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Chris Garner

MENSAHE 
MULA SA 
GENERAL 
MANAGER

Minamahal na Customer: 

Seryosong inaako ng LBWD ang responsibilidad sa ating komunidad. 
Upang pangalagaan ang aming patuloy na katangi-tanging kalidad ng tubig sa halos 
kahalating milyong customer, sinisiguro ng aming maaabilidad na staff na nakakamit o 
nahihigitan pa ng tubig na aming inihahatid ang lahat ng mga pamantayan sa kalidad 
ng tubig ng pederal at estado. Ang aming staff ng kalidad ng tubig ay nagsagawa ng 
higit sa 70,000 pagsusuri noong 2018 at sinuri ang mga sample para sa higit isang 
daang contaminant ng  tubig na maiinom.  

Ipinagmamalaki naming ibigay sa aming mga customer ang maaasahan at 
katangi-tanging kalidad ng iniinom na tubig. Kung mayroon kang anumang 
katanungan o pag-aalala, pakitawagan ang aming Water Quality Laboratory sa 
562.570.2482 para sa higit pang impormasyon. Bilang karagdagan, lagi naming 
tinatanggap ang iyong mga komento at mungkahi sa aming mga pagpupulong ng 
Board of Water Commissioner na nagaganap tuwing unang Huwebes ng bawat 
buwan at tuwing bawat isang Huwebes ng buwang iyon nang 9:00 a.m. sa 
Administration Building ng LBWD (1800 E Wardlow Rd, Long Beach 90807). 

Ikinalulugod namin ang pagbabasa mo ng taunang ulat ng kalidad ng tubig. Salamat 
sa iyong oras at interes.   

Gum agalang, 

IPINAGMAMALAKI NAMING IBIGAY SA 
AMING MGA CUSTOMER ANG 
MAAASAHAN, ABOT-KAYA AT 
KATANGI-TANGING KALIDAD NG 
INIINOM NA TUBIG. 
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Consumer 
Confidence 
Report 2018 

Malugod na ipinapaalam ng 
Kagawaran ng Patubig ng Long 
Beach na nakamit ng iyong tubig 
mula sa gripo ang lahat ng mga 
pamantayan ng iniinom na tubig ng 
Ahensiya ng Proteksyong Pang-
kalikasan ng Estados Unidos at 
Estado ng California para sa 2018. 

PAGHAHATID NG CCR 
Ang Consumer Confident Report, o CCR, ay isang taunang ulat ng kalidad ng tubig na 
ang Safe Drinking Water Act (SDWA) ay ipinag-uutos ang mga pampublikong 
sistema ng patubig na ibigay sa bawat customer. Layunin ng CCR na ipaalam sa mga 
customer ang tungkol sa kalidad ng kanilang iniinom na tubig, kung saan ito 
nanggagaling, kung anong kailangan para ihatid ang tubig sa mga negosyo at 
tahanan, at ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga pinagkukunan ng iniinom na 
tubig.  

Ilalathala ng LBWD ang 2018 CCR sa paraang elektroniko sa  lbwater.org/annual-
water-quality-report. Kung gusto mong makatanggap ng isang hard copy ng CCR, 
makipag-ugnayan sa 562.570.2482 para humiling ng kopya o bisitahin ang branch ng  
Long Beach Library sa iyong kapitbahayan. 

El Reporte de Confianza de los Consumidores, o CCR, es un informe anual de la calidad 
de agua potable que la Ley de Agua Potable Segura (SDWA) requiere LBWD para 
ofrecer a cada cliente. El propósito de la CCR es para aumentar la conciencia de los 
consumidores acerca de la calidad de su agua potable, de donde proviene, lo que se 
necesita para suministrar agua a las empresas y los hogares y la importancia de proteger 
fuentes de agua potable. 

