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làm nguồn thông tin cho khu phố South Park trong thời gian tiến hành xử lý ô 
nhiễm phù sa của sông và vùng cao Giai Đoạn 1 tại Terminal 117 (T-117). 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại về cẩm nang này hoặc hoạt động xử lý ô 
nhiễm Giai Đoạn 1 tại T-117, vui lòng tới www.T117.com hoặc liên lạc:
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Tổng Quan về Dự Án

Dự Án Xử Lý Ô Nhiễm Terminal 117 là gì?
Địa điểm xử lý ô nhiễm Terminal 117, nằm ở bờ tây hệ thống Đường Thủy Hạ 
Lưu Duwamish ở South Park, là dự án xử lý ô nhiễm kết hợp giữa Cảng Seattle 
và Thành Phố Seattle dưới sự chỉ đạo của EPA. Do quá trình sản xuất đá cuội 
nhựa đường trong thời gian dài  (Malarkey Asphalt and Duwamish Manufacturing) 
bắt đầu từ những năm 1930 và kéo dài hơn 50 năm, địa điểm T-117 và hệ thống 
phù sa sông liền kề còn lại các chất ô nhiễm với nồng độ cao, cần được xử lý. 

Vào năm 2001, T-117 được EPA xác định 
là Khu Vực Cần Xử Lý Sớm cho Lower 
Duwamish Waterway Superfund Site qui mô 
lớn hơn. Các chất gây ô nhiễm, ví dụ như 
PCBs, dioxins và furans, dự kiến sẽ được loại 
ra khỏi khu vực Giai Đoạn 1 trong khoảng 
thời gian từ mùa xuân 2013 tới mùa hè 2014. 

Cảng hiện đang cân nhắc các lựa chọn khôi 
phục cho địa điểm này sau khi hoạt động xử 
lý ô nhiễm hoàn tất, trong đó bao gồm cả môi 
trường sống cho động vật hoang dã và cá và 
cho công chúng sử dụng.

The Lower Duwamish 
Waterway Superfund Site 
là nhánh kéo dài 5.5 dặm của 
Duwamish River chảy vào 
Elliott Bay. Một thế kỷ sử dụng 
cho mục đích công nghiệp với 
cường độ cao đã khiến khu vực 
đường thủy này bị ô nhiễm. 

Để biết thêm thông tin, xin tới: 
yosemite.epa.gov/ 
r10/cleanup.nsf/sites/
lduwamish 
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(chủ đề của cuốn cẩm nang này)

Khu Vực Xử Lý Ô Nhiễm T-117

Thuật Ngữ liên quan tới Terminal 117 
Chất Ô Nhiễm – Các chất có nồng độ ở mức đủ để có thể ảnh hưởng bất lợi tới 
sức khỏe con người và môi trường. Tại T-117, các chất ô nhiễm trong đất và nước 
bao gồm polychlorinated biphenyls (PCBs), dioxins và furans, TPH (total petroleum 
hydrocarbons, giống như là dầu đặc và diesel) và các loại kim loại nặng, ví dụ như 
thạch tín, bạc, chì, kẽm và đồng.

Nạo vét – Hoạt động xúc hoặc hoạt động thường được thực hiện một phần hoặc 
toàn bộ dưới nước để hút đất và phù sa ở dưới đáy. 

Thời hạn hoạt động để bảo vệ cá – Thời gian cụ thể cho phép làm việc trong 
nước để bảo vệ cá di cư. 

Giai Đoạn 1 – Xử lý ô nhiễm phù sa và vùng cao tại T-117, do Cảng Seattle điều 
hành. Cẩm nang này đề cập tới hoạt động công trường Giai Đoạn 1.

Giai Đoạn 2 – Xử lý ô nhiễm trên các đường phố và sân tại T-117, do Thành Phố 
Seattle điều hành.

Phù Sa – Là chất tự nhiên hoặc chất nhân tạo, lắng ở đáy sông hồ. Tại T-117, từ phù 
sa là nói tới bùn và chất ở trong nước ở đáy sông Duwamish River. Khu vực xử lý ô 
nhiễm phù sa có qui mô rộng hai mẫu Anh. 

