Nghiên Cứu về Chất Độc Trong Không Khí tại Seattle và Tacoma
Xin mời quý vị chia sẻ thông tin và ý kiến

C H ẤT Đ Ộ C T R O N G K H Ô N G K H Í L À G Ì ?
Chất độc trong không khí là một nhóm gồm hơn 400 chất gây ô nhiễm được xác định hoặc nghi ngờ là có thể gây
ra một số vấn đề cho sức khỏe; trong đó có ung thư và dị tật bẩm sinh, cũng như tổn thương phổi, hệ miễn dịch
và hệ thần kinh. Trong khu vực Puget Sound, các nguy cơ chính đối với sức khỏe từ chất độc trong không khí chủ
yếu là từ các hạt mịn trong khí thải từ dầu diesel.

C H Ú N G TÔ I S Ẽ N G H I Ê N C Ứ U N H Ữ N G G Ì ?
Chúng tôi sẽ quan sát những thay đổi của mức độ chất độc trong không khí theo thời gian, bao gồm khí thải từ
dầu diesel, khói đốt củi/gỗ, ethylene oxide (một chất độc trong không khí mới được ưu tiên) và phát thải kim loại
trong các khu vực hoạt động công nghiệp. Chúng tôi sẽ ước lượng nguy cơ gây ung thư tiềm tàng từ các chất độc
trong không khí này.

TẠ I S AO N G H I Ê N C Ứ U N ÀY L Ạ I Q UA N T R Ọ N G ?
Nghiên cứu này tập hợp các dữ liệu quan trọng về chất lượng không khí và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn các nguy
cơ đối với sức khỏe liên quan đến ô nhiễm không khí trong các cộng đồng của chúng ta. Báo cáo cuối kỳ sẽ được
công bố công khai để các tổ chức và cơ quan khác phục vụ Duwamish Valley có thể tiếp cận và tận dụng dữ liệu
để xác định các ưu tiên trong cộng đồng.
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C H Ọ N M ẪU T H E O C H Ỉ D Ẫ N C ỦA CỘ N G Đ Ồ N G + T I Ế N Đ Ộ
Chúng tôi sẽ hoàn tất thời hạn theo dõi trong một năm tại hai địa điểm gần xa lộ và hai địa điểm hoạt động công nghiệp tại Seattle
và Tacoma, cùng với một địa điểm thuộc khu dân cư ở Tacoma, nơi có mức độ đốt củi/gỗ cao nhất trong khu vực.
Ngoài ra còn có một cơ hội để tiến hành theo dõi theo chỉ dẫn của cộng đồng. Phần này của nghiên cứu sẽ có sự tham gia của
người dân trong cộng đồng trong quá trình xác định các địa điểm được quan tâm ở Duwamish Valley và quyết định tần suất cũng
như thời lượng cần giám sát tại các địa điểm cụ thể.
Việc theo dõi chất độc sẽ bắt đầu vào mùa hè/thu năm 2021. Sau khi hoàn tất thời hạn theo dõi, chúng tôi sẽ bắt đầu diễn giải dữ
liệu để sàng lọc mọi nguy cơ sức khỏe tiềm tàng cho cộng đồng được biết. Chúng tôi dự kiến sẽ báo cáo cho cộng đồng kết quả
cuối cùng sau khi hoàn tất quá trình theo dõi, vào cuối năm 2022.
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X I N M Ờ I Q U Ý V Ị C H I A S Ẻ T H Ô N G T I N VÀ Ý K I Ế N !
Chúng tôi mong muốn được lắng nghe ý kiến của quý vị về địa điểm theo dõi chất độc trong không khí ở Duwamish Valley. Chúng
tôi sẽ tổ chức một hội thảo vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 8, ở South Park. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu thông tin về chất độc trong
không khí, chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới đây về rêu và lắng nghe những ý kiến quý báu của quý vị.
Xin ghi danh tại đây. www.bit.ly/3eD1iOH
Vui lòng điền vào khảo sát này để chia sẻ thông tin, ý kiến của quý vị và chỉ rõ những địa điểm mà quý vị cho là nên ưu tiên.
Liên kết khảo sát. www.pscleanair.gov/DVAirToxics

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào, xin liên lạc với chúng tôi tại ej@pscleanair.gov.