El LBWD publicará el CCR del 2018 electrónicamente, en lbwater.org/ annual-water- 
quality-report. Si prefiere recibir una copia impresa del reporte CCR, póngase en 
contacto con LBWD por teléfono al 562.570.2482 para solicitar una copia o visite a una 
biblioteca de Long Beach en su vecindad. 
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MGA PINAGKUKUNAN NG 
INIINOM NA TUBIG NG 
LONG BEACH 
Noong 2018, tinatayang 58 
porsiyento ng naiinom na tubig na 
inihatid ng LBWD ang nasuplayan 
ng lokal na tubig mula sa ilalim ng 
lupa; ang natitirang 42 porsiyento 
ay nasuplayan sa pamamagitan 
ng binili at inangkat na tubig mula 
sa ibabaw ng lupa. Binibili ng 
LBWD ang nalinis na tubig mula 
sa ibabaw ng lupa mula sa 
Metropolitan Water District 
(MWD) ng Southern California at 
nililinis ang tubig mula sa ilalim ng 
lupa na binomba mula sa mga aktibong balon sa paligid na lugar ng Long Beach at 
Lakewood  sa ating Groundwater Treatment Plant. Ang kalidad ng parehong nabiling 
tubig mula sa ibabaw ng lupa at nalinis na tubig mula sa ilalim ng lupa ay nakapasa sa 
mga pamantayan ng iniinom na tubig ng pederal at estado. Ang mga regulasyon ng 
pederal ay itinakda ng U.S. Environmental Protection Agency (US-EPA) at ang mga 
pamantayan ng estado ay itinakda ng Water Resources Control Board (State 
Board)Division of Drinking Water.  

Dalawang pangunahing aqueduct ang nagsusuplay ng tubig mula sa ibabaw ng lupa 
na nagfi-feed ang limang pang-rehiyong planta ng paglilinis ng MWD. Ang tubig mula 
sa Colorado River, na may mas mataas na nilalamang mineral kumpara sa dalawang 
suplay, ay dinadala sa Southern California sa pamamagitan ng 242 milyang kahabaan 
ng Colorado River Aqueduct (CRA). Ang aqueduct na ito, na itinayo at pinapatakbo ng 
MWD, ay nanggaling sa Lake Havasu at nagtatapos sa Southern California sa Lake 
Mathews. Ang tubig mula sa State Water Project (SWP), na naglalaman ng mas 
mababang antas ng mineral ngunit may mas mataas na natural na organikong 
nilalaman, ay inihahatid sa pamamagitan ng California Aqueduct. Ang aqueduct na 
ito, na itinayo at pinapatakbo ng California Department of Water Resources, ay 
naglilipat ng tubig na galing sa Lake Oroville sa Northern California sa pamamagitan 
ng 441 milya bago magtapos sa Southern California. 

Ang tubig mula sa ilalim ng lupa na nililnis sa Groundwater Treatment Plant ng LBWD 
ay nagmumula sa watershed ng San Gabriel. 

ANG KALIDAD NG PAREHONG NABILING TUBIG MULA 
SA IBABAW NG LUPA AT ANG NILINIS  NA TUBIG 

MULA SA ILALIM NG LUPA AY NAKAP ASA SA MGA 
PAM ANTAYAN NG INI INOM NA TUBIG NG PEDERAL AT 

ESTADO.  
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58% 

Ang watershed ay pinupuno ng ulan at natunaw na niyebe at dumadaloy sa mga 
wash at sapa papunta sa Ilog ng San Gabriel at Whittier Narrows bago tumagos sa 
aquifer sa ilalim ng lupa ng central basin ng Los Angeles. Ang Lungsod ng Long 
Beach ay bahagi ng Central Basin na lugar ng serbisyo. 

Para sa mga haydrolikong rason, ang 
lugar ng serbisyo ng Long Beach ay 
maaaring mahati sa dalawang 
pangunahing rehiyon: ang sona ng MWD, 
na pangunahing tumatanggap ng nabili at 
nalinis na tubig mula sa ibabaw ng lupa, 
at ang blended zone, na maaaring 
tumanggap ng kombinasyon ng nalinis na 
tubig mula sa ilalim ng lupa at nabiling 

NG INIINOM NA TUBIG NA 
INIHATID NG LBWD AY SINUPLAY 

NG LOKAL NA TUBIG MULA SA 
ILALIM NG LUPA  

nalinis na tubig mula sa ibabaw ng lupa. 
Minsan, binabago ng LBWD ang mga halo ng tubig sa ating mga sistema, at maaaring 
mapansin ang mga residente ang mga kaugnay na pagbabago sa nilalamang mineral 
(tumutukoy sa katigasan) sa kalidad ng tubig. 

