ທີ່ຕັ້ງກອງທຶນສາມັກຄີເຮັກກາທອນ
(Heckathorn)
ອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ    $   ພື້ນທີ່ເຂດ 9    $   San Francisco, C A    $   ມິນາ 2 0 1 2

ອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ສະຫະລັດ (EPA) ຂໍເຊື່ອເຊີນທ່ານ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ 
ເພື່ອຮັບຟັງແຜນປະຕິບັດການຂອງ
EPA ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການສືບສວນ 
ແລະທໍາຄວາມສະອາດຢູ່ສະຖານທີ່
ກອງທຶນສາມັກຄີເຮັກກາທອນ (United
Heckathorn Superfund Site) ແລະການເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
»»ກໍານົດເວລາການສືບສວນ ແລະການທໍາຄວາມສະອາດ
»»ໂອກາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາ
ການ ແລະການຝຶກອົບຮົມວຽກ
»»ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍກ່ຽວກັບເລື່ອງການກິນປາຢູ່ໃນຂົງ
ເຂດນັ້ນ
ຈະມີການນໍາສະເໜີແຜນປະຕິບັດງານ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ໂດຍຫຍໍ້ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 6:00 ຫາ 6:30 ໂມງຕອນແລງ.  ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຈະມີ
ພາກການນໍາສະເໜີຜ່ານໂປສເຕີກ່ອນ ແລະຫຼັງຈາກການນໍາສະເໜີ ເພື່ອ
ຈະໃຫ້ມີການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະຕັ້ງຄໍາຖາມຕ່າງໆ.

ອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ
(EPA) ຂໍເຊີນຊວນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງ
ຊຸມຊົນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືເລື່ອງການທໍາຄວາມ
ສະອາດຢູ່ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງບໍລິສັດສາມັກຄີເຮັກ
ກາທອນ (Heckathorn) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທ່າ
ເຮືອຣິດມອນດ໌ດ້ານໃນ, ໃນເມືອງຣິດມອນດ໌, ລັດ
ຄາລິຟໍເນຍ (ຮູບທີ 1). ນອກຈາກນັ້ນ, ເອກະສານ
ນີ້ຍັງເວົ້າກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນ
ຜົນ 5 ປີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ (FYR) ຢູ່ເຂດ
ທີ່ຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ແລະເປັນການແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ
ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມສືບ
ສວນຂອງ EPA.

ປະຫວັດຂອງສະຖານທີ່

ຕັ້ງແຕ່ປີ 1947 ຫາ 1966, ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຂະໜານນາມວ່າເປັນກອງທຶນສາມັກຄີເຮັກກາທອນ ໄດ້ນໍາໃຊ້
ພື້ນທີ່ດັ່ງກາວເຂົ້າໃນການສ້າງ ແລະບັນຈຸຫຸ້ມຫໍ່ຢາ
ປາບສັດຕູພືດ. ກອງທຶນສາມັກຄີເຮັກກາທອນໄດ້ຮັບຢາປາບ
ສັດຕູພືດຂັ້ນວິຊາການມາຈາກຜູ້ຜະລິດສານເຄມີ, ບົດພວກ
ມັນຢູ່ໃນໂຮງສີເປີດ, ເອົາພວກມັນປະສົມກັບສ່ວນປະກອບ
ອື່ນໆເຊັ່ນ: ດິນດາກ ຫຼືຕົວທໍາລະລາຍ, ແລະຫຸ້ມຫໍ່ພວກ
ມັນໃນຮູບແບບເປັນຂອງແຫຼວ ຫຼືເປັນແປ້ງເພື່ອນໍາໄປໃຊ້
ຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ໃ ນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການເຫຼົ່ານີ້, ຢາ
ປາບສັດຕູພືດ ເຊິ່ງກໍ່ລວມມີທັງສານ DDT ເຊິ່ງໄດ້ມີ

ກອງປະຊຸມກັບຊຸມ
ຊົນ/ເປີດບ້ານ
ຕ້ອນຮັບ
ວັນຈັນ, 19 ມິນາ 2012 
5:30 - 7:00 ໂມງແລງ 
(ການນໍາສະເໜີ 6:00 - 6:30 ໂມງແລງ)
ຢູ່ທີ່
ມູນລະນິທິຊຸມຊົນຣິດມອນດ໌
1014 Florida Avenue
Richmond CA 94804

