Sự kiện lấy mẫu nước lũ miễn phí tháng 1 năm 2022
Thời gian và địa đểm gửi chai lấy mẫu và nộp mẫu xét nghiệm:

County Courthouse Building 1,
2000 Lakeridge Dr. SW, Olympia

Public Health Building, 412 Lilly Rd
NE, Olympia

Gửi mẫu: Thứ Hai - thứ Tư 8:00 giờ
sáng - 5:00 giờ chiều, thứ Năm 8:00
giờ sáng - 12:30 trưa

Gửi mẫu: Thứ Hai - thứ Tư 8:00 giờ
sáng - 1:00 giờ trưa

Rainier Town Hall, 102 Rochester St. W

Tenino City Hall, 149 S. Hodgden

Gửi mẫu: Thứ Ba chỉ 8:00 giờ sáng12:00 giờ trưa

Gửi mẫu: Thứ Ba chỉ 8:00 giờ sáng12:00 giờ trưa

Rochester R.O.O.F., 10140 Highway
12
Gửi mẫu: Thứ Ba chỉ 9:30 sáng-12:00
giờ trưa

Yelm Public Works, 901 Rhoton Rd. SE
Gửi mẫu: Thứ Ba chỉ 8:00 giờ sáng12:00 giờ trưa

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU
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Khử trùng giếng theo hướng dẫn.
Chọn vòi nước (nên là loại không xoay) trong phòng tắm hoặc phòng bếp.
Tháo các bộ lọc hoặc màn lọc khỏi vòi nước.
Mở nước lạnh và để nước chảy trong ít nhất năm phút. Tắt nước.
Khử trùng vòi nước bằng cách hơ lửa xung quanh miệng vòi với bật lửa hoặc diêm butane. Giữ ngọn lửa ở phía sau
vòi nước để ngọn lửa không làm thay đổi màu của nó. Nếu quý vị không có bật lửa hoặc vòi nước làm bằng nhựa
hoặc cao su, quý vị có thể đổ từ từ nước sôi trên vòi nước để làm nóng nó hoàn toàn. Nhiệt nóng này sẽ tiêu diệt vi
khuẩn trên vòi nước có thể tình cờ làm nhiễm bẩn mẫu nước của quý vị.
Mở nước lạnh trở lại trong vài giây để làm nguội vòi nước. Điều chỉnh nước để có dòng chảy đều. Tháo nắp khỏi chai
lấy mẫu và lấy mẫu như được trình bày dưới đây:
KHÔNG ĐẶT NẮP XUỐNG HOẶC CHẠM VÀO BÊN TRONG NẮP HOẶC CHAI.
CHO MẪU NƯỚC VÀO ĐẾN MỨC 100 ml.

7.

Đậy nắp chai lại và đem đến điểm lấy mẫu sớm nhất có thể.

Nếu quý vị có câu hỏi về việc xét nghiệm hoặc chất lượng nước, hãy gọi cho chúng tôi theo số 360.867.2673. Để biết thêm
thông tin và nguồn tài nguyên, vui lòng vào các trang web sau:
•
•
•

Thông tin về bão/lũ lụt: https://www.co.thurston.wa.us/health/ehrp/stormissues.html
Tờ sự kiện lũ lụt: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/BePreparedBeSafe/Floods
Ban quản lý khẩn cấp Quận Thurston: https://www.thurstoncountywa.gov/em/Pages/default.aspx