Saan ka man nagtatrabaho o nakatira sa Long Beach, layunin ng LBWD ang 
magbigay ng tubig na nakakakamit o humihigit sa lahat ng regulasyon sa kalidad ng 
tubig sa pinakamakatuwirang halaga sa aming mga customer. Ipinapakita ng katabing 
larawan ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbabago sa halo ng tubig. 

IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA 
CONTAMINANT NG INIINOM NA TUBIG 

Kabilang sa mga napagkukunan ng iniinom na tubig (parehong tubig sa gripo at 
nakaboteng tubig) ang mga ilog, lawa, sapa, danaw, reservoir, bukal, at balon. 
Habang dumadaloy ang tubig sa ibabaw o sa ilalim ng lupa, tinutunaw ng tubig ang mga 
mineral na natural na nabubuo – minsan kabilang ang mga materyal na radioactive – at 
maaari ring kumuha ng mga materyal dahil sa pagkakaroon ng aktibidad ng mga hayop 
at tao. 

Para siguraduhing ang tubig sa gripo ay ligtas inumin, ang US-EPA at Konseho ng Estado 
ay nag-utos ng mga regulasyong nililimitahan ang bilang ng ilang contaminant ng tubig na 
binigay ng mga pampublikong sistema ng patubig. Itinakda ng State Board ang mga 
limitasyon para sa mga contaminant ng nakaboteng tubig na nagbibigay ng parehong 
proteksyon sa pampublikong kalusugan. 

Ang iniinom na tubig, kabilang ang nakaboteng tubig, ay maaaring makatuwirang 
inaasahang naglalaman ng kaunting bilang ng ilang contaminant. Ang pagkakaroon ng 
mga contaminant ay hindi kinakailangang magpahayag na ang tubig ay may panganib sa 
kalusugan. Ang higit pang impormasyon tungkol sa mga contaminant at potensyal na 
epekto nito sa kalusugan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtawag sa Hotline 
para sa Ligtas na Iniinom na Tubig ng US-EPA (1.800.426.4791).
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HOTLINE 

NG 
LIGTAS 

NA 
INIINOM 

NA TUBIG 
1.800.426.4791 

MGA TAONG IMMUNO-COMPROMISED 
Ang ilang tao ay maaaring mas mahina sa mga contaminant sa iniinom na tubig kaysa sa 
pangkalahatang populasyon. Ang mga taong immuno-compromised (hal. iyong mga may 
kanser na nagpapa-chemotherapy, mga sumasailalim sa mga transplant ng organ, mga 
taong may HIV/AIDS o iba pang sakit sa immune system, ilang nakatatanda at sanggol) 
ay maaaring partikular na nasa panganib ng mga impeksyon. 
Ang mga taong immuno-compromised ay dapat humingi ng 
payo tungkol sa pag-inom ng tubig mula sa kanilang mga 
tagapangalaga ng kalusugan. Nagbibigay-gabay ang 
US-EPA/Centers for Disease Control (CDC) tungkol sa 
mga angkop na paraan para bawasan ang panganib ng 
impeksyon ng Cryptosporidium at iba pang mga 
contaminant ng mikrobyo ay available sa Hotline ng Ligtas 
na Iniinom na Tubig.  

Kabilang sa Mga Natural na Contaminantng Nasa Pinagkukunang 
Tubig Bago ang Paglilinis : 
Mga Biological na Contaminant: tulad ng mga virus at bacteria na maaaring 
nanggaling sa mga planta ng paglilinis ng sewage, septic systems, agrikultura, at 
operasyon ng livestock at wildlife. 

Mga Hindi Organikong Kemikal: tulad ng asin at metal ay maaaring natural 
na nakikita o maaaring dahil sa runoff ng tubig mula sa bagyo sa lungsod, 
marumng tubig mula sa industriya o bahay, produksyon ng langis at 
gasolina, pagmimina o pagsasaka. 