ສ່ວນນໍາມາດໍາເນີນການເຖິງ 95% ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ອຍລົງໄປ
ສູ່ພື້ນດິນທີ່ຢູ່ໃກ້ ແ
 ລະທາງນໍ້າໄຫຼບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ,
ນັ້ນກໍ່ຄືຄອງລໍຣິດເຊັນ.
ບໍລິສັດສາມັກຄີເຮັກກາທອນລົ້ມລະລາຍ ແລະໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກ
ຈາກພື້ນທີ່ໃນປີ 1966. ໃນລະຫວ່າງປີ 1966 ຫາ 1970, ບັນດາ
ອາຄານຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດສາມັກຄີເຮັກກາທອນໄດ້ຖືກຮື້ຖອນ 
ແລະກໍາຈັດອອກໄປຈາກພື້ນທີ່. ໃ ນຊຸມປີ 1970, ໄດ້ມີການນໍາ
ໃຊ້ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນສາງເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່
ເກັບມາກອງກັນໄວ້. ໃນປີ 1981, ບໍລິສັດໂລຫາເລວິນ (Levin) 
ໄດ້ຊື້ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ
ສົ່ງອອກສິ່ງທີ່ເກັບມາກອງກັນໄວ້. ໃນປີ 1980, ທີ່ຕັ້ງ
ຂອງບໍລິສັດສາມັກຄີເຮັກກາທອນໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະເກັບ
ຕົວຢ່າງຈາກທາງກົມບໍລິການມະນຸດຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ. ໄດ້
ມີການກວດພົບຢາປາບສັດຕູພືດພວກຄລໍຣິເນດ ແລະໂລຫະຢູ່
ໃນຕົວຢ່າງດິນ, ແລະໄດ້ມອບໝາຍພື້ນທີ່ໃຫ້ເປັນກອງທຶນ
ຂອງລັດໃນເດືອນມິນາ 1982. ໃນເດືອນມິນາ 1990, ທາງອົງການ EPA 
ໄດ້ເອົາສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນບັນຊີບຸລິມະສິດແຫ່ງ
ຊາດ, ແລະໃນເດືອນສິງຫາຂອງປີນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການເຂົ້າສູ່
ສະຖານະພາບຂອງການນໍາໜ້າ.

ການທໍາຄວາມສະອາດ

ໄ ດ້ມີການລິເລີ່ມດໍາເນີນການຕອບຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຕັ້ງ
ແຕ່ປີ 1982 ຫາ 1993 ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ບໍລິສັດສາມັກຄີ
ເຮັກກາທອນ, ເຊິ່ງລວມທັງການຂຸດຍ້າຍດິນທີ່ມີການ

ປົນເປື້ອນສານ DDT  ໃນປະລິມານ 3,300 ຫຼາ3 ອອກຈາກພື້ນ
ທີ່ເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ລະດັບທີ່ຍອມຮັບກັນໄດ້ທາງດ້ານ
ອຸດສາຫະກໍາ (ຮູບທີ 1).
ອົງການ EPA ໄດ້ສ້າງແຜນການທໍາຄວາມສະອາດ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດ
ເປັນເອກະສານໄວ້ໃນບັນທຶກການຕັດສິນ (ROD) ໃນປີ 1994. ການ
ທໍາຄວາມສະອາດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນໃນປີ 1996 ຫາ 1998, ປະກອບ
ໄປດ້ວຍ:
1) ຂຸດຂີ້ຕົມທີ່ປົນເປື້ອນຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຫຼາ3
ຢູ່ໃນຄອງລໍຣິດເຊັນ ແລະຄອງປາອອກໄປຖິ້ມ ແ
 ລະໃສ່ຊາຍ
ເຂົ້າໄປ ເພື່ອເພີ່ມສະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ;
2) ກໍ່ຊີມັງປົກຄຸມພື້ນທີ່ບ່ອນສູງ,ເຊິ່ງເປັນບ່ອນ
ທີ່ຕັ້ງໂຮງງານມາກ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີ
ການໄປແຕະຕ້ອງກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະປ້ອງກັນການເຊາະ
ເຈື່ອນ; ແ
 ລະ,
3) ບັນທຶກຂໍ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່
ດັ່ງກ່າວເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃນອະນາຄົດ.

