របាស់ក��ងបន�ប់ទកឹមយួ។ 



    

Updated February 14th, 2023 

អ�ែីដល្រត�វបានរកេឃើញ៖ សារធាតុែដល្រត�វបាន្របមូលយកពបីន�ប់ជនេ់្រកាមដី មានក្រមិតេឡើងខ�ស់ៃនេមេរគ E. Coli ខណៈែដលសារធាតពុិេសាធេ�តាមផ��វេដើរេ�ជន់េ្រកាមដនីងិទកឹេ្របើ្របាស ់មនិ

បានរកេឃើញេមេរគ E. Coli េទ។  

 
4. សារធាតពុេិសាធេមេរគបាកេ់តរ�ទ ី2៖ សារធាតុពនិិត្យពីរែដល្រត�វបាន្របមូលយកពីបន�ប់េ្រកាមដីៃនលំេ�ដ� ន េ�ជតិផ��វ S Chicago St. 

លក�ណៈទតីាំង៖ សារធាតពុិេសាធមួយ្រត�វបានយកេចញពថី��កទឹកេ�តាមេលើៃផ�ផ�ះបាយ នងិមួយេទៀតយកពកីេន��តផ�ះេ�តាមលំេ�ដ� នជន់េ្រកាម។ 

អ�ែីដល្រត�វបានេគរកេឃើញ: រកេឃើញេមេរគ E. Coli េឡើងក្រមិតខ�ស់ េ�ក��ងសារធាតពុិេសាធទាំងពីរ។ 

 

 

រូបភាពទ ី1។ ែផនទីៃនកែន�ង្របមលូយកទកឹមកពិេសាធេមើល។  

 

  



    

Updated February 14th, 2023 

េតើអ�ខី�ះ្រត�វបានរកេឃើញេ�ក��ងសារធាតទុកឹពេិសាធេនះ? 

ការេធ�ើេតេស�ជតគិមី ី កណំតច់ណំ ំ

បានរកេឃើញ - 
ក��ងសារធាតពុេិសាធទ ី

1 
េ�ជតិតបំនឧ់ស្សោហក

ម� 

បានរកេឃើញ - 
ក��ងសារធាតពុេិសាធ

ទ ី2 
េ�ជតិផ�ះ 

រកេឃើញ - 
េមេរគបាកេ់តរ� 

1 េ�ជតិផ��វ 

S 
Kenyo

n St 

រកេឃើញ -
េមេរគបាកេ់តរ� 

2 េ�ជតិផ��វ 

S 
Chicag

o St 
ជត ិPCBs, (PCBs 
គឺជ្របេភទសារធាតគុីមីេ្រគាះថ� កប់ណ� លមកពខីាងឧស្សោហកម�

) 

រកេឃើញេ�ក��ងដីល្បោបផ់��វទឹក 
ែដលទាក់ទងជមួយឧបករណ៍ម៉ាសុនីេភ�ើងអគ�ិស

នី ឧបករណ៍ធារសា�ស� 
និងសមា� រៈសំណង់ចាស់ៗ  

បាទចាស េទ គា� ន គា� ន 

េលាហធាត ុ រកេឃើញេ�ក��ងដលី្បោប់តាមផ��វទឹក 
ទាក់ទងជមួយនិងផ��វថ�ល់ និងលពូ្យ�ះទកឹេភ��ង 
មានតាមធម�ជតិេ�ក��ងដ ីនងិទកឹ។ 

    

សា� ន ់  បាទចាស បាទចាស គា� ន គា� ន 
ស័ង�ស ី  បាទចាស បាទចាស គា� ន គា� ន 
អុ្ីរដ�កាបនូ ទាក់ទងជមួយនិងផ��វ 

េហើយនងិការេ្របើ្របាស់យនយន� 
    

ជួរជតម៉ិាស៊តូ  បាទចាស េទ គា� ន គា� ន 
េ្របងម៉ាសុនី  បាទចាស បាទចាស គា� ន គា� ន 

េមេរគបាកេ់តរ� E. Coli មានេ�ក��ងកាកសំណល់របសម់នុស្សនងិសត� 
ែដលទាក់ទងជមួយនឹង្របពន័�ទកឹស��យ 
ជំរុ�មនសុ្សរស់េ� េហើយនងិដ ី
ទឹកែដលមានជតិទកឹស��យ 

គា� ន គា� ន បាទចាស បាទចាស 

 

េតើទនិ�នយ័េនះ្របាបេ់យើងអពំអី�ខី�ះ? 