Ang Mga pesticide at herbicide: ay maaaring manggaling sa iba’t ibang 
pinagkukunan tulad ng agrikultura, runoff ng tubig mula sa bagyo sa lungsod at 
mga paggamit sa tahanan. 

Kabilang sa Mga Organikong Kemikal: ang mga sintetiko at pabagu-bagong 
organikong kemikal, na by-product ng mga proseso ng industriya at produksyon 
ng petrolyo at maaari ring manggaling sa mga gasolinahan, runoff ng tubig mula 
sa bagyo sa lungsod, mga aplikasyon ng agrikultura at septic systems. 

Ang mga radioactive na materyal: ay maaaring natural na nabubuo o 
maaaring resulta ng produksyon ng langis at gasolina at gawain sa pagmimina. 
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PAGSUSURI NG 
PINAGKUKUNANG TUBIG 
Ayon sa mga amendment ng 1996 Safe 
Drinking Water Act , ang isang pagsusuri ng 
pinagkukunang tubig ay dapat makumpleto para 
sa lahat ng aktibong pinagkukunan ng iniinom na 
tubig. 
Layunin ng pagsusuri ng pinagkukunang tubig na kuni n ang imbentaryo ng lahat ng 
mga potensyal na gawaing maaaring makabawas sa kalidad ng pinagkukunang tubig. 
Bumili ang LBWD ng tubig noong 2018 mula sa Metropolitan Water District (MWD) ng 
Southern California at Lungsod ng Lakewood. Isinasagawa ng MWD ang pagsusuri ng 
pinagkukunang tubig nito sa mga suplay ng tubig sa Ilog ng Colorado at State Project 
noong Disyembre 2002. Ang mga suplay sa Ilog ng Colorado ang pinakamahina para 
gamitin sa libangan, runoff ng tubig mula sa bagyo / lungsod, at tumataas na urbanisasyon 
sa watershed at maruming tubig. Ang mga suplay ng tubig mula sa State Water Project ay 
itinuturing na pinakamahina laban sa runoff ng tubig mula sa bagyo / lungsod, wildlife, 
agrikultura, paglilibang, at maduming tubig. Ang kopya ng pagsusuri ay maaaring makuha 
sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa MWD sa 213.217.6850.

Nakapagsagawa ang  City of 
Lakewood Department of Water 
Resources ng pagsusuri noong 2003 
ng lahat ng mga balon ng iniinom na 
tubig na nagsilbi sa sistema ng iniinom 
na tubig ng lungsod. Ang mga 
pinagkukunan ay itinuturing na 
pinakamahina sa mga kasalukuyan at 
dating gasolinahan, pagawaan, tangke 
ng imbakan, at dry cleaner. Ang kopya 
ng nakumpletong pagsusuri ay 
available sa Lakewood City Clerk’s 
Office sa 5050 Clark Avenue o sa 
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa 
Lakewood Department of Water 
Resources sa 562.866.9771, 
ekstensyon 2700. 

Nakapagsagawa ang LBWD ng isang 
pagsusuri ng bagong mapagkukunan ng 
tubig sa mga aktibong balon nito noong 
Hulyo 2012. Ang mga bagong balong 
ginawa pagkatapos ng petsang ito ay 
dapat ding sumailalim sa katulad na 
pagsusuri. Pinagtibay ng pagsusuri na 
ang lahat ng aktibong balon ay itinuturing 
na pinakamahina sa sistema ng 

koleksyon ng sewer ng komunidad.  
Depende sa lokasyon, ang ilang balon ay 
itinuturing na mahina sa mga 
gasolinahan, dry cleaner, tumatagas na 
mga tangke ng gasolina, gawain sa 
paliparan, metal na 
plating/finishing/fabrication, producer ng 
plastiko/sintetiko at lumang 
landfill. Bagama’t ang mga balon ay 
itinuturing na mahina sa mga nabanggit 
na gawain, nagsasagawa ang LBWD ng 
pag-monitor sa kalidad ng tubig sa bawat 
aktibong balon, at walang nakitang 
anumang sangkap na nagpapakita ng 
kontaminasyonPunahing ang pisikal na 
harang (nilalaman ng balon) ay may 
malaking pakinabang laban sa mga 
kontaminasyong ito  