ບັນທຶກການຕັດສິນ 1994 (ROD) ຍັງໄດ້ກໍານົດ
ເປົ້າໝາຍຂອງການທໍາຄວາມສະອາດຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່
ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມສະພາບຂອງທີ່
ຕັ້ງນັ້ນ.  
ຕາຕະລາງທີ 1: ເ ປົ້າໝາຍການທໍາຄວາມສະອາດຢູ່ໃນບັນທຶກ
ການຕັດສິນໃຈ 1994
ທີ່ຜິວໜ້ານໍ້າ

ສານ DDT (0.59 ng/L)

ທີ່ຜິວໜ້ານໍ້າ

ສານ Dieldrin (0.14 ng/L)

ຂີ້ຕົມ

ສານ DDT (ສະເລ່ຍ 590 ug/kg)

ເປົ້າໝາຍການທໍາຄວາມສະອາດຂີ້ຕົມຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ 1 
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ອີງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄຸນະພາບ
ນໍ້າບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງ (NAWQC) ທີ່ມີຢູ່ໃນປີ 1994
ສໍາລັບ DDT ຢູ່ໃນຜິວໜ້ານໍ້າ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບ
ຂອງມະນຸດ ຈາກການກິນປາທີ່ມີສານ DDT ປົນເປື້ອນ. NAWQC
ສໍາລັບ DDT ຢູ່ໃນຜິວໜ້ານໍ້າສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ
ສໍາລັບການບໍລິໂພກ (0.59 ng/L) ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມງວດ
ຫຼາຍກວ່າການປົກປ້ອງບັນດາສິ່ງມີຊີວິດທາງທະເລ, ດັ່ງ
ນັ້ນ ເປົ້າໝາຍສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນ
ມາດຕະຖານການທໍາຄວາມສະອາດສໍາລັບຜິວໜ້ານໍ້າ. NAWQC
ສໍາລັບສານໄດເອລດຣິນ (dieldrin) ສໍາລັບການປົກປ້ອງສຸຂະພາບ
ຂອງມະນຸດກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຮອງເປັນເປົ້າໝາຍການທໍາຄວາມ
ສະອາດນໍາອີກ. ເຖິງແມ່ນວ່າສານ DDT ແລະ dieldrin ມີຢູ່ນໍາ
ກັນໃນຂີ້ຕົມ, ໂ ດຍທົ່ວໄປ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານ DDT 
ແມ່ນມີໃນລະດັບ 10 ຫາ 100 ເທົ່າ ສູງກວ່າກໍານົດ ແລະໄດ້
ກວດພົບຢູ່ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ, ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ມີການ
ກໍານົດລະດັບການທໍາຄວາມສະອາດສໍາລັບ DDT ເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມສ່ຽງມີອັນໃດແດ່ ແລະ
ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຄວາມສ່ຽງແນວໃດ?
ສານ DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) ແລະສານ dieldrin ສະສົມ
ຢູ່ໃນເນື້ອເຍື່ອສິ່ງມີຊີວິດໃນທະເລທີ່ສາມາດກິນໄດ້
(ຕົວຢ່າງ: ປາ, ຫອຍແມງພູ່). ຄົນ ແ
 ລະນົກທີ່ກິນປາ ແລະ
ສັດລ້ຽງລູນດ້ວຍນົມຈະໄດ້ຮັບສານພວກນັ້ນ ເມື່ອກິນ
ປາ ແລະສິ່ງອື່ນໆເຂົ້າໄປ. ສານ DDT ແລະສານ dieldrin ເປັນຢາ
ປາບສັດຕູພືດທີ່ຄົນຜະລິດຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນອຸດສາຫະກໍາກະສິກໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນປີ 1972, ສະຫະລັດ
ໄດ້ຫ້າມການນໍາໃຊ້ສານ DDT ເພາະວ່າມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່
ຊີວິດຂອງສັດປ່າ, ແລະທາງອົງການ EPA ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້
ເປັນສານທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງກັບມະນຸດໄດ້. ໃນປີ
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ທີ່ຕ ັ້ງກ ອງທ ຶນສ າມັກຄີເ ຮັກກ າທ ອນ (Heckathorn)

1987, ສະຫະລັດໄດ້ຫ້າມການນໍາໃຊ້ສານ dieldrin ທັງໝົດ, ທີ່ສາມາດຈະສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະສາດ.
ພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຄອງລໍຣິເຊັນແມ່ນເປັນທ່າເຮືອທາງທະເລທີ່ຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ແລະຈະບໍ່ເປັນສະຖານທີ່ໃຫ້ຫາ
ປາ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແ
 ມ້ວ່າຈະມີຂໍ້ຫ້າມ ແລະປ້າຍແຈ້ງເຕືອນບໍ່
ໃຫ້ບໍລິໂພກປາແລ້ວ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີການລ່ວງລໍ້າຜິດກົດໝາຍເກີດ
ຂຶ້ນໄດ້.