• េមេរគបាកេ់តរ�ស�តិក��ងក្រមតិែដលបង� ញពវីត�មានសកា� នពុលៃនលាមកសត�ឬមនសុ្ស៖ ក្រមតិេកើនេឡើងៃនេមេរគ E. coli ែដល្រត�វបានរកេឃើញេ�ក��ងទកឹជំនន់មយួចនំនួេ�ក��ងផ�ះ 

គជឺស�� សកា� នុពលៃនលាមកសត� ឬមនុស្សេ�ក��ងទកឹជនំន។់ េទាះយ៉ងណក៏េដយ សារធាតុពិេសាធេ�ក��ងទតីាងំផ�ះមួយ មនិបានរកេឃើញមានេមេរគ E. coli េទ 

ប៉ុែន�រកេឃើញេមេរគេ�ក��ងបន�ប់េផ្សងេទៀត។ វពិបាកក��ងការដឹងថេតើ ចំននួេមេរគ E. coli េចញមកពណី ្រគាែដលទឹកជំនន់ឣចចម�ងេមេរគ E. coli ពីសត�ច�ិ�មឹក��ងផ�ះ 
ទកឹជំនន់ែដលេចញមកពីបង�នក់��ងផ�ះ ទកឹស��យេ�ក��ងទកឹជនំន ់នងិលាមកមនុស្សនិងសត�ែដលបាននមំកតាមដីែដលទឹកជំនន់បានហូរកាត់។  

o ហានភិយ័សខុភាពែផ�កេ�េលើក្រមតិេមេរគបាកេ់តរ�៖ក្រមិតេមេរគ E. coli គជឺស�� ែដលបង� ញថ្របែហលជឣចមានេមេរគបែន�មេទៀតែដលមានវត�តមានេ�ក��ងទកឹជនំន ់
ែដលឣចបង�េ្រគាះថ� ក់ដល់សុខភាព ែដលត្រម�វឱ្យមានការសមា� ត នងិយកសមា� រៈែដល្របឡកទ់កឹជនំន់េ�េបាះេចាល។ 

o ការផ�ល់េសវកម�សមា� តេដយអ�កជំនញ េសវកម�សមា� តកាត់បន�យទឹកជនំន់ នងិការេធ�ើេតស�រកេមើលេមេរគបាក់េតរ� ្រត�វបានផ�លជ់ូនដល្់រគបផ់�ះទាងំអស់ែដលរងផលបះ៉ពាលេ់ដយទកឹជនំន ់

េហើយ្រត�វបានប��ប់ជសា� ពរស្រមាបផ់�ះទាំងអស់ែដលបានេស�ើសុំេសវកម�េនះ។ សូមទូរសព័�េ� Seattle Public Utilities តាមរយៈ (206) 684-0912 
េបើមានចម�ល់អ�មីួយ។   

o ្របសិនេបើអ�កបានប៉ះនឹងទកឹែដលមានេមេរគបាក់េតរ� E. coli េរគស�� ឣចរួមមានៈ េ�� ខ��ន ឈឺក្បោល ឈឺខ��ន អសក់មា� ងំ ចេង� រ ក��ត រមលួសាចដ់ុំេពាះ នងិរគ។ 
សូមពភិាក្សោគា� ជមយួអ�កផ�ល់េសវែថទាំសខុភាពរបសអ់�ក ្របសនិេបើអ�កមានេរគស�� េ្រកាយពីបានបះ៉នងឹទកឹជនំន។់  
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o ្របសិនេបើអ�កមនិមានអ�កផ�ល់េសវែថទាំសខុភាព សមូទាកទ់ងកម�វ�ធីជនំួយសខុភាពសហគមន ៍(CHAP) តាមរយៈ 1-800-756-5437 ឬអុីែមល 

chap@kingcounty.gov 
សារធាតគុមីែីដលរកេឃើញក��ងក្រមតិទាប។ ការេធ�ើេតស�បានបង� ញថសារធាតគុីមីែដលមានក��ងសារធាតុពិេសាធទកឹមានក្រមិតទាប។ 

• ការបះ៉ទកឹ៖ ការេធ�ើេតស�បានបង� ញថ សារធាតុគមីីមានជតិកខ�ក់ែដល្រត�វបានរកេឃើញក��ងសារធាតុពិេសាធទកឹ 
មានក្រមិតេ្រកាមការពនិតិ្យរកេមើលហានភិ័យដល់សខុភាពែដលឣចេកើតេឡើងេដយសារែស្បកបះ៉ជមួយនងឹទឹកជនំន។់  