Makipag-ugnayan sa LBWD sa 
pamamagitan ng telepono sa 
562.570.2482 para sa higit pang 
detalye o kung nais mong suriin ang 
dokumento ng pagsusuriyou would 
like to review the assessment 
document. 
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70,000 Mga 
Resulta 
ng 
Sampling 

S A N AK AL I P AS  N A T AO N,  N AK AP AG S U RI  
K AMI  NG  H I G I T  S A 7 0 , 0 0 0  N A S AM P LE  NG  

TUBI G  P AR A M AL AM AN  AN G  P AG K AK AR O O N 
NG  ANU M AN G  R AD I O AC TI V E ,  B I O LO G I C AL ,  D I -

O G R ANI KO ,  P AB AG U - B AG O NG  O RG ANI KO  O  
S I NTE T I KO NG  O RG ANI KO NG  CO NT AMI N AN T.   

Kahit na lahat ng substance sa table na 
ito ay nasa ilalim ng  maximum 
contaminant level (MCL), mahalagang 
isama sa ulat na ito ang listahan ng mga 
contaminant ng iniinom na tubig na 
nakita noong 2018. Ang pagkakaroon 
ng mga substance na ito sa tubig ay 
hindi tiyak na nagpapakitang na ang 
tubig ay nagbabanta ng panganib sa 
kalusugan. Maliban kung nabanggit,  

ang datos na ipinakita sa table na ito ay 
mula sa pagsusuring isinagawa mula 
Enero 1 hanggang Disyembre 31, 
2018. Ipinaguutos sa amin ng Estado na i-
monitor ang mga partikular na substance 
isang beses kada taon dahil ang mga 
konsentrasyon ng mga substance na ito ay 
hindi madalas na nagbabago. Sa mga 
kasong ito, kabilang ang pinakabagong 
sample na datos, kasama ang taon kung 
kailan kinuha ang sample na ito.   

MGA PANGALAWANG PAMANTAYAN NG INIINOM NA TUBIG 
– Mga Estetikong Pamantayan, 2018

PARAMETER 
(YUNIT NG 

PAGSUKAT) 

2ND 

MCL  SONA NG MWD (114) 
 AVE.    PINAKA  RANGE

MATAAS 
 

SONANG PINAGHALO 
(325) 

KARANIWANG 
PINANGGAGALING

AN NG 
KONTAMINASYON 

Chloride (ppm) 500 88 103 52– 
103 52 60 42–60 

Pag-agos/pagtagas mula sa mga 
natural na deposito; mga 
industrial na dumi 

Kulay (CU) 15 1 2 ND–2 2 3 ND–3 Naturally-occurring organic 
materials 

Partikular na 
Conductance 
(μS/cm) 1600 795 998 412– 

998 509 626 424– 
626 

Mga substance na bumubuo ng 
mga ion kapag natunaw sa tubig; 
impluwensiya ng tubig mula sa 
dagat  

Amoy3 (TON) 3 2 NA NA 2 NA NA Mga natural na nakikitang 
organikong materyal  

Sulfate (ppm) 500 167 250 67 - 
250 55 82 26–82 

Pag-agos/pagtagas mula sa mga 
natural na deposito; mga 
industrial na dumi 

Kabuuang Bilang 
ng mga Natunaw 
na Solid (ppm) 1000 509 639 279– 

639 318 371 264– 
371 

Pag-agos/pagtagas mula sa 
mga natural na deposito 
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MGA KINOKONTROL NA PANGUNAHING PAMANTAYAN NG  
KALUSUGAN, 2018 

 

 

 

MGA ANTAS 
NG 

PAGKONTROL 

LAYUNIN MGA ANTAS NG 
PAGKONTROL SONA NG MWD (114) 

 
SONANG PINAGHALO 

(325) KARANIWANG 
PINANGGAGA

LINGAN NG 
KONTAMINAS

YON 

PHG 
(MCLG) 