ການທົບທວນແຜນ5 ປີ ໃນປີ 2011

ຈຸດປະສົງຂອງການທົບທວນຄືນແຜນ 5 ປີ (FYR) ແມ່ນເພື່ອກໍານົດເບິ່ງ
ກວ່າການດໍາເນີນການແກ້ໄຂທໍາຄວາມສະອາດຢູ່ບໍລິເວນພື້ນທີ່ເພື່ອ
ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນຍັງດໍາເນີນການຢູ່
ຕາມທີ່ໄດ້ອອກແບບໄວ້ຫຼືບໍ່. FYRs ແ
 ມ່ນໄດ້ເຮັດຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຍັງ
ມີການປົນເປື້ອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ບ່ອນເປັນສ່ວນທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ. ໃນ
ປີ 2011, ອົງການ EPA ໄດ້ສໍາເລັດບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນ 5 ປີສະບັບທີ
ສາມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ
ມີຢູ່ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ (ເບິ່ງທີ່ໜ້າ 6), ແ
 ລະຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ EPA
ທີ່: http://www.epa.gov/region09/Unitedheckathorn

ຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະຄໍາເຫັນແນະນໍາ

ອົງການ EPA ພົບວ່າການທໍາຄວາມສະອາດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບບ່ອນ
ຕັ້ງໂຮງງານຫຼັງເກົ່າ (ບໍລິເວນບ່ອນທີ່ເປັນໂນນ) ແມ່ນປົກປ້ອງ
ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພາະວ່າການເທເບຕົ່ງປົກແມ່ນ
ເປັນການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງໜ້າດິນຢູ່ກ້ອງບ່ອນກໍ່ປົກ ແລະ
ການສໍາຜັດກັບດິນທີ່ມີສານປົນເປື້ອນ. ມີຂໍ້ຈໍາກັດຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ນໍາໃຊ້ຊັບສິນໄປເປັນບ່ອນທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ເ ຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການ EPA ໄ ດ້ສະຫຼຸບວ່າ ການທໍາຄວາມສະອາດຢູ່
ພາຍໃນບໍລິເວນທະເລແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງ
ມະນຸດ ແລະສະພາບແວດລ້ອມ ເພາະວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານ DDT ແລະສານ
dieldrin ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງໃນຂີ້ຕົມ ແ
 ລະສັດ ແລະພືດ (ພືດ ແລະສັດ
ທີ່ຢູ່ໃນນໍ້າ) ທີ່ໄດ້ເກັບມາຈາກຄອງລໍຣິດເຊັນ.
ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານ
DDT ແລະສານ dieldrin ທີ່ມີຢູ່ໃນຂີ້ຕົມທີ່ເອົາມາຈາກຄອງລໍຣິດເຊັນ
ແມ່ນສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍທີ່ໄດ້ລາຍງານຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຂຸດອອກມາ ແລະ
ເກີນລະດັບການທໍາຄວາມສະອາດຕ່າງໆ. ປາທີ່ຫາໄດ້ຢູ່ໃນຄອງລໍຣິດເຊັນໃນ
ປີ2008 ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານ DDT ສູງ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄອງນໍ້າ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ (ຮູບທີ 2). ນອກຈາກນນັ້ນ, ສານ DDT ຢູ່ໃນເນື້ອເຍື່ອຂອງ
ຫອຍແມງພູ່ທີ່ເອົາມາຈາກຄອງລໍຣິດເຊັນ ມາວິໃຈໃນປີ 2007 ແລະ 2009 ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອປຽບທຽບ
ກັບແນວໂນ້ມການຫຼຸດລົງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນສັງເກດເຫັນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີ
ການແກ້ໄຂໃນປີ 1997. ການວິເຄາະຫອຍແມງພູ່ແມ່ນສາມາດບົ່ງບອກໄດ້ເຖິງ
ປະລິມານຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ສາມາດຕົກຄ້າງຢູ່ໃນສິ່ງມີຊີວິດ
ຕ່າງໆ.

