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CƠ QUAN Y TẾ QUẬN CAM BAN HÀNH KHUYẾN CÁO Y TẾ
CHO TẤT CẢ CƯ DÂN CÓ THỂ BỊ TIẾP XÚC VỚI TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM
CỦA TAI NẠN DẦU LOANG TRÊN BÃI BIỂN
(Santa Ana, CA) – Để đối phó với tai nạn dầu loang trên bãi biển xảy ra vào ngày thứ Bảy, Bác Sĩ
Clayton Châu, Giám Đốc Cơ Quan Y tế Công Cộng Quận Cam, đã ban hành một khuyến cáo y tế
dành cho những cá nhân có thể đã va chạm với các vật liệu gây ô nhiễm nên cần phải được điều trị.
Bác Sĩ Châu phát biểu: “ Ảnh hưởng của việc dầu bị tràn trên biển có thể trực tiếp hay gián tiếp đến
con người, tùy thuộc vào sự tiếp xúc với việc tràn dầu. Con người có thể tiếp xúc trực tiếp với dầu
loang hay các sản phẩm của dầu một khi đi bộ trên khu vực đã bị ổ nhiễm (như bãi biển). Trước tiên
sẽ là phản ứng ngứa ngáy , khó chịu. Thêm vào đó, chất ổ nhiễm có thể thẩm thấu vào da.Ngay cả khi
những hạt dầu thô không nhìn thấy được bằng mắt, những chất dầu ô nhiễm có thể bị phân tán hay
hòa tan nhưng vẫn còn nằm trong nước biển. Xin hãy liên lạc với bác sĩ gia đình hay gọi 911 nếu quý
vị cảm thấy mình có những triệu chứng không tốt xuất hiện trong cơ thể. Hiện tại chúng tôi kêu gọi các
cư dân nên tự chế không tham dự các trò chơi tiêu khiển ngoài trời dọc theo bãi biển như bơi lội, lướt
ván, xe đạp , đi bộ, tập thể thao, hay tụ tập..v..v…”
Theo Văn Phòng Đặc Trách Y Tế về Môi Sinh của Cơ Quan HCA, việc dầu bị tràn có thể tạo nên
những quan ngại một khi da chúng ta tiếp xúc với dầu loang vì chất dầu có chứa những thành phần dễ
bay hơi có thể bốc hơi trong không khí. Tùy thuộc vào vào sự tập họp của dầu loang nhiều hay ít, sự ô
nhiễm trong không khí này có thể bay theo gió và hay dạng nước bay trong không khí (aerosols) Các
loại sản phẩm dầu khí có chứa chất hóa học độc hại như benzene và aromatic hydrocarbons. Nếu bị
phơi bày lâu ngày với những chất hóa học này có thể hại đến sức khỏe.
Các triệu chứng được ghi nhận một khi bị phơi bày quá lâu đối với chất dầu hay chất thải từ dầu bao
gồm:


Da , mắt, mũi và cổ họng bị ngứa ngày khó chịu.



Nhức đầu



Chóng mặt



Đau Bao tử



Ói mữa



Ho và triệu chứng khó thở.

Hít thở những khói độc của dầu hay những làn hơi của phần tử dầu được phun xịt trên không khí có
thể tạo nên những ảnh hưởng nguy hại nói trên. Các thành phần cao niên, trẻ em, và những người có
các bệnh kinh niên về đường hô hấp như bệnh xuyễn sẽ dễ dàng bị các ảnh hưởng nguy hại một khi
hít thở hơi dầu. Xin hãy liên lạc với bác sĩ gia đình hay 911 nếu quý vị có những triệu chứng kể trên từ
việc tiếp xúc hay hít thở các làn hơi từ dầu.
Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam, sẽ phối hợp với giới hữu trách liên bang, tiểu bang và địa
phương để tiếp tục theo dõi và thông báo diễn tiến tình trạng dầu bị tràn này cho cư dân. Bên cạnh
những ảnh hưởng cấp thời đến tình trạng ô nhiễm môi trường, chúng tôi khuyến cáo không nên sử
dụng hải sản từ những người câu cá cá nhân trên các bãi biển.
Muốn biết thêm chi tiết về vụ dầu bị tràn này xin gọi số (714) 834-2000.
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