MC
L 

Ika-2 
MCL 

NL 
(AL) 

AVE. PINAKA
MATAAS 

RAN
GE 

AVE. PINAKA
MATAAS 

RAN
GE 

PAGKALINAW 
Turbidity2  

         (NTU) 
NA TT 5 NS ND 0.10 ND- 

0.10 
ND 0.09 ND- 

0.06 
Runoff ng Lupa 

Turbidity2  (Lowest monthly percent of samples meeting limit) = 100% 
 

MICROBIOLOGY (%  POSITIVE)  
Kabuuang Bilang 
ng Coliform 
Bacteria4 

 
(0) 

 
5% 

 
NS 

 
NS 

 
Buong Lungsod:Pinakamataas Buwan-
buwan-0.70%; Range ND–0.70%  

 
Natural na nasa 
kapaligiran  

MGA HINDI ORGANIKONG KEMIKAL  
 

Aluminum 
(ppb) 

 

600 

 

1000 

 

200 

 

NS 

 

115 

 

236 
 

36– 
236 

 

43 

 

187 
 

ND– 
187 

Pagguho ng mga 
natural na deposito, 
idinagdag habang 
nililinis ang tubig 

 
 

Arsenic (ppb) 

 

0.004 

 

10 

 

NS 

 

NS 

 

ND 

 

2 

 

ND–2 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

Pagguho ng mga natural 
na deposito, runoff ng 
tubig mula sa mga 
orchard at industrial na 
proseso 

 
 

Tanso1 (ppb) 

 

300 

 

NS 

 

1000 

 

(1300) 

 
Buong Lungsod: Ika-90 na percentile 
= 144, 149 lugar ng na-sample na 
site; 0 lugar na higit sa Action Level 
(AL = 1300) 

Pangangalawang ng 
plumbing, pagguho ng 
mga natural na 
deposito  

 

Fluoride 
(ppm) 

 

1 

 

2 

 

NS 

 

NS 

 

0.8 

 

0.9 
 

0.7– 
0.9 

 

0.7 

 

0.8 
 

0.7– 
0.8 

Pagguho ng mga 
natural na deposito, 
pandagdag na 
additive 

 
 

Lead1 (ppb) 

 

0.2 

 

NS 

 

NS 

 

(15) 

 
Buong Lungsod:Ika-90 na percentile = 
<DLR, 149 lugar na kinunan ng 
sample; 0 lugar na higit sa Action 
Level (AL = 15) 

Internal na 
pangangalawang ng 
plumbing sa 
sambahayan;  
pagguho ng mga 
natural na deposito 

 
Nitrate (N) 

(ppm) 

 

10 

 

10 

 

NS 

 

NS 

 

0.4 

 

0.7 
 

ND– 
0.7 

 

ND 

 

0.4 
 

ND– 
0.4 

Pagguho ng mga 
natural na deposito; 
runoff mula sa 
paggamit ng pataba at 
mga sistema ng septic  
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MGA DI-NAKOKONTROL NA KEMIKAL 
NANGANGAILANGAN NG PAG-MONITOR SA ILALIM NG PEDERAL NA UCMR3, 2013-2014 

MGA ANTAS 
NG 

PAGKONTROL 

HA MCL
(NL) 

PHG SONA NG MWD (114) EFFLUENT NG WTP DSMRT 

PPB PPB PPB AVE PINAK
AMAT
AAS 

RANGE AVE PINAK
AMAT
AAS 

RANGE AVE PINAK
AMAT
AAS 

RANGE 

Chlorate 
(ppb) 

 
NS (800) NS 92 110 78– 

110 ND ND ND 53 64 31–64 

Hexavalent 
Chromium 

(ppb) 
NS 10 0.02 0.063 0.074 0.053– 

0.074 ND 0.032 ND
– 
0 03

 

0.045 0.067 ND– 
0.067 

Molybdenum 
(ppb) 

 
40 NS NS 4.3 4.7 4.0–4.7 6.9 7.1 6.7–7.1 5.5 6.2 4.8– 

6.2 
Strontium 

(ppb) 
 