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງປາອັນ
ໃໝ່ແມ່ນຫຍັງ?
ໃນປີ 2011, ຫ້ອງການປະເມີນຄວາມອັນຕະລາຍ
ຕໍ່ສຸຂະພາບຈ າກທ າງດ້ານສິ່ງແ ວດລ້ອມ
ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ດັດແກ້ຄໍາແນະນໍາ
ກ່ຽວກັບເ ລື່ອງປ າຢູ່ໃ ນຄ ອງລໍຣິດເ ຊັນ
ມາເປັນຄໍາແນະນໍາໃນປະຈຸບັນວ່າ
“ຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ກິນປາ” ທີ່ເອົາມາຈາກຄອງລໍຣິດ
ເຊັນ, ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ເນື້ອເຍື່ອປາທີ່ໄດ້ມາຈາກອົງການ EPA.
ປ້າຍເ ຕືອນເ ລື່ອງກ ານຫ້າມກິນປ ານັ້ນ
ແມ່ນຈ ະເ ອົາມ າປ່ຽນແ ທນປ້າຍເ ກົ່າທີ່
ປັກຕັ້ງໄວ້ຢູ່ໃນເຂດຄອງລໍຣິດເຊັນ. ຍັງ
ມີຄໍາແ ນະນໍາຫ້າມບໍ່ໃ ຫ້ກິນປ າທີ່
ຫາກິນຢູ່ພື້ນນໍ້າທີ່ເ ອົາມ າຈ າກທ່າ
ເຮືອຣິດມອນ ອີງຕາມທີ່ພົບເຫັນມີສານ
ໂລຫະໜັກ ແລະໂປລີຄລໍຣິເນັດ ໄບຟີນິລ
(polychlorinated biphenyls), ເຊິ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານສາມັກຄີເຮັກກາ
ທອນ.
ປາຢູ່ໃນທ່າເຮືອແມ່ນໄດ້ຮັບສານ
ປົນເປື້ອນຫຼາຍຊະນິດ.
ຈົ່ງອ່ານປ້າຍ
ເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ! ຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບການແນະນໍາເລື່ອງປາ
ແລະບົດແນະນໍາ
ການກິນປ າຢ່າງປ ອດໄ ພສໍາລັບພື້ນທີ່
ອ່າວຊານຟຣານຊິສໂກ ແມ່ນມີຢູ່ທີ່:
http://www.oehha.ca.gov/fish/nor_cal/ 
pdf/SFBayAdvisory21May2011.pdf

ຄອງລໍຣິເຊັນ

ຢ່າກິນ

ປາທີ່ຫາຢູ່ໃນບ່ອນນີ້
ມີສານເຄມີເປັນພິດ

ການທົບທວນປະເມີນແຜນຫ້າປີໄລຍະຜ່ານມາ (2001 ຫາ 2006) ຍັງໄດ້ສະຫຼຸບ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແກ້ໄຂແມ່ນບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນດີເຕັມທີ່ຢູ່ໃນ
ພື້ນທີ່ທະເລ. ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະນັ້ນມາ ອົງການ EPA ໄ ດ້ເຮັດການປະເມີນຜົນ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສານ DDT ທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ໃນການເຮັດໃຫ້ຄອງລໍຣິດ
ເຊັນມີການປົນເປື້ອນອີກ, ລວມທັງການກວດກາເບິ່ງການຖົມດິນໃນບໍລິ
ເວນໃກ້ຄຽງກັບຄອງ ແລະລະບົບນໍ້າທີ່ເກີດຈາກພະຍຸ, ແລະການຕິດຕາມສິ່ງ
ມີຊີວິດຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທົບທວນປະເມີນແຜນຫ້າປີໃນປີ 2001
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຫຼ່ງການປົນເປື້ອນອີກແມ່ນອາດຈະເປັນພື້ນທີ່
ບ່ອນບໍ່ສາມາດຂຸດອອກໄປໄດ້ໃນໄລຍະທໍາຄວາມສະອາດເບື້ອງຕົ້ນ.
ການທົບທວນປະເມີນແຜນຫ້າປີໃນປີ 2001 ປະກອບມີຄໍາເຫັນແນະນໍາ ເພື່ອ
ສືບຕໍ່ກະກຽມການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫາທາງເລືອກການທໍາຄວາມສະອາດ 
ເພື່ອແກ້ໄຂການປົນເປື້ອນຢູ່ໃນຄອງລໍຣິດເຊັນ, ແລະການປັບປຸງປ້າຍ
ເຕືອນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາເລື່ອງປາອັນໃໝ່ (
ເບິ່ງຢູ່ປ້າຍທາງດ້ານຂວາ).

