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Điều gì đã xảy ra?  

Sự cố cầu chì xảy ra tại nhà máy sản xuất clo(chlorine) ở Longview, Bang Washington, ảnh hưởng vùng 

Tây Bắc Thái Bình Dương và hơn nữa. Thêm vào đó,một nhà cơ sở điện lớn ở Louisiana phát cháy cuối 

năm 2020 làm suy giảm khả năng sản xuất Clo, sản xuất và vận chuyển toàn quốc đã và đang bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19. Dẫn tới khu vực Bờ Tây bị thiếu nguồn cung cấp Clo.   

Nước có vẫn an toàn để uống? 

Đúng vậy. Cả nước uống (PWB) và nước thải (BES) cho thành phố đều có đủ nguồn cung cấp hoặc là chắc 

chắn đủ xài trong vài tuần tới. Khoảng thời gian này dự kiến là đủ để nhà sản xuất clo trở lại cung cấp.  

Chlorine là chất gì và được dùng như thế nào?  

Chlorine được dùng trong xử lý tiệt trùng nước. Là chất được yêu cầu bởi Chính quyền Quản lý Sức khỏe 

Oregon nhằm cung cấp sức khoẻ an toàn tới vòi nước của người tiêu dùng.  Là một dạng xử lý nước, Clo- 

hoá đã được chứng nhận là hiệu nghiệm trong việc chống vi khuẩn Giardia,các vi rút, và cũng là cách 

phổ biến nhất trong việc diệt khuẩn nước ở Mỹ.  

Sức đề kháng của tôi yếu, có đáng lo ngại không? 

Không, lượng Clo là chất khử trùng dùng trong nguồn nước ở Portland. Nước của quý vị vẫn an toàn để 

uống. 

Thủy Cục Portland (PWB) phản ứng như thế nào 

Thủy Cục Portland có nhiều chọn lựa, bao gồm thay đổi cách hoạt động và khả năng kích hoạt nước 

ngầm, để tránh cúp nước. Nước ngầm có nguồn cung cấp clo riêng có thể tăng cường cho Bull Run, nếu 

cần. Chúng tôi đã hạ mục tiêu clo xuống 1,8 mg/L, mà tiếp tục xử lý nước ở mức an toàn và đáp ứng các 

yêu cầu xử lý. Chúng tôi hiện đang xác định các hoạt động khác có thể, mà có thể tạm ngưng được để 

ưu tiên việc cung cấp nước cho người dân.  

Portland thì sắp không đủ chlorine? 

Không, tại thời điểm này Cục Nước Portland có đủ nguồn cung cấp clo. Chúng tôi đang làm việc với các 

nhà lãnh đạo tiểu bang, cũng như các đối tác của chúng tôi trên khắp Oregon và khu vực để cùng nhau 

tìm giải pháp nếu tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp clo này tiếp tục.  Dựa theo các báo cáo mới nhất 

Nhà máy sản xuất Westlake sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng.  Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho công 

chúng nếu tình hình này thay đổi.    

Cục Nước Portland có thể tìm một nhà cung cấp khác để cung cấp clo không? 

 

Hầu hết các tiện ích nước sử dụng một số dạng clo được sản xuất chỉ trong một vài nhà máy trên toàn 

quốc. Vì ít nhà sản xuất, làm cho tất cả các tiện ích đều có chung một vấn đề. May thay, Cục Nước 

Portland có đủ nguồn cung cấp clo.  

Cục Nước Portland đang làm gì để giảm việc sử dụng clo? 



Cục Nước Portland đã giảm lượng clo đang sử dụng để xử lý nước và duy trì dư lượng khi nó di chuyển 

qua hệ thống phân phối. Nước vẫn an toàn để uống. 

Sự thiếu hụt clo này có làm thay đổi hoạt động của Cục Nước Portland không? 

Hoạt động hàng ngày của cục không thay đổi. Hơn 600 nhân viên tại Cục Nước Portland đang tiếp tục 

công việc của họ trong việc cung cấp nước hoàn mỹ mỗi phút mỗi ngày.  

Tôi có thể làm gì? 

Làm ơn theo dõi thông tin! Chúng tôi khuyến khích mọi người đăng ký Cảnh báo công khai tại 

PublicAlerts.org để luôn đượccập nhật về điều này cũng như là các sự kiện khác ảnh hưởng đến cộng 

đồng.  

Tìm hiểu thêm về quá trình lớn lao mà chúng tôi thực hiện trong việc xử lý và giám sát nước của chúng 

tôi để đảm bảo chất lượng và an toàn cho nước: www.portland.gov/water/water-quality 

 