4000 NS NS 890 970 810– 

970 170 180 160–180 645 750 530– 
750 

Vanadium 
(ppb) 

 
NS (50) NS 2.6 2.9 2.3–2.9 0.4 0.41 0.4–0.41 1.8 2.4 1.4– 

2.4 

DSMRT = Distribution System Maximum Retention Time  
(lugar ng sistema ng distribusyong pinakamalayo sa utility ng iniinom na tubig) 
 HA = Health Advisories; (Mga Abiso sa Kalusugan); 
WTP = Water Treatment Plant (Planta ng Paglilinis ng Tubig) 

Ang pag-monitor sa di nare-regulate na contaminant sa ilalim ng US-EPA ay tumutulong na tukuyin kung saan makikita ang mga 
partikular na contaminant at kung kailangan kontrolin ang mga contaminant. Ang  pag-monitor sa di nare-regulate na contaminant na 
ito sa ilalim ng  Pederal UCMR 3 ay naisagawa noong 2013-2014. Iuulat ng LBWD ang parehong resultang ito bawat taon (2016, 
2017, 2018 at 2019) hanggang sa makumpleto ang 5 taong  nirerekomendang pag-uulat.

RADIOLOGICALS, 2018

MGA ANTAS 
NG 

PAGKONTROL 

LAYUNIN MGA ANTAS NG 
PAGKONTROL SONA NG MWD (114) SONANG PINAGHALO 

(325) KARANIWANG 
PINANGGAGA

LINGAN NG 
KONTAMINAS

YON 

PHG 
(MCLG) 

MCL Ika-2 
MCL 

NL 
(AL) 

AVE. PINAKA
MATAAS 

RAN
GE 

AVE. PINAKA
MATAAS 

RAN
GE 

Gross Alpha 
(GA)3  Aktibidad 

ng Particle(pCi/L) (0) 15 NS NS 

Gross Alpha effluent ng planta ng MWD na nakita sa 
range na ND - 4 pCi/L.Hindi nakita ang Gross Alpha 
sa Sona ng MWD sa distribusyon ng LBWD noong 
2018. 

Pagguho ng mga 
natural na 
deposito  

Gross Beta 
(GB)3 Particle 

Activity 
(pCi/L) 

(0) 50 NS NS 
Gross Beta effluent ng planta ng MWD na nakita sa 
range na ND - 5 pCi/L.Ang Gross Beta ay nakita sa 3.5 
pCi/L sa distribusyon ng LBWD noong 2018. 

Pagkaagnas ng 
mga depositong 
natural at  
gawa ng tao 

Uranium 
(pCi/L)3  0.43 20 NS NS 

Uranium effluent ng planta ng MWD na nakita sa 
range na ND - 3 pCi/L.6 Ang Uranium ay nakita sa 1.3 
pCi/L sa Sona ng MWD sa distribusyon ng LBWD 
noong 2018. 

Pagguho ng 
mga natural na 
deposito 

WIKA NG MGA EPEKTO SA KALUSUGAN: Ang mga partikular na mineral ay radioactive at maaaring maglabas ng mga 
porma ng radiation na kilala bilang alpha, beta at photons. Ang ilang taong umiinom ng tubig na naglalaman ng alpha, beta at photon 
emitters na higit sa MCL sa loob ng maraming taon ay maaaring may mataas na panganib na magka-kanser. Itinuturing ng SWRCB 
ang 50 pCi/L bilang nakakabahalang antas para sa mga beta particle.
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MGA DI-NAKOKONTROL NA CONTAMINANT NA MAY NL, 
NGUNIT WALANG MCL, 2018 

 
 
 

MGA ANTAS 
NG 

PAGKONTROL 

LAYUNIN MGA ANTAS NG 
PAGKONTROL 

SONA NG MWD (114) 
 

SONANG 
PINAGHALO (325) 