ມິນ າ 2 0 1 2

Contra Costa Health Services: (877) 662-8376
California Office of Environmental Health Hazard Assessment: (510) 622-3170
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ສະຖານທີ່
ຄອງລໍຣິດເຊັນຕອນ

ລະດັບຄວາມຂັ້ນຂຸນຂອງ
DDT ຢູ່ໃນເນື້ອເຍື່ອປາ

ລະດັບຄວາມຂັ້ນຂຸນຂອງ
Dieldrin ຢູ່ໃນເນື້ອ

25 ຫາ 11,000

12 ຫາ 550

ໂຮງງານສາມັກຄີເຮັກກາ
ຕອນໃນເມື່ອກ່ອນ
ຄອງລໍຣ
ິດເຊັນ

Wright Ave

ລະດັບຄວາມຂັ້ນຂຸນຂອງ
DDT ຢູ່ໃນເນື້ອເຍື່ອປາ

ສະຖານທີ່
ຄອງພາຣ໌

89 ຫາ 1,291

ລະດັບຄວາມຂັ້ນຂຸນຂອງ
Dieldrin ຢູ່ໃນເນື້ອ

6.5 ຫາ 32

ຄອງຊານຕາເຟ

ລະດັບຄວາມຂັ້ນຂຸນຂອງ
DDT ຢູ່ໃນເນື້ອເຍື່ອປາ

ສະຖານທີ່
ຄອງຊານຕາເຟ

1.1 ຫາ 43
Harbor Way South

26 ຫາ 272

ຄອງພາຣ໌

ລະດັບຄວາມຂັ້ນຂຸນຂອງ
Dieldrin ຢູ່ໃນເນື້ອ

ສະຖານທີ່

ລະດັບຄວາມຂັ້ນຂຸນຂອງ
DDT ຢູ່ໃນເນື້ອເຍື່ອປາ

ລະດັບຄວາມຂັ້ນຂຸນຂອງ
Dieldrin ຢູ່ໃນເນື້ອ

ທ່າເຮືອຣິດມອນດ້ານໃນ

7.45 ຫາ 111

<0.80 ຫາ 7.9

ລະດັບແນະນໍາຂອງເນື້ອເຍື່ອປາ
ການກິນ 8
ປອນດ໌
ສານປົນເປື ສາມເທື່ອ/
້ອນ
ອາທິດ

ການກິນ 8
ປອນດ໌
ສອງເທື່ອ/
ອາທິດ

ການກິນ 8
ປອນດ໌
ນຶ່ງເທື່ອ/ ບໍ່ກິນເລີ
ຍ
ອາທິດ

ຄອງທ່າເຮືອຣິ
ດມອນດ້ານໃນ

(ppb ນໍ້າໜັກປຍກ) (ppb ນໍ້າໜັກປຍກ) (ppb ນໍ້າໜັກປຍກ) (ppb ນໍ້າໜັກປຍກ)

DDT
Dieldrin

520
15

>520-1,000
>15-23

>1,000-2,100
>23-46

>2,100
>46

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:
ຄໍາແນະນໍາ ແລະບົດແນະນໍາການກິນປາທີ່ປອດໄພສໍາລັບຫອຍ
:
ແລະປາໃນອ່າວຊານຟຣານຊິສໂກ,
ກະກຽມໂດຍອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມລັດຄາລິຟໍເນຍ,
ຫ້ອງການປະເມີນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ. ພຶດສະພາ 2011.

0

±

500

1,000
Feet

ຮູບທີ 2: ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການກວດເນື້ອເຍື່ອປາ 2008
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ທີ່ຕ ັ້ງກ ອງທ ຶນສ າມັກຄີເ ຮັກກ າທ ອນ (Heckathorn)

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງ EPA 
ແມ່ນຫຍັງ?

 ຜນປະຕິບັດງານຂອງ EPA ລວມທັງການເກັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ
ແ
ເຕີມທີ່ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນແກ້ໄຂໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ
ດຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນທໍາຄວາມສະອາດ
ທັນທີ. ອົງການ EPA ຍັງຮັກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານເລື່ອງ
ຂີ້ຕົມໄວ້ ເພື່ອທົບທວນເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຈາກ
ສະຖານທີ່ນັ້ນ ແລະໃຫ້ຄໍາເຫັນແນະນໍາ ເພື່ອອຸດຊ່ອງ
ຫວ່າງຂໍ້ມູນ ເພື່ອປະເມີນທາງເລືອກຂອງການທໍາຄວາມ
ສະອາດ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເລື່ອງຂີ້ຕົມໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນແນະ
ນໍາການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອ:
•
•

ກໍານົດແຫຼ່ງຂອງສານ DDT ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປົນ
ເປື້ອນໃນຄອງລໍຣິດເຊັນອີກ
ປະເມີນການເຄື່ອນໄຫຼຂອງຂີ້ຕົມເຂົ້າ ແລະອອກຈາກ
ຄອງ.

