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Quý vị nên làm và không nên làm gì trong
các khu vực bị ảnh hưởng bởi dầu tràn
Cập nhật ngày 5 tháng 5, 2010: Xem thông tin cập nhật đều đặt tại www.emergency.louisiana.gov vì tình hình có thể thay đổi
nhanh chóng.
Louisiana Department of Health and Hospitals (Sở Y Tế
và Bệnh Viện Louisiana) khuyến cáo cư dân tránh xa các
khu vực bị ảnh hưởng bởi dầu tràn. Cư dân nên tuân thủ
các hướng dẫn dưới đây.

Mùi dầu không phải là một nguy cơ đối với sức khỏe.
Tuy nhiên, nếu quý vị bị buồn nôn nặng hay các vấn
đề nghiêm trọng về hô hấp, hãy tìm kiếm sự chăm
sóc y tế.

Tránh tiếp xúc da trực tiếp với dầu, nước và chất lắng
đọng bị ảnh hưởng bởi dầu tràn.

Cư dân nào khó chịu với mùi dầu nên ở trong nhà và
mở máy điều hòa ở chế độ tuần hoàn khép kín.

Không bơi hoặc trượt ván ở các khu vực bị ảnh
hưởng bởi dầu tràn, và nếu quý vị phải đi qua khu
vực đó bằng thuyền, hãy thận trọng khi kéo neo.
Không đánh bắt cá ở các vùng nước bị ảnh hưởng bởi
dầu tràn.
Không khai thác và ăn hải sản chết, hải sản có cặn dầu,
hoặc hải sản có mùi dầu.
Không lái thuyền qua các váng dầu.
Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có hệ miễn dịch bị
suy giảm và người mắc các bệnh trạng hô hấp nên
tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng.
Không để vật nuôi đi qua các khu vực bị ảnh hưởng
bởi dầu.
Không đốt mảnh vụn, gỗ trôi dạt hoặc vật liệu nhiễm
dầu khác.

QUAN TRỌNG: Nếu dầu dính vào da quý vị, hãy rửa
ngay bằng xà phòng và nước hoặc chất tẩy bàn tay dùng
để loại bỏ dầu mỡ. Nếu quý vị bị nổi mày đay, hãy đến
gặp bác sĩ và cho họ biết quý vị đã tiếp xúc với dầu như
thế nào.
Những ai muốn giúp thu gom dầu, nếu cần, phải được
huấn luyện thích hợp. Cư dân không nên tìm cách tiến
hành công việc khắc phục dầu tràn mà không được huấn
luyện thích hợp và hỗ trợ của một nhà thầu hoặc một cơ
quan tình nguyện được chứng nhận tham gia nỗ lực đó.
Quý vị có thể truy cập www.emergency.louisiana.gov để
tìm hiểu cách tham gia nỗ lực ứng phó.
Để biết thêm thông tin liên quan đến dầu tràn, hãy
truy cập www.emergency.louisiana.gov. Liên hệ với
chúng tôi trên www.facebook.com/GOHSEP và trên
Twitter tại #GOHSEP.

Nếu dầu dính vào quần áo, hãy giặt riêng với quần
áo của gia đình. Quý vị có thể sử dụng bột giặt
bình thường.

Theo dõi GOHSEP trên facebook www.facebook.com/GOHSEP
và trên Twitter tại GOHSEP