Rào chắn đường bờ sông – Là rào chắn được tạo ra bằng các tấm cọc thép 
không gỉ khoan vào trong đường bờ sông. Các cọc này được sử dụng để ngăn cách 
nước sông với đất ở đường bờ sông, tạo thành một khu vực xúc đất tương đối khô. 

Superfund – Chương trình của chính quyền liên bang về xử lý ô nhiễm cho các 
địa điểm có rác thải độc hại không được kiểm soát. T-117 thuộc Lower Duwamish 
Waterway Superfund Site trong danh sách của EPA và được coi là Khu Vực Cần Xử 
Lý Sớm dự kiến sẽ được xử lý trước khi tiến hành hoạt động xử lý Duwamish với qui 
mô lớn hơn. 

T117.com – Website về dự án nơi có tất cả mọi thông tin liên quan tới dự án, ví dụ 
như tin tức cập nhật về công trường, tài liệu thiết kế, các thắc mắc thường gặp và 
thông tin liên lạc. 
 
Vùng cao – Tại T-117, vùng cao (hay còn được gọi là Khu Vực Vùng Cao) là nói tới khu 
vực rộng ba mẫu Anh liền kề với Duwamish River và địa điểm cơ sở công nghiệp cũ. 

VOCs – Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) tỏa ra dưới dạng khí từ một số loại chất 
lỏng hoặc chất rắn. VOCs gồm có nhiều loại hóa chất khác nhau, một số loại trong đó 
có thể ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe trong thời gian ngắn và dài hạn.
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Các Ảnh Hưởng Dự Kiến của Công Trường

Những gì sẽ xảy ra trong thời gian xử lý ô nhiễm? 
Các cơ sở thương mại và cư dân có thể biết trước diễn biến như sau trong thời 
gian xử lý ô nhiễm:

Giờ làm việc bình thường 
• Thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. 
• Một vài công việc vào buối tối và ngày cuối tuần, đặc biệt là trong thời 

gian nạo vét vào mùa đông 2013 (sẽ có thông báo trước).
Các ảnh hưởng của hoạt động xử lý ô nhiễm  
• Tiếng ồn, bụi, mùi, đèn chiếu sáng tạm thời tại địa điểm công trường và 

rung chấn trong giờ làm việc.*
• Phương tiện máy móc cỡ lớn và nguyên vật liệu hoạt động tại T-117 hoặc 

gần địa điểm này.
• Các khu vực công trường đang hoạt động được phân tách với khu dân 

cư bằng hàng rào và tấm chắn barricades.
* Xem trang 8 để biết thêm thông tin về cách bảo vệ khu phố của quý vị trong 
thời gian xử lý ô nhiễm. 

Các thay đổi về giao thông và người đi bộ 
• Các giới hạn đậu xe gần khu vực công trường.
• Xe tải đi lại nhiều hơn trên các lộ trình vận chuyển qui định (14th Ave S, 

7th Ave S, S Trenton St, S Donovan St và Dallas Ave S). 
• Các nhân viên điều khiển bằng cờ hiệu có mặt tại chỗ khi cần để giúp điều 

hành giao thông và bảo vệ an toàn cho người đi bộ.

Hãy giúp chúng tôi bảo vệ an toàn cho cộng đồng của quý vị 
trong thời gian xử lý ô nhiễm: 
• Tránh đi vào các khu vực công trường qui định hoặc tới gần các công nhân 

có mặt tại chỗ trong thời gian xử lý ô nhiễm. 
• Làm theo chỉ dẫn của các biển báo và nhân viên cờ hiệu. 
• Gọi đường dây khẩn về công trường xử lý ô nhiễm để báo cáo các vấn đề lo 

ngại về sức khỏe và an toàn. 
• Gọi 911 trong trường hợp cần cảnh sát, cứu hỏa hoặc cấp cứu y tế. 
• Tới văn phòng đại diện trong khu phố (8613 14th Ave S) để nói chuyện với 

thành viên của nhóm dự án. 