• េបើេលបទកឹក��ងបរ�មាណតចិតចួ៖ ្របសិនេបើអ�កេលបទឹកជំនន់ខ�ះៗេដយសារវខា� តចលូឬប៉ះមាត់របសអ់�ក ចណុំះទកឹេនះមានចនំួនតិចតួច 
េហើយក្រមតិសារធាតុគមីីវត�មានមិនស�ិតក��ងក្រមតិែដលបង�េឣយមានេ្រគាះថ� ក់ដលស់ុខភាពេនះេទ។ ដចូមនុស្សែដរ 
សត�ច�ិ�ឹមទំនងជមនិមានផលប៉ះពាល់ដល់សខុភាពេដយសារការប៉ះនងឹទកឹជំនន់េនះេទ។ ពិភាក្សោជមួយបសុេពទ្យវរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�កមានការ្រព�យបារម�អពំីសត�ចិ��ឹមរបស់អ�ក។  

• ្រស�បសារធាតគុមីេីចញពទីកឹ៖ េលាហធាតែុដលរកេឃើញក��ងទកឹជនំន ់មនិភាយេចញពីទកឹេ�ក��ងខ្យល់េទ។ PCBs នងិេ្របងម៉ាសុីន េហើយនិងម៉ាស៊ូតមួយចនំួនឣចភាយបាន 
ប៉ុែន�សារធាតុែដល្រត�វបានរកេឃើញេ�ក��ងទឹកជនំន់មានក្រមិតទាបខា� ងំ េហើយនងឹមនិឣចនមំកនូវក្រមតិធម�តាេ�ក��ងខ្យល់ែដលឣចប៉ានស់ា� នបាន ែដលេចញពទីកូ រថយន� 
និង្របភពឧស្សោហកម�េផ្សងេទៀតេ�ក��ងតំបន់េនះេទ។ 

អ�ែីដលេយើងមនិដងឹ៖ 
ខណៈេពលែដលទនិ�ន័យអពំគីីមផី�លឱ់្យេយើងនូវទស្សនទូេ�ៃនសកា� នុពលសា� នភាពេ�ក��ងទកឹជនំន ់ែតេ�មានភាពមិនច្បោស់លាស់ែដលេយើងទទលួសា� ល។់ 

• សារធាតុពិេសាធទកឹ្របែហលជឣចខុសពទីកឹជនំនែ់ដលមនុស្សបានប៉ះេ�ក��ងផ�ះរបស់ពកួេគ។ 

• មនុស្ស្រត�វបានប៉ះនឹងទឹកជំនន់ក��ងេពលខសុៗគា� ។ ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនការេធ�ើេតស� េយើងបានសន�តថ់ែស្បករបសម់នុស្ស្រត�វបានប៉ះនឹងទឹកជនំន់អសរ់យៈេពលសរុប ចនំួន 10 េម៉ាង។ 
ការប៉ះេនះ្រត�វបានេគេ្រប�បេធៀបេ�នងឹក្រមតិៃនសារធាតគុមីីែដលនឹងបង�ឱ្យមានហានភិ័យដលស់ុខភាព។ ខណៈែដលរយៈេពលេនះ វយូរជងអ�ីែដល្របជជនភាគេ្រចើនបានជបួ្របទះ 

េទាះបីជការប៉ះពាល់មានរយៈេពលយូរជងពីរដង (20 េម៉ាង) ក៏េដយ ក្រមតិៃនជតគិមីីេ�ក��ងទកឹជនំនម់ានក្រមតិទាប ដូេច�ះេហើយេយើងមនិរ�ពងឹថនឹងមានហានភិយ័ផលបះ៉ពាល់ដល់សខុភាពេនះេទ។  

• សារធាតុគមីីែដលបានវ�ភាគ (PCBs េលាហធាត ុនិងេ្របង) ្រត�វបានេ្រជើសេរ�សេ្រពាះវ្រត�វបានរកេឃើញជទូេ�េ�ទូទាងំទី្រក�ង នងិតបំនឧ់ស្សោហកម� 

និងេ�ក��ងទីតាងំែដលមានជតកិខ�កត់ាមចងុផ��វទឹកស�ឹង Lower Duwamish Waterway Superfund ។ េយើងមនិឣចេធ�ើេតស�រកេមើលសារធាតុគមីឧីស្សោហកម� 
និងសារធាតុគមីីេផ្សងេទៀតែដលឣចបណ� លេឣយមានេ្រគាះថ� ក់េ�ក��ងសមា� រៈ្រគប់ជពំកូេនះេទ។ ទាងំេនះ្របែហលជឣចមានឬមិនមានវត�មានេ�ក��ងទកឹជនំន។់ 
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