ອົງການ EPA ຍັງຈະສືບຕໍ່ເກັບຕົວຢ່າງຂີ້ຕົມ, ຫອຍ, ແລະ
ປາ ເພື່ອປະເມີນແນວໂນ້ມຂອງສານ DDT ແລະສານ dieldrin ຢູ່ໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມ.
Present – 2013
Data Collection:
• Identify source of DDT
• Evaluate sediment transport mechanisms
• Confirm data trends

2012

6/13 – 8/13
Preparation of
Feasibility Study

2013
3/13 – 6/13
Data Analysis

Community meetings throughout process

ອົງການ EPA ວາງແຜນເຮັດວຽກພາກສະໜາມທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້
ສໍາເລັດໃນປີ 2012 ແລະ 2013. ຖ້າຜົນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນສາມາດ
ຫາຂໍ້ສະຫຼຸບໄດ້ ແລະບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບກໍາ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອີກແລ້ວ, ທາງອົງການ EPA ຈະກະກຽມ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແບບເນັ້ນໜັກ (FFS) ເ ຊິ່ງຈະປະ
ເມີນທາງເລືອກການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ໄດ້ສະເໜີ, ທີ່ໄດ້
ອ້າງອີງໃຫ້ເປັນທາງເລືອກຕ່າງໆ. ຈາກນັ້ນ ທາງອົງການ EPA
ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງເລືອກອັນທີ່ນິຍົມກັນ ເພື່ອໃຫ້
ທາງສັງຄົມປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ແຜນການສະເໜີ ກ່ອນທີ່ຈະ
ດໍາເນີນການຕັດສິນຂັ້ນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ.
ກໍານົດເວລາທີ່ໄດ້ຄາດການໄວ້ທັງໝົດໃນການທໍາຄວາມ
ສະອາດແມ່ນໄດ້ສະແດງໄວ້ຢູ່ລຸ່ມນີ້.

1/14 – 3/14
ກະກຽມບັນທຶກການແກ້
ໄຂການຕັດສິນໃຈ

2014

5/15
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທໍາຄວາມສະອາດ

2015

9/13 – 11/13
4/14 – 4/15
ກອງປະຊຸມສະ
ການເຈລະຈາ PRP
ເໜີແຜນ/ຕໍ່
ສັງຄົມ
ຟັງຄໍາຄິດເຫັນ 
ແລະການຕອບຮັບ
ສືບຕໍ່ປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ
ຂອງສັງຄົມຢ່າງ
ເປັນທາງການ

ອົງການ EPA ຈະມີສ່ວນ
ພົວພັນກັບຊຸມຊົນຢູ່ໃນ
ການທໍາຄວາມສະອາດແນວໃດ?
ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມກັບຊຸມຊົນວັນທີ 19 ມິນາ 2012, ອົງການ
EPA ຈະສືບຕໍ່ກິດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ 
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໃສໃນເຂດຣິດມອນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະມີ
ສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນການທໍາຄວາມສະອາດ. ທາງອົງການ
EPA ຍັງມີແຜນຈະອະທິບາຍຫຍໍ້ໃຫ້ກັບສະພາຂອງເມືອງເປັນ
ໄລຍະຢູ່ໃນການປະຊຸມຜ່ານທາງໂທລະທັດ, ແລະຍັງຈະອະທິບາຍ
ຫຍໍ້ໃຫ້ກັບກຸ່ມຜູ້ສົນໃຈ ຜູ້ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກ
ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃນເມືອງ.
ເມື່ອສໍາເລັດການດໍາເນີນ FFS ແ
 ລ້ວ, ອົງການ EPA ຈະເຜີຍ
ແຜ່ນແຜນທີ່ໄດ້ສະເໜີ, ເ ປີດໃຫ້ສັງຄົມປະກອບຄໍາເຫັນ
ເປັນເວລາ 30 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ສະເໜີ, ແ
 ລະຈັດກອງ
ປະຊຸມກັບສັງຄົມຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນຈາກການ
ສົນທະນາເປັນທາງການໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້.
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ລະດູບານໃໝ່ປີນີ້, ທາງອົງການ EPA ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ເມືອງຣິດມອນດ໌ ອອກແບບ ແລະຕິດຕັ້ງປະຕູຝາປິດເປີດ
ໄດ້ໃສ່ທາງລະບາຍນໍ້າຈາກພະຍຸຢູ່ໃນຄອງລໍຣິດເຊັນ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນຂີ້ຕົມທີ່ປົນເປື້ອນສານ DDT ແລະ dieldrin ບໍ່
ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າ ແ
 ລະອອກຈາກລະບົບໃນລະຫວ່າງມີກະ
ແສນໍ້າແຮງ. ອົງການ EPA ຍັງຈະເຄື່ອນຍ້າຍຂີ້ຕົມທີ່
ປົນເປື້ອນທັງໝົດອອກຈາກລະບົບ.