Lịch Trình Hoạt Động

Lịch trình cho các hoạt động công trường là gì? 
Các hoạt động xử lý ô nhiễm dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa xuân 2013 và tiếp tục cho 
tới hết mùa hè 2014. Ngay từ tháng Năm 2013, người dân trong khu phố ‘khoanh 
vùng’ (các cư gia và cơ sở thương mại nằm ở phía đông đường 14th Ave S) sẽ nhận 
thấy nhà thầu di chuyển nguyên vật liệu và trang thiết bị máy móc trong khuôn viên 
T-117. Toàn bộ các hoạt động dọn sạch đất vùng cao dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè 
2013. Công việc xử lý ô nhiễm cho phù sa sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian 
từ tháng Mười Hai 2013 đến tháng Hai 2014 trong giai đoạn làm việc để bảo vệ loài 
cá di cư, khi đó công việ trong nước ít có khả năng ảnh hưởng tới loài cá di cư hoặc 
sinh sản, hoặc gây trở ngại tới hoạt động đánh bắt cá của bộ tộc. 

Tháng Một - Tháng Tư

      Hoạt động xử lý ô nhiễm trong sân vườn của các 
cư gia hoàn tất! 

Lựa chọn nhà thầu cho hoạt động xử lý ô nhiễm phù 
sa và vùng cao

Tháng Năm Di chuyển và dựng địa điểm

Tháng Sáu - Tháng Chín

Dỡ bỏ tòa nhà

Lắp tấm chắn đường bờ sông

Loại bỏ bờ sông

Đào đất vùng cao và vứt bỏ

Tháng Mười -  
Tháng Mười Một

Tạm thời rời vị trí sân bãi tại South Park Cảng tàu 
thuyền 

Lấp lại bằng đất sạch cho khu vực vùng cao

Tháng Mười Hai -  
Tháng Một

Nạo vét phù sa trong nước và vứt bỏ

Xử lý ô nhiễm bờ sông gần South Park Marina 

Lấp lại vật liệu sạch vào khu vực phù sa và bờ sông

Xây lại bờ sông và thay các bến đậu tại South Park 
Marina

Tháng Ba - Tháng Bảy Không có kế hoạch hoạt động công trường

Tháng Tám      Hoạt động xử lý ô nhiễm phù sa và vùng cao hoàn tất!

Tháng Chín -  
Tháng Mười Hai Xử lý ô nhiễm các đường phố liền kề

Mùa xuân      Hoạt động xử lý ô nhiễm đường phố hoàn tất!
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Slip 4 Early Action Area 
Removal Action Completion Report 

 

 

 

Photograph 3-3. Dredging of Sediment (November 10, 2011) 

5   Nạo vét phù sa trong nước và vứt bỏ 
• Loại bỏ rác vôi gạch vụn trong nước, tháo 

các đường ống, và bến đậu để tạo điều kiện 
thực hiện an toàn các hoạt động trong nước 

• Nạo vét phù sa trong nước 
• Đưa vật liệu lên xà lan để chở tới cơ sở  

vứt bỏ  
• Lấp lại bằng đất sạch  

6   Hoàn tất các công trình cải tiến Giai Đoạn 1
• Nâng nền địa điểm và lấp lại để chuẩn bị 

cho công việc khôi phục môi trường sống 
hoang dã trong tương lai 

• Lắp bộ điều lệch rác vôi gạch vụn trong 
nước để bảo vệ tàu thuyền tại bến tàu 

• Thay thế các bến đậu tại South Park Marina 

7   Dỡ bỏ và hoàn tất địa điểm  
• Hoàn tất các hoạt động tổng kết cuối cùng 

tại địa điểm 
• Dỡ bỏ phương tiện máy móc, nguyên vật 

liệu và một số cần hàng rào 

8   Giám sát thời hạn 
• Bắt đầu giám sát địa điểm để theo dõi nguy 

cơ tái ô nhiễm 

1   Thiết lập địa điểm và dỡ bỏ tòa nhà 
• Lắp hàng rào và tấm chắn barricades 
• Giao vật liệu và nhà xe di động của nhà thầu 
• Chuẩn bị địa điểm xúc đất: 

