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Những điều cần biết: Nước lũ, chất gây ô nhiễm, và sức khỏe 
của quý vị 

Sau trận lụt ở khu phố South Park của Seattle vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, các mẫu nước đã được 
thu thập và kiểm tra xem có bị nhiễm khuẩn và hóa chất hay không. Sau đây là những phát hiện của 
chúng tôi: 

• Nước máy trong khu vực đã được kiểm định và đảm bảo an toàn. Không tìm thấy chất gây ô 
nhiễm trong nước máy. 

• Các xét nghiệm cho thấy hai bể nước lũ ngoài trời chứa hàm lượng hóa chất rất thấp. Các hóa 
chất được tìm thấy ở mức rất thấp không gây nguy hiểm cho sức khỏe khi chạm vào nước lũ, 
nuốt phải một lượng nhỏ nước lũ, hoặc hít phải nước lũ. 

• Các xét nghiệm cho thấy các vũng nước lũ bên trong hai ngôi nhà có mức độ vi khuẩn E. coli có 
thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, và các dịch vụ vệ sinh được khuyến nghị. 

• Các dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, giảm thiểu thiệt hại sau lũ lụt, và xét nghiệm vi khuẩn đã 
được cung cấp cho tất cả các ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và đã được hoàn thành cho tất cả 
các ngôi nhà yêu cầu dịch vụ. Vui lòng gọi cho Sở Tiện Ích Công Cộng Seattle (Seattle Public 
Utilities) theo số (206) 684-0912 nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.   

• Ô nhiễm vi khuẩn từ nước lũ có thể đã ảnh hưởng đến các khu vực bên ngoài nhà của quý vị, 
bao gồm cả khu vườn và khu vui chơi của trẻ em. Tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn về sức 
khỏe cộng đồng để tránh các rủi ro về sức khỏe trong và ngoài nhà (xem “Bảo vệ sức khỏe của 
quý vị sau lũ lụt" bên dưới). 

• Nếu quý vị tiếp xúc với nước bị nhiễm vi khuẩn E. coli, các triệu chứng có thể bao gồm: sốt, nhức 
đầu, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, buồn nôn, nôn mửa, đau quặn bụng, và tiêu chảy. Liên hệ với 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có các triệu chứng sau khi có khả 
năng tiếp xúc với nước lũ. 

• Nếu quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hãy liên hệ với Chương Trình Tiếp 
Cận Sức Khỏe Cộng Đồng (Community Health Access Program, CHAP) theo số 1-800-756-5437 
hoặc gửi email tới chap@kingcounty.gov. 

• Để biết thêm chi tiết về kết quả xét nghiệm và thu thập mẫu nước, hãy xem mục Nước Lũ, chất 
gây ô nhiễm và sức khỏe của quý vị: Thông tin và nguồn hỗ trợ bổ sung.  

Bảo vệ sức khỏe sau lũ 
 

Thực hiện theo các bước sau để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro về sức khỏe sau lũ lụt: 

• Rửa sạch vùng da có thể đã chạm vào nước lũ bằng xà phòng và nước sạch. 
• Rửa chén dĩa, quần áo, đồ chơi trẻ em, hoặc các vật dụng cá nhân khác có thể đã chạm vào 

nước lũ bằng nước nóng sạch và chất tẩy rửa. Lau bề mặt và hút bụi thường xuyên. 
• Cởi giày ở cửa để tránh bụi bẩn, vi trùng, và chất gây ô nhiễm. 
• Lau sạch bàn chân vật nuôi trước khi mang vật nuôi vào trong nhà. 
• Nếu bạn có vườn nhà, hãy vứt trái cây, rau, và thảo mộc bị ảnh hưởng bởi nước lũ vào thùng 

rác. Sử dụng luống trồng cao và thêm phân sạch hoặc đất tươi khi làm vườn. Xem tờ thông tin 
từ Sở Y Tế Công Cộng về làm vườn sau lũ lụt. Thông tin này cũng có bằng tiếng Tây Ban Nha. 

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
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
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• Nếu nước lũ tràn đến khu vui chơi ngoài trời của con quý vị, hãy phủ đất tươi hoặc phân hữu cơ 
lên khu vực đó. 

• Cất giữ chất tẩy rửa gia dụng, sơn, và các hóa chất khác một cách an toàn và ở những khu vực 
mà nước lũ trong tương lai sẽ không tràn tới. 