KARANIWANG 
PINANGGAGA

LINGAN NG 
KONTAMINAS

YON 
PHG 

(MCLG) 
MCL Ika-2 

MCL 
NL 

(AL) 
RESULT RANGE RESULT RANGE 

 
Boron3  (ppb) NS NS NS 1000 120 NA 140 NA Naturally present 

in the 
i t  

 
Chlorate3  (ppb) 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
800 

 
ND 

MWD 
system- 

wide5: ND 
- 43 

 
31 

 
NA 

Byproduct ng 
chlorination ng 
iniinom na tubig, 
mga industrial na 
proseso 

 
Formaldehyde3  

(ppb) 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
100 

 
6.9 

 
NA 

 
12 

 
NA 

Posibleng 
byproduct ng 
ozonation ng 
iniinom na tubig 

 
Nitrosodimethyla

mine 
(NDMA)3 (ppt) 

 

3 

 

NS 

 

NS 

 

10 

 

2.3 
MWD 

system- 
wide5: ND 

– 4.1 

 

5.7 

 

NA 
Nabuo sa 
pamamagitan ng 
mga prosesong 
natural, industrial 
at  disinfection 

 

 
MGA KARAGDAGANG MAHALAGANG CONSTITUENT, 2018 

 

 
 
 

MGA ANTAS 
NG PAGKONTROL 

SONA NG MWD (114) 
 

SONANG PINAGHALO (325) 

AVE. PINAKAMATAAS RANGE AVE. PINAKAMATAAS RANGE 

Alkalinity (ppm) 99 119 73–119 124 136 118–136 
Calcium (ppm) 47 70 24–70 27 35 13–35 

Hardness (ppm) 200 278 108–278 97 129 53–129 
Hardness (gpg) 12 16 6.3–16 5.7 7.6 3.1–7.6 

Magnesium (ppm) 20 25 11–25 7.0 11 3.8–11 
pH (field) 8.22 8.61 8.03–8.61 8.26 8.63 8.08–8.63 

Potassium (ppm) 4.0 5.0 2.7–5.0 2.0 2.6 1.7–2.6 
Silica (ppm) 9 11 7.6–11 17 22 13–22 

Sodium (ppm) 76 97 47–97 67 74 58–74 
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MGA BYPRODUCT NG DISINFECTION AT MGA PINAKAMATAAS NA 
RESIDUAL DISINFECTANT, 2018

MGA ANTAS 
NG 

PAGKONTROL 

LAYUNIN MGA ANTAS NG 
PAGKONTROL 

SONA NG 
MWD (114) 

SONANG 
PINAGHALO 

(325) 

KARANIWANG 
PINANGGAGALINGAN 
NG KONTAMINASYON PHG (MCLG) MCL Ika-2 MCL NL (AL) 

Bromate (ppb) 0.1 10 NS NS 

Ang running annual 
average (RAA) na effluent 
sa MWD Jensen plant ay 
5.2 ppb noong 2018; Ang 
RAA sa sistema ng 
distribusyon ng LBWD ay 
5.9 ppb noong 2018 

Byproduct ng 
ozonation ng iniinom 
na tubig 

Haloacetic Acids 
(HAA5) (ppb) NS 60 NS NS 

Buong Lungsod:  9.7 ppb 
highest LRAA, range: 

Byproduct ng 
chlorination ng 
iniinom na tubig 

Total-Triha- 
lomethanes 

(TTHM) (ppb) 
NS 80 NS NS 

Buong Lungsod: 36 ppb 
highest LRAA, range: 27 
- 47 ppb

Byproduct ng 
chlorination ng 
iniinom na tubig 

Chloramines 
(ppm) 

MRDL=4.0 
(as Cl2 ) 

MRDLG
=4.0 

(as Cl2 ) 
NS NS 

Buong Lungsod:  2.03 ppm 
pinakamataas na running 
annual average, HRAA; 
range: 

Ang disinfectant sa 
iniinom na tubig ay 
dinagdag habang 
nililinis  

MGA FOOTNOTE: 
1. Tanso at Lead – Ang lead at tanso ay nire-regulate bilang Pamamaraan sa Paglilinis sa ilalim ng Lead and

Copper Rule, na nangangailangan ng mga sample ng tubig na kokolektahin sa gripo ng mamimili. Kung ang
mga antas ng aksyon ay lumagpas nang higit sa 10% ng mga gripo