     Dỡ bỏ các tòa nhà hiện tại 
     Thận trọng loại bỏ chất amiăng, chì, và 

flourescent ra khỏi địa điểm  
     Xây đường vận chuyển/đường dốc ra vào 

tới tận khu Boeing

2    Các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an 
toàn cho cộng đồng 
• Lắp các trạm giám sát không khí, tiếng ồn 

và ánh sáng (xem Hình 1 trong trang 10 để 
biết địa điểm) 

• Thiết lập các hệ thống điều khiển giao 
thông  

3    Lắp các tấm chắn đường bờ sông và loại 
bỏ bờ sông  
• Lắp tấm chắn đường bờ sông để tạo vùng 

khô ráo để loại bỏ bờ sông 
• Đào đất bờ sông  

 

4   Đào đất vùng cao và vứt bỏ 
• Đào đất và quản lý đất vùng cao 
• Đưa đất và vôi gạch vụn lên xe tải để 

chuyển đi 
• Lấp lại bằng đất sạch 
• Quản lý và xử lý nước mưa 

T-117 sẽ được xử lý ô nhiễm như thế nào? 
Mục đích của dự án này là loại bỏ chất phù sa và đất đã bị ô nhiễm tại địa điểm 
này, với mục tiêu xử lý ô nhiễm địa điểm đó để sử dụng không hạn chế. Qua đó 
sẽ có thể sử dụng địa điểm này cho mọi mục đích khả thi sau khi hoàn tất công 
việc xử lý ô nhiễm.

Các Hoạt Động Công Trường
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tiếng ồn khác có thể được tăng cường 
thêm khi cần, dựa trên ý kiến phản hồi 
của cộng đồng. Khi nhận được khiếu 
nại, chúng tôi sẽ sử dụng một thiết 
bị cầm tay để đo tiếng ồn. Tất cả các 
thành viên của nhóm dự án đều được 
huấn luyện cách xử lý tức thời tiếng ồn 
quá lớn, khi cần. 

 
Đèn chiếu sáng 
Sẽ cần ánh sáng nhân tạo, 
đặc biệt là trong các tháng 

mùa đông. Hệ thống đèn chiếu sáng sẽ 
được sử dụng để bảo đảm chuyển xà 
lan an toàn vào buổi tối hoặc vào sáng 
sớm, và chiếu sáng an toàn cho các 

khu vực dành cho công nhân. Để bảo 
đảm các ảnh hưởng đối với các khu 
dân cư xung quanh, sẽ chấp hành các 
tiêu chuẩn về chiếu sáng cụ thể và sẽ 
tiến hành đánh giá mức độ ánh sáng 
trong giờ làm việc. Các điều chỉnh về 
định vị đèn chiếu sáng và thiết bị che 
chắn cũng sẽ được thực hiện để giảm 
thiểu các ảnh hưởng của việc chiếu 
sáng đối với các cư dân ở gần.

Giao thông xe cộ và nơi 
đậu xe 
Xe tải cỡ lớn và các loại xe 
khác liên quan tới dự án sẽ 

được sử dụng để chuyên chở vật liệu, 
phương tiện máy móc và công nhân 
trong thời gian xử lý ô nhiễm. Việc này 
có thể tạm thời ảnh hưởng tới giao 
thông đi lại và đậu xe trên các đường 
phố trong vùng trong suốt thời gian 
xử lý ô nhiễm. Một con đường chuyên 
chở chính qui định sẵn (xem Hình 1) 
sẽ được sử dụng để giảm mật độ giao 
thông trên các đường phố trong khu 
phố và tận dụng tối đa các giao lộ có 
biển báo quẹo trái/phải và/hoặc đường 

Hãy gia nhập nhóm và giúp 
chúng tôi giám sát khu phố 
của quý vị! 
Để báo cáo các vấn đề hoặc lo 
ngại liên quan tới công trình xử lý 
ô nhiễm, vui long gọi đường dây 
khẩn công trình của chúng tôi tại 
số 1-877-999-T117 (8117).

