
   
 

Phục hồi sau vụ cháy rừng 
Giai đoạn 1: Loại bỏ chất thải nguy hại trong nhà 

 

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang dẫn đầu quy trình khảo sát, loại bỏ và xử lý chất thải 
nguy hại trong nhà (HHW) tại các khu nhà bị đám cháy SCU Lightning Complex ở Hạt Santa Clara ảnh 
hưởng. Quy trình loại bỏ HHW này là Giai đoạn 1 của phản ứng tổng thể.  

 
Chất thải nguy hại trong nhà (HHW) là gì? 
Các sản phẩm thông dụng như sơn, chất tẩy rửa, dung 
môi, dầu, pin, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu, thường có 
các nguyên liệu nguy hiểm.   
 
Các nhóm thực hiện công việc HHW của EPA sẽ loại bỏ các 
vật dụng được nghi ngờ có amiăng nếu chúng dễ được 
nhận biết, nhưng amiăng tại các căn nhà sẽ không được 
dọn sạch cho đến Giai đoạn 2. Bình đựng nhiên liệu có áp 
suất cũng có thể gây ra mối đe dọa và sẽ bị loại bỏ. Sau 
các vụ cháy, những sản phẩm này cần được xử lý và thải 
bỏ đặc biệt, nhất là khi thùng chứa đã bị hư hại.   
 
HHW được dọn khỏi các nhà bằng cách nào? 
EPA sẽ khảo sát từng nhà, sau đó loại bỏ các vật liệu HHW 
được xác định trong quá trình khảo sát.  
 
Một số bình rỗng và thùng chứa sẽ được đánh dấu bằng 
sơn trắng (xem hình bên phải) và được để lại cho việc thu 
gom trong Giai đoạn 2, là quá trình loại bỏ các mảnh vỡ.  
 
Tại sao HHW bị loại bỏ? 
Công việc này sẽ giúp chuẩn bị cho quy trình loại bỏ tro và 
các mảnh vụn để có thể bắt đầu quá trình xây dựng trở  
lại.  Pháp lệnh do Thống đốc California ban hành ngày 25 
tháng 9 năm 2020 cho phép EPA vào trong các căn nhà để 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thú vật và môi trường khỏi 
những mối đe dọa này.  
 
Giai đoạn 1 đang được thực hiện miễn phí cho các chủ nhà. 
 
EPA sẽ loại bỏ bất cứ điều gì khác ngoài HHW không? 
Không. EPA sẽ chỉ  loại bỏ chất thải nguy hại. Nếu họ tìm thấy vũ khí hoặc nghi ngờ tìm thấy hài cốt, 
EPA sẽ ngừng công việc ngay lập tức và liên lạc với Cảnh sát trưởng của Quận Hạt. Không có đồ vật nào 
khác sẽ bị loại bỏ. 

Hạt Santa Clara, CA - Tháng 10 năm 2020 

 

Các thùng rỗng, được đánh dấu bằng sơn 

trắng, sẽ được thu dọn trong Giai đoạn 2. 

 



   
 

 
Làm cách nào để tôi biết nhà của tôi có sẽ 
được khảo sát cho quy trình HHW hay 
không? 

• Tìm kiếm địa chỉ của quý vị trên bản 
đồ Storymap của EPA (tìm biểu tượng 
“Address Lookup”): 
www.epa.gov/2020CAfireresponse  

• Kết quả từ việc tìm kiếm của quý vị sẽ 
hiện ra nếu nhà của quý vị bị hư hại và 
cần được đánh giá.  

• Nếu nhà của quý vị không được cho 
thấy là bị hư hại, nhưng quý vị có các 
căn nhà bị cháy hoặc bị phá hủy (thậm 
chí là các kiến trúc nhỏ), hãy gọi cho 
đường dây Cháy rừng của Sở Sức khỏe 
Môi trường Hạt Santa Clara:  

 408-918-3411  

 
Làm cách nào để tôi biết khi nào quá trình 
này đã bắt đầu và hoàn tất? 
EPA sẽ dán một dấu hiệu (xem hình bên phải) 
trên mỗi nhà khi việc loại bỏ HHW (Giai đoạn 
1) đã hoàn tất. Các tòa nhà đã được dọn HHW cũng được đánh dấu trên bản đồ StoryMap của EPA và 
có thể được tìm thấy qua “Address Lookup” trên bản đồ StoryMap: www.epa.gov/2020CAfireresponse  
 
Bản đồ StoryMap của EPA cũng cho thấy nhóm dọn dẹp HHW đang làm việc tại khu vực nào mỗi ngày. 
 
Tôi có thể cung cấp cho các nhân viên dọn dẹp HHW thông tin về các mối nguy hiểm tiềm ẩn trước 
khi họ đến nhà của tôi không?  
Có. Vui lòng gọi đường dây nóng của EPA tại (415) 793-8794 nếu có nhận xét hoặc lo ngại đặc biệt về 
nhà của quý vị. 
 
Nhà hàng xóm của tôi đã được dọn sạch HHW nhưng nhà của tôi thì không. Tại sao như thế? 
Có một số yếu tố ảnh hưởng đến lịch trình dọn HHW. Ví dụ, các nhóm dọn HHW có thể không làm việc 
trong khu vực khi các nhóm làm việc khác có mặt để giảm giao thông và tắc nghẽn. Thời tiết và ánh 
sáng ban ngày cũng ảnh hưởng đến lịch trình. Ngoài ra, các nhóm dọn HHW không được làm việc tại 
các nhà có cây cối hoặc địa hình nguy hiểm, cấu trúc không ổn định hoặc các tình trạng không an toàn 
khác. Những căn nhà đó sẽ được giải quyết trong Giai đoạn 2. 
 
Để biết thêm thông tin:  
Đối với các câu hỏi liên quan đến HHW và loại bỏ các mảnh vỡ, hãy liên lạc với đường dây của Sở Sức 
khỏe Môi trường (DEH) Quận Hạt Santa Clara: 408-918-3411. 
 
Quý vị cũng có thể vào Trang mạng của DEH: https://www.sccgov.org/sites/deh/Pages/Fire.aspx  

http://www.epa.gov/2020CAfireresponse
http://www.epa.gov/2020CAfireresponse
https://www.sccgov.org/sites/deh/Pages/Fire.aspx


   
 
hoặc Trang mạng Phục hồi sau Vụ Cháy SCU của Văn phòng Quản lý Trường hợp Khẩn cấp SCU: 
www.sccgov.org/lightningcomplex   

http://www.sccgov.org/lightningcomplex