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ອົງການ EPA  ຂອງ
ສະຫະລັດ
ທ່ານ ແຈັກເຄລລິນ ເອ. ເລນ (Jacqueline A. Lane)
ຜູ້ປະສານງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, (SFD-6-3)
(415) 972-3236
lane.jackie@epa.gov
ທ່ານ ເປັນນີ ເຣດດີ (Penny Reddy)
ຜູ້ຈັດການໂຄງການຟື້ນຟູ, (SFD-7-3) (415) 972-3108
reddy.penny@epa.gov
ອົງການ EPA ຂອງສະຫະລັດ, ເຂດທີ 9
75 Hawthorne Street
San Francisco, CA 94105
ໂທບໍ່ເສຍຄ່າ: (800) 231-3075,
ຈະຕອບຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໂດຍທັນທີ

5

ອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ (EPA) ຂໍເຊື່ອ
ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ
ທີ່ຕັ້ງກອງທຶນສາມັກຄີເຮັກກາທອນ (Heckathorn)

ບ່ອນເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງ
ສະຖານທີ່

ສະຖານທີ່ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນມີເອກະສານການທໍາຄວາມສະອາດສະຖານທີ່ໄວ້
ໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ຄື:
ຫໍສະໝຸດເມືອງຮິດມອນດ໌ 325
Civic Center Plaza Richmond, CA
94804
(510) 620-6561
ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ 2/2012 ເປັນ
ຕົ້ນໄປ, ເວລາເປີດແມ່ນ: ຈັນ ແລະ
ອັງຄານ. 12 ໂມງທ່ຽງ. – 8 ໂ ມງແລງ;
ວັນພຸດ 10 ໂມງເຊົ້າ - 8 ໂ ມແລງ.;
ພະຫັດ. 10 ເຊົ້າ - 5 ໂ ມງແລງ;
ວັນສຸກ ແລະວັນເສົາ 12 ໂມງທ່ຽງ
- 5 ໂມງແລງ

ສູນບັນທຶກກອງທຶນ EPA ຂອງ
ສະຫະລັດ
95 Hawthorne Street, Suite 403 S San
Francisco, CA 94105
ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ:
ຈັນ - ສຸກ 8 ໂ ມງເຊົ້າ - 5 ໂ ມງແລງ
ເພື່ອທົບທວນເບິ່ງເອກະສານຂອງ
ສະຖານທີ່,
ໂທນັດໝາຍໄດ້ທີ່ (415) 820-4700. 
ເພື່ອສະເໜີຂໍສໍາເນົາຂອງເອກະສານ
ບັນທຶກບໍລິຫານ, ມີແບບຟອມສັ່ງ
ທາງເອເລັກໂທຣນິກໃຫ້ຢູ່.

ກອງປະຊຸມກັບຊຸມ
ຊົນ/ເປີດບ້ານ
ຕ້ອນຮັບ

ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທີ່, ໄ ປເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ
EPA ທີ່:  www.epa.gov/region09/Unitedheckathorn
Si usted desea recibir una copia de esta hoja informativa en español, por favor llame al 800-231-3075
y deje su nombre, dirección y/o correo electrónico.

Yog koj xav tau daim ntawv qhia qhov tseeb no ua
Ntawv Hmoob, thov hu xovtooj rau 800 231-3075
mus thov daim ntawv theej thiab tso koj lub npe,
qhov chaw thiab/lossis tus nab npawb email.

United States Environmental Protection Agency, Region 9
75 Hawthorne Street (SFD-6-3)
San Francisco, CA 94105
Attn: Jackie Lane (United Heckathorn 3/12)

Official Business
Penalty for Private Use, $300
Address Service Requested

ວັນຈັນ, 19 ມິນາ 2012 
5:30 - 7:00 ໂມງແລງ 
(ການນໍາສະເໜີ 6:00 - 6:30 ໂມງແລງ)
ຢູ່ທີ່
ມູນລະນິທິຊຸມຊົນຣິດມອນດ໌
1014 Florida Avenue
Richmond CA 94804

ຂອບໃຈຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງກ
ານໃບຂໍ້ມູນອ້າງອີງນີ້, ກະລຸນາໂທຫາ 800-231-3075
ເພື່ອຂໍເອກະສານນີ້ ແລະຈົ່ງບອກຊື່, ທີ່ຢູ່
ແລະ/ຫຼືອີເມລ໌ຂອງທ່ານພ້ອມ.
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