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Tôi Có Cần Phải Xả Vòi Nước Của Tôi Không? 

Đề nghị không nên xả nước vào lúc này. Thành phố Salem đã không tìm thấy chất cyanotoxins trong 
nguồn nước của thành phố trong 12 ngày. Nước có khả năng bị nhiễm của thành phố rất có thể đã 
được xả ra khỏi các đường ống nước vào thời điểm này.  

Tại sao lúc tư vấn đầu tiên đã đề nghị xả nước uống, mà bây giờ lại không? 

Lúc được tư vấn lần trước, số lượng chất cyanotoxins trong nước ở trên mức tư vấn về chỉ số sức khỏe 
chỉ trong vài ngày trước. Nước có khả năng bị phơi nhiễm có thể đã không được xả qua hệ thống nước 
uống của thành phố trong giai đoạn đó. Dân chúng đã được yêu cầu xả nước qua các đường ống nước 
của họ để bảo đảm là nước có khả năng bị nhiễm khuẩn đã được xả qua hệ thống này.  

Tôi có cần làm sạch các thiết bị dụng cụ – như tủ lạnh, máy làm đá – và đồ lọc nước của 
tôi không?  

Với ống cấp nước và máy làm đá trong tủ lạnh - mà chúng không nối với đường ống nước của quý vị - 
và các  đồ lọc nước khác, hãy tham khảo với cuốn cẩm nang dành cho chủ của thiết bị của quý vị để 
biết các hướng dẫn làm sạch. Không cần xả nước. Bất cứ cục đá nào được làm cách đây từ hai tuần trở 
lên, người yếu không nên xử dụng. 

LƯU Ý: Các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm không cần phải làm bất cứ điều gì với các máy làm đá của 
họ. Bất cứ cục đá nào được làm cách đây từ hai tuần trở lên, người yếu không nên xử dụng. Các nhà 
cung cấp dịch vụ thực phẩm có thắc mắc gì được khuyến khích gọi cho Marion County Health and 
Human Services (MCHHS) (Dịch Vụ Y Tế và Y Tế Quận Marion) - Environmental Health (EH) (Y Tế về Môi 
Trường) vào Thứ Hai cho tới Thứ Sáu, lúc 503-588-5346 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. MCHHS-EH sẽ đóng 
cửa vào ngày lễ 4th tháng Bảy.   
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