Cảng có bảo vệ an toàn cho 
khu phố của tôi trong thời gian 
xử lý ô nhiễm không?
Nhân viên dự án của chúng tôi sẽ sử 
dụng nhiều công cụ và biện pháp khác 
nhau để giám sát các hoạt động trong 
thời gian xử lý ô nhiễm, và sẽ kiểm 
soát, giảm thiểu hoặc giảm nhẹ các 
ảnh hưởng liên quan tới:

Chất lượng không khí – 
bụi và mùi 
Các ảnh hưởng về chất 
lượng không khí có thể xảy 

ra cho cộng đồng là bụi, các chất VOC, 
khí xả diesel và mùi. Bụi có thể bị xới 
lên khi đất khô bị xáo trộn. Tương tự, 
mùi có thể bay ra trong khi xúc đất đã 
bị ô nhiễm.  

Để giám sát các ảnh hưởng có thể có 
về chất lượng không khí này, chúng 
tôi sẽ sử dụng một loạt các tiêu chuẩn 
dành riêng cho T-117 sẽ bảo vệ sức 
khỏe con người. Nhà thầu sẽ sử dụng 
nhiều phương pháp kiểm soát để giảm 
thiểu việc xả bụi và mùi. Cả tiêu chí 
về chất (ví dụ như bụi có thể nhìn thấy 
được và mùi) và tiêu chí lượng (ví dụ 
các nồng độ có thể đo được của PCB 
trong không khí) sẽ được sử dụng kết 
hợp để bảo đảm giám sát toàn diện. 

Việc giám sát về lượng sẽ diễn ra tại 
nhiều địa điểm, có thể dựa trên các hoạt 
động công trường và các vấn đề quan 
tâm nhất, dự kiến sẽ giống như trong 
Hình 1. Giám sát không khí đối với PCBs 
và khí xả diesel sẽ được tiến hành ít nhất 

mỗi tuần một lần trong vài tháng đầu tiên 
và ít hơn trong thời gian công việc tiếp 
tục, với điều kiện dữ liệu tuân theo đúng 
các tiêu chuẩn về hiệu quả công việc. 
Điều quan trọng cần lưu ý là có thể nhận 
thấy một số mùi hóa chất ở mức độ dưới 
mức nồng độ nguy hiểm, tuy nhiên, mùi 
phát hiện được hoặc báo cáo sẽ được 
giám sát. Dữ liệu giám sát sẽ được tóm 
lược trên website của dự án. 

Với tư cách là thành viên cộng đồng 
South Park, quý vị có thể giúp chúng 
tôi giám sát địa điểm này về mặt chất 
lượng. Nếu quý vị nhìn thấy bụi hoặc 
ngửi thấy mùi khó chịu, vui lòng liên lạc 
ngay với chúng tôi tại đường dây khẩn 
1-877- 999-T117 (8117).

Tiếng ồn  
Công việc xây dựng sẽ có 
tiếng ồn do việc sử dụng 
phương tiện máy móc hạng 

nặng và khoan cột tại địa điểm. Tiếng 
ồn lớn nhất sẽ là khi cột dùng để ổn 
định bờ sông và/hoặc bến nổi được 
khoan vào trong đất. Việc chôn cột sẽ 
xảy ra trong các thời gian ngắn khi bắt 
đầu và kết thúc dự án. Chúng tôi đã 
thiết lập các tiêu chuẩn về tiếng ồn† 
mà nhà thầu phải tuân theo. Ngoài ra, 
phương tiện máy móc phát ra tiếng 
ồn ở mức thấp hơn đã được lựa chọn 
riêng để sử dụng tại địa điểm T-117. 

