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Tác động môi trường của Harvey

BÃO HARVEY ĐÃ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNGAbout
CHÍNH TẠIGoogle
HOUSTON
NƯỚC MƯA LỤT ĐÃ BỊ Ô NHIỄM
 Vi rút và vi khuẩn: Hàng triệu gallon nước thải tràn vào không được điều trị đã xảy ra. Bác sĩ báo cáo
sự gia tăng các vấn đề về dạ dày và nhiễm trùng da do tiếp xúc với nước lụt.

 Các chất ô nhiễm độc hại: Nước từ các nhà máy lọc dầu và các khu vực siêu nhiễm bẩn, các cơ sở
thương mại và công nghiệp, và hóa chất gia dụng phổ biến từ dưới bồn rửa chén đã bị cuốn trôi và lan
truyền với nước lụt.

CÁC HOÁ CHẤT NGUY HẠI BỊ THẢI RA





Chín mươi biến cố đã được báo cáo trong khu vực lớn Houston-Galveston liên quan đến hơn 700.000
gallon các chất thải ô nhiễm đã tràn vào nước và trên đất liền, và hơn 38.000 pound chất gây ô nhiễm
không khí.
Các khu vực chất thải bị ngập và một số vật liệu nguy hiểm bị rò rỉ.
Khu vực Hố Thải Siêu Nhiễm bẩn San Jacinto (Waste Pits) đã bị phá huỷ bởi trận bão Harvey và thải
chất dioxin xuống sông. Dioxin là tên được sử dụng cho một nhóm các hóa chất độc hại cao có thể gây
ra các vấn đề về ung thư, sinh sản và phát triển, tổn thương đến hệ thống miễn nhiễm và có thể gây
trở ngại cho kích thích tố.

MỐC Ở TRONG NHÀ LÀ MỘT MỐI NGUY HIỂM LIÊN TỤC ĐẾN SỨC KHỎE. Tiếp xúc với nấm mốc có
thể gây ra:
 Các vấn đề hô hấp, chẳng hạn như thở khò khè,
khó thở và hơi thở ngắn
 Nhiễm trùng
 Kích ứng mắt (ngứa, rát, chảy nước mắt hoặc
đỏ mắt)






Ho hoặc kích thích cổ họng
Da nổi đỏ hoặc kích ứng da
Nhức đầu
Mệt mỏi

NƠI QUẢN LÝ MẢNH VỤN LÀ NHỮNG BÃI RÁC
• Mảnh vụn từ cơn bão trên lề đường sẽ được gửi đến các trung tâm quản lý mảnh vụn tạm thời.
Những bãi rác này có thể chứa chất thải độc hại và không nên được đặt gần nhà hoặc trường học.
• Mảnh vụn từ cơn bão có thể thải ra các khí như hydrogen sulfide có mùi hôi và có thể gây hại cho sức
khỏe của quý vị. Tránh tiếp xúc với các mảnh vụn bão.

Nhóm công lý môi trường Lone Star Legal Aid cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho cư dân có
thu nhập thấp và cộng đồng. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cụ thể về sự nguy hại môi
trường và các tác động của Harvey trong vùng lân cận của quý vị.
Liên lạc để biết thêm thông tin: 713-652-0077 ext. 8108.

www.lonestarlegal.org

