
Alert.seattle.gov/boilwater [trang mạng về dùng nước sôi] 

Chuyện xảy ra: Cơ quan cung cấp dịch vụ công cộng của Seattle (SPU) đã khuyên nấu sôi 
nước trong một số khu vực của thành phố. Người dân sống trong các khu vực này được yêu 
cầu nấu sôi nước trước khi sử dụng để tránh bệnh tật và các vấn đề sức khỏe khác. Lời yêu 
cầu sẽ có hiệu lực cho đến khi kết quả thử mẫu nước lấy từ các khu vực này xác nhận rằng 
nước đã an toàn để uống. 

Chuyện phải làm: 

Trong thời gian có lời khuyên dùng nước sôi: 

 Không uống nước máy chưa được khử trùng, không sử dụng nước đá hoặc uống các 
loại nước làm từ nước máy chưa được khử trùng, không ăn thực phẩm sống được rửa 
bằng nước máy chưa được khử trùng. 

 Cách khử trùng: nấu sôi nước trong một phút. Khi nguội, đựng nước trong những chai lọ 
sạch, đậy kín và bỏ vào tủ lạnh. 

 Nước đậy kín đóng chai là thức uống an toàn. Nước máy thông thường cũng an toàn để 
tắm giặt. Đừng để trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ uống nước đang tắm hoặc mút quần áo giặt. 

 Theo dõi trên đài phát thanh, truyền hình và trang web của Cơ quan cung cấp dịch vụ 
công cộng của Seattle (SPU) để biết thông tin cập nhật về tình trạng khẩn cấp và để biết 
khi nào lời khuyên đã được rút lại và nước đã an toàn để uống. 

 Nếu bạn biết có người không hiểu, không xem, hoặc không nghe thông báo này, 
làm ơn cho họ biết. 

Sau khi lời khuyên về nước nấu sôi đã được rút lại: 

 Xả các ống nước và vòi nước trong nhà: mở các vòi nước lạnh trong 3 phút nếu chúng 
không được sử dụng trong 24 giờ qua. 

 Xả các máy làm nước đá tự động trong nhà: làm ba mẻ nước đá và vứt bỏ cả ba. 
 Xả nước và đổ đầy máy làm nước nóng trong nhà nếu nhiệt độ được vặn dưới 113 F. 
 Chạy máy lọc nước một bận ở chu kỳ tái sinh. 
 Xả các vòi nước uống: cho chạy liên tục trong 3 phút. 
 Xả các thùng chứa nước lạnh hoặc máy làm nước lạnh để uống: cho nước tốt chạy qua 

thùng hoặc máy này trong 5 phút. 

Các trang mạng liên kết hữu ích: 

 http://www.seattle.gov/util/ 

http://www.kingcounty.gov/healthservices/health/preparedness/disaster/BoilOrder.aspx  

http://www.cdc.gov/parasites/crypto/health_professionals/bwa/public.html  

 