Tiếng ồn sẽ được giám sát trong giờ 
làm việc để bảo đảm tuân thủ đúng 
các tiêu chuẩn này. Các trạm giám sát 

An Toàn Khu Phố

†Các mức tiếng ồn tối đa được phép trong thời gian xây T-117 được ấn định ở mức 85 đến 90 decibels (dBA), tùy thuộc vào 
từng địa điểm, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối các ngày trong tuần, và 9 giờ sáng tới 10 giờ tối các ngày cuối tuần. Để tham 
chiếu, 85 đến 90 dBA là tương đương với âm thanh của một chiếc máy trộn ở khoảng cách 3 feet hoặc giao thông đông đúc 
trong thành phố khi đứng ở bên lề đường. Trong một số hoạt động công trường, ví dụ như khoan cọc, nhà thầu sẽ được 
phép vượt các mức độ ồn tối đa trong các khoảng thời gian nhất định. 
Để biết danh sách đầy đủ các tiêu chuẩn về không khí, tiếng ồn và ánh sáng, vui lòng xem Kế Hoạch Bảo Vệ Sức Khỏe và 
An Toàn trong Cộng Đồng tại www.T117.com. 
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Văn Phòng tại Cảng

SOUTH PARK
MARINA

KHU VỰC LOẠI BỎ VÙNG CAO

KHU VỰ
C LOẠI BỎ PHÙ SA

HỆ THỐNG ĐƯỜ
NG THỦY DUW

AM
ISH

BOEING
SOUTH
PARK

Lộ Trình Chuyên Chở 
Chính tại Boeing South Park
Lộ Trình dành cho Xe 
Tải Có Thể Sử Dụng
Khu Vực Xử Lý Ô Nhiễm 
Phù Sa và Vùng Cao
Hàng Rào An Ninh

Cảnh Sát Cảng Đi 
Tuần Hàng Ngày

Các Trạm Giám Sát Không Khí
Các Nhà Lưu Động của 
Nhà Thầu
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Hình 1 Sơ đồ Kế Hoạch Bảo Vệ Sức Khỏe và An Toàn Cộng Đồng (CHASP) của dự án T-117

An Toàn Khu Phố (tiếp theo)



Quý vị muốn được cập nhật với các thông tin mới nhất về hoạt 
động công trường? 
Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tin tức cho quý vị và cộng đồng của quý vị trong 
suốt thời gian xử lý ô nhiễm và sẽ thường xuyên giữ liên lạc với các cơ sở thương 
mại và cư dân qua các tờ thông tin về tình hình đang diễn ra tại địa điểm T-117. 

Tìm hiểu thêm về các hoạt động công trường  
và theo dõi tiến trình dự án

Tới website về dự án 
www.T117.com

Đăng ký nhận tin tức cập nhật   
T117hotline@portseattle.org

Gia nhập South Park Listserv  
groups.yahoo.com/group/yoursouthpark

Tìm các tờ thông tin về hoạt động công trường được  
cung cấp cho các cư dân và cơ sở thương mại ở gần 

Xem các bức hình về hoạt động công trường được  
đăng tải thường xuyên trên website của dự án 

Xem bảng tin T-117 gần địa điểm này để lấy một bản  
sao tin tức cập nhật mới nhất về hoạt động công trường  

Ghé qua văn phòng trong khu phố để nói chuyện  
với một thành viên của nhóm dự án  

8613 14th Ave S

Cập Nhật Tin Tức Trong Thời Gian Xây Cất
một chiều. Nhân viên cờ hiệu sẽ có 
mặt khi cần để giúp đỡ xe cộ và người 
đi bộ đi lại. Ngoài ra, các nhân viên 
của chúng tôi sẽ phải đậu xe ở các khu 
vực qui định, ví dụ như tại khuôn viên 
Boeing, giảm thiểu các ảnh hưởng của 
đậu xe trong phạm vi khu phố khép 
kín và gần trung tâm thương mại của 
South Park. 
 

Các hoạt động hệ thống 
đường thủy 
Xà lan và các loại tàu thuyền 
khác sẽ được sử dụng trong 

thời gian diễn ra dựa án này, đặc biệt 
là trong thời gian diễn ra các hoạt động 
nạo vét. Để tránh gây trở ngại tới các 
hoạt động đánh cá của Bộ Tộc và bảo 
vệ cá hồi con di cư đi nơi khác, hoạt 
động công trường trong nước sẽ chỉ 
được phép diễn ra từ tháng Mười Hai 
2013 đến tháng Hai 2014, trong thời 
gian tạm ngừng để bảo vệ cá.  