• Vật liệu gia dụng nguy hiểm có thể bao gồm những thứ như sơn, sản phẩm tẩy rửa, và sản phẩm 
kiểm soát sinh vật gây hại. Nếu nhãn sản phẩm có từ CAUTION (THẬN TRỌNG), WARNING 
(CẢNH BÁO), DANGER (NGUY HIỂM), hoặc POISON (CHẤT ĐỘC), thì sản phẩm đó nguy hiểm. 
Việc chọn các sản phẩm an toàn hơn sẽ giúp tránh nguy cơ phơi nhiễm với các chất nguy hại 
(xem hướng dẫn của Chương Trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại của Quận King). 

• Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng 
bất thường nào sau khi tiếp xúc với nước lũ. 

Nước lũ, chất gây ô nhiễm, và sức khỏe của quý vị: Thông tin 
và nguồn hỗ trợ bổ sung 
Thông tin: 
Lũ lụt ở South Park trong sự kiện thủy triều vua vào tháng 12 năm 2022 đã làm dấy lên mối lo ngại của 
cộng đồng về khả năng gây ô nhiễm hóa chất và nước thải từ nước thải tràn hoặc tràn cống kết hợp 
(Combined Sewer Overflows, CSOs) trong nước lũ. Theo yêu cầu của các thành viên cộng đồng, Sở Tiện 
Ích Công Cộng Seattle (SPU) đã thu thập các mẫu nước lũ để phân tích trong phòng thí nghiệm vào ngày 
28 tháng 12. 

Những gì đã được xét nghiệm?  
 
Vi khuẩn trong nước lũ trong nhà: Hai ngôi nhà đã được kiểm tra vi khuẩn E.coli trong nước lũ ở tầng 
hầm và nước máy của một ngôi nhà. Vi khuẩn E. coli sống trong ruột của tất cả các loài động vật máu 
nóng, bao gồm cả người, chó, ngỗng, và vịt, và có trong phân. Chúng tôi kiểm tra mức độ vi khuẩn E. coli 
cao bất thường để dự đoán nguy cơ mắc bệnh do vi trùng có thể có trong nước. Có nhiều loại vi trùng 
khác nhau có thể đến từ phân (vi khuẩn, vi-rút, ký sinh trùng, v.v.) và không thể xét nghiệm từng loại. 
Thay vào đó, chúng tôi kiểm tra một nhóm vi khuẩn dễ đo lường và thường được sử dụng để dự đoán 
nguy cơ mắc bệnh tổng thể.  
 
Các chất gây ô nhiễm trong nước lũ ngoài trời: Hai mẫu nước đã được SPU thu thập và đánh giá về sự 
hiện diện của Polychlorinated Biphenyls (PCBs, một loại hóa chất công nghiệp nguy hiểm), kim loại nặng, 
và các hydrocacbon trong dầu diesel và dầu động cơ. Những chất gây ô nhiễm này được biết là có trong 
trầm tích đường thủy Duwamish, và phổ biến hơn là trong nước mưa đô thị và công nghiệp.  
 
Các mẫu nước được thu thập ở đâu? 
Nước lũ trong khu vực bắt đầu xuống trong vòng 2 giờ sau khi triều cường đạt đỉnh. Khi nhân viên SPU 
đến South Park để lấy mẫu vào ngày hôm sau, nước lũ đã rút gần hết khỏi các đường phố, chỉ còn lại 
nước lũ ở những khu vực thấp. SPU đã thu thập mẫu nước tại bốn địa điểm:  

1. Mẫu Hóa Chất 1: Một vũng nước ở góc phía Tây Nam của đường S Austin St/S Riverside Drive  
Đặc điểm của địa điểm: Vũng nước là khu vực thoát nước chậm, gần khu vực có sử dụng công 
nghiệp và nghi ngờ có PCBs (hóa chất công nghiệp nguy hiểm) trong vật liệu xây dựng. SPU đang 

https://kingcountyhazwastewa.gov/en/households-disposal/households-safer-home-products
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truy tìm các nguồn PCBs (hóa chất công nghiệp nguy hiểm) trong khu vực này, điều này sẽ cho 
phép SPU làm việc với các khu công nghiệp trong khu vực để ngăn chặn hoặc giảm lượng PCBs 
(hóa chất công nghiệp nguy hiểm) thải ra môi trường. 
Những gì đã được tìm thấy: Đồng, kẽm, PCBs (hóa chất công nghiệp nguy hiểm), dầu động cơ, 
và dầu diesel đã được phát hiện. Đồng, kẽm, dầu động cơ, và dầu diesel thường được tìm thấy 
trong nước mưa chảy tràn liên quan đến giao thông đường bộ ở các khu vực đô thị.  
 

2. Mẫu Hóa Chất 2: Cống thoát nước mưa ở góc phía Tây Nam của đường 8th Ave S/S Chicago St  
Đặc điểm của địa điểm: Cống thoát nước mưa này là nơi nước lũ từ khu phố được xác nhận là 
đã chảy vào, và gần các ngôi nhà bị ảnh hưởng nhất. Cống thoát nước mưa này có một ngăn, 
được gọi là lưu vực hứng nước, được thiết kế để thu gom rác, trầm tích, dầu, và các mảnh vụn 
khác, nơi nước lũ đã tích tụ lại. 
Những gì được tìm thấy: Đồng, kẽm, và dầu động cơ đã được phát hiện. 
 

3. Mẫu Vi Khuẩn 1: Ba mẫu được lấy từ tầng hầm của một căn nhà gần đường S Kenyon St và 8th 
Ave S. 
Đặc điểm của địa điểm: Hai mẫu được lấy từ nước đọng trên sàn tầng hầm và một mẫu nước 
máy từ vòi bồn rửa trong phòng tắm. 
Những gì được tìm thấy: Mẫu lấy từ sàn phòng ngủ tầng hầm có E. Coli tăng cao, trong khi mẫu 
sàn hành lang tầng hầm và nước máy không tìm thấy E. Coli.  
 

4. Mẫu Vi Khuẩn 2: Hai mẫu được lấy từ tầng hầm của một căn nhà gần đường S Chicago St. 
Đặc điểm của địa điểm: Một mẫu được lấy từ vũng nước trên sàn nhà bếp và một mẫu khác từ 
tầng bán hầm (crawl space) trong đơn vị ở thấp hơn. 
Những gì đã được tìm thấy: E. Coli tăng cao được tìm thấy trong cả hai mẫu. 
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Hình ảnh 1. Bản đồ các điểm lấy mẫu nước.  
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Những gì đã được phát hiện trong các mẫu nước? 

Thử nghiệm 
hóa học Ghi chú 

Đã phát hiện - 
Mẫu 1 

Gần khu công 
nghiệp 

Đã phát 
hiện - Mẫu 

2 
Gần các 
nhà ở 

Đã phát 
hiện – Vi 
Khuẩn 1, 

gần đường 
S Kenyon St 

Đã phát 
hiện – Vi 
Khuẩn 2, 

gần đường 
S Chicago St 

PCBs, (PCBs là 
một loại hóa 
chất công 
nghiệp nguy 
hiểm) 

Được tìm thấy trong 
trầm tích đường thủy, 
kết hợp với máy biến áp 
điện, thiết bị thủy lực, và 
vật liệu xây dựng cũ 

Có Không có Không áp 
dụng 

Không áp 
dụng 

Kim loại Được tìm thấy trong 
trầm tích đường thủy, 
liên quan đến đường 
giao thông và nước mưa, 
được tìm thấy tự nhiên 
trong đất và nước 

    

Đồng  Có Có Không áp 
dụng 

Không áp 
dụng 

Kẽm  Có Có Không áp 
dụng 

Không áp 
dụng 

Hydrocarbons Liên quan đến đường sá 
và việc sử dụng xe cộ 

    

Phạm vi động 
cơ diesel 

 Có Không có Không áp 
dụng 

Không áp 
dụng 

Dầu động cơ  Có Có Không áp 
dụng 

Không áp 
dụng 

Vi khuẩn E. 
Coli 

Được tìm thấy trong chất 
thải của con người và 
động vật, liên quan đến 
hệ thống nước thải, lều 
trại, và ô nhiễm nước 
thải của đất và nước 

Không áp 
dụng 

Không áp 
dụng 

Có Có 

 

Dữ liệu này cho chúng ta biết điều gì? 

• Vi khuẩn ở mức cho thấy có thể có phân động vật hoặc phân người: Nồng độ E. coli tăng cao 
được tìm thấy trong một số mẫu nước lũ trong nhà là dấu hiệu tiềm ẩn của phân động vật hoặc 
người trong nước lũ. Tuy nhiên, một ngôi nhà có các mẫu không có vi khuẩn E. coli có thể phát 
hiện được ở một vị trí, nhưng có thể phát hiện được ở một phòng khác. Rất khó để biết số 
lượng vi khuẩn E. coli đến từ đâu vì nước lũ có thể bị nhiễm vi khuẩn E. coli từ vật nuôi trong 
nhà, nước lũ chảy ra từ nhà vệ sinh trong nhà, nước thải trong nước lũ cũng như của người và 
động vật chất thải được mang theo từ vùng đất mà nước lũ di chuyển qua.  
o Rủi ro sức khỏe dựa trên định lượng vi khuẩn: Số lượng vi khuẩn E. coli là một chỉ số cho 

thấy có thể có thêm vi khuẩn trong nước lũ có thể gây hại cho sức khỏe, cần phải làm sạch 
và loại bỏ các vật liệu bị ảnh hưởng bởi nước lũ. 
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o Các dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, giảm thiểu thiệt hại sau lũ lụt, và xét nghiệm vi khuẩn đã 
được cung cấp cho tất cả các ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và đã được hoàn thành cho 
tất cả các ngôi nhà yêu cầu dịch vụ. Vui lòng gọi cho Sở Tiện Ích Công Cộng Seattle (Seattle 
Public Utilities) theo số (206) 684-0912 nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.   

o Nếu quý vị tiếp xúc với nước bị nhiễm vi khuẩn E. coli, các triệu chứng có thể bao gồm: sốt, 
nhức đầu, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, buồn nôn, nôn mửa, đau quặn bụng và tiêu chảy. Liên 
hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có các triệu chứng sau 
khi có khả năng tiếp xúc với nước lũ.  

o Nếu quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hãy liên hệ với Chương Trình 
Tiếp Cận Sức Khỏe Cộng Đồng (Community Health Access Program, CHAP) theo số 1-800-
756-5437 hoặc gửi email tới chap@kingcounty.gov 

Hóa chất được tìm thấy ở mức thấp. Thử nghiệm cho thấy các chất gây ô nhiễm hóa học được tìm thấy 
trong các mẫu nước ở mức thấp. 

• Chạm vào nước: Xét nghiệm cho thấy các chất gây ô nhiễm hóa học được tìm thấy trong các 
mẫu nước thấp hơn nhiều so với mức sàng lọc về các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn do tiếp xúc qua da 
với nước lũ.  

• Nuốt một lượng nhỏ nước: Nếu quý vị nuốt phải một ít nước lũ do nước bị bắn lên hoặc chạm 
vào miệng, thì lượng nước đó sẽ rất nhỏ và các hóa chất có trong đó không ở mức có thể gây 
ảnh hưởng đến sức khỏe. Cũng như con người, vật nuôi không có khả năng bị ảnh hưởng sức 
khỏe do tiếp xúc với nước lũ. Liên hệ với bác sĩ thú y nếu quý vị có bất kỳ lo ngại nào về vật nuôi 
của mình.  

• Hít phải hóa chất từ nước: Các kim loại được phát hiện trong nước lũ không di chuyển từ nước 
vào không khí. PCBs (hóa chất công nghiệp nguy hiểm) và một số loại dầu động cơ và dầu diesel 
có thể bay hơi, nhưng nồng độ được phát hiện trong nước lũ rất thấp và sẽ không đóng góp 
đáng kể vào mức bình thường trong không khí phát ra từ tàu thuyền, ô tô, và các nguồn công 
nghiệp khác trong khu vực. 

Những gì chúng tôi không biết: 
Mặc dù dữ liệu hóa học cung cấp cho chúng tôi khái niệm chung về các điều kiện tiềm ẩn trong nước lũ, 
nhưng chúng tôi thừa nhận có những điều không chắc chắn. 

• Nước được lấy mẫu có thể khác với nước lũ mà mọi người đã tiếp xúc trong nhà của họ. 
• Mọi người đã tiếp xúc với nước lũ trong các khoảng thời gian khác nhau. Đối với mục đích thử 

nghiệm, chúng tôi giả định rằng mọi người đã tiếp xúc với nước lũ do tiếp xúc với da trong tổng 
thời gian lên tới 10 tiếng. Sự phơi nhiễm này được so sánh với mức độ hóa chất có thể gây rủi ro 
cho sức khỏe. Mặc dù đây là khoảng thời gian dài hơn so với những gì hầu hết cư dân đã trải 
qua, ngay cả khi thời gian tiếp xúc kéo dài gấp đôi (20 tiếng), nồng độ hóa chất trong nước lũ 
thấp đến mức chúng tôi không cho rằng có bất kỳ nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nào.  

• Các hóa chất được phân tích (PCBs, kim loại, và dầu) đã được chọn vì chúng thường được tìm 
thấy ở khắp các khu vực đô thị và công nghiệp cũng như tại khu vực sông Lower Duwamish 
Waterway Superfund. Không thể kiểm tra mọi hóa chất công nghiệp và các hóa chất khác có thể 
có trong các vật liệu nguy hại trong gia đình. Những chất này có thể có hoặc không có trong 
nước lũ. 
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