Nhà thầu cũng phải thiết lập và áp 
dụng các phương thức sử dụng hệ 
thống đường thủy an toàn, trong đó 
bao gồm cả việc kiểm soát tốc độ và 
biển báo cho các khu vực công trường. 

Để tránh các tai nạn trong nước hoặc 
việc tiếp xúc vô ý với vật liệu được nạo 
vét, các hoạt động không liên quan tới 
dự án sẽ không được phép diễn ra tại 
hoặc gần địa điểm T-117. Ngoài ra, 
EPA và Sở Y Tế Tiểu Bang Washington 

(DOH) sẽ biên soạn các tài liệu ngoại 
tiếp nhằm giáo dục và tư vấn cho công 
chúng về đánh cá trong thời gian diễn 
ra các hoạt động này. Tính tới mùa 
xuân 2013, thông cáo về tiêu dùng cá 
của DOH sẽ vẫn còn hiệu lực.
 

Thương tích hoặc thiệt 
hại tài sản  
Để bảo đảm an toàn tại khu 
vực công trường T-117 và 

gần khu vực này, chúng tôi sẽ kiểm 
soát việc ra vào địa điểm này bằng 
hàng rào, các điểm vào có khóa và 
biển báo. Việc ra vào trái phép trên 
địa điểm T-117 có nguy cơ ảnh hưởng 
tới sự an toàn của những người xâm 
phạm trái phép và bị nghiêm cấm cũng 
như được cảnh sát giám sát. 

Việc vô ý thiệt hại về tài sản đối với xe 
cộ, tàu thuyền hoặc các tòa nhà ở gần 
sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, nếu quý vị 
có các vấn đề lo ngại liên quan tới thiệt 
hại tài sản, vui lòng liên lạc với đường 
dây khẩn công trường.

Trong Trường Hợp Khẩn Cấp 
Trong trường hợp khẩn cấp liên quan tới cảnh sát, cứu hỏa hoặc 

cấp cứu y tế, vui lòng gọi 911.

An Toàn Khu Phố (tiếp theo)
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Quý vị có thắc mắc, nhận xét hoặc lo ngại trong thời gian xử lý 
ô nhiễm? 
Để tìm hiểu thêm về hoạt động đang diễn ra tại T-117 hoặc để nói chuyện với 
một thành viên nhóm dự án, vui lòng gọi đường dây khẩn về xây dựng của chúng 
tôi hoặc gửi e-mail cho chúng tôi. 

 

Gặp Nhóm Dự Án và các Nhà Lãnh Đạo Khu Phố
Stacy Heilgeist

Kỹ Sư Cư Dân Cảng Seattle 
206-787-3251, heilgeist.s@portseattle.org 

David Jenkins
Liên Lạc Viên Cộng Đồng Cảng Seattle 

206-787-4958, jenkins.d@portseattle.org 

Roy Kuroiwa
Quản Lý Dự Án Cảng Seattle  

206-787-3814, kuroiwa.r@portseattle.org 

Mary Mitchener
Quản Lý Dự Án Seattle City Light 

206-826-4421, mary.mitchener@seattle.gov 

Piper Peterson
Quản Lý Dự Án EPA  

206-553-4951, peterson.piper@epa.gov 

James Rasmussen
Điều Phối Viên Liên Minh Xử Lý Ô Nhiễm Sông Duwamish 

206-954-0218, james@duwamishcleanup.org 
duwamishcleanup.org

Dagmar Cronn
Chủ Tịch Ủy Ban Tái Thiết Khu Vực South Park  

206-257-0578, cronn@oakland.edu
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Liên Lạc với Chúng Tôi

Đường dây khẩn về xây dựng: 1-877-999-T117 (8117)
E-mail của dự án: T117hotline@portseattle.org



Ấn Bản Mùa Xuân năm 2013

Quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại về hoạt động xử lý ô nhiễm T-117? 
Gọi đường dây khẩn dự án của chúng tôi tại 1-877-999-T117 (8117)  

hoặc tới T117.com

Translations in Spanish and Vietnamese available online at T117.com
Traducción al español disponible en línea en T117.com

Có các bản chuyển ngữ tiếng Việt trên mạng trực tuyến tại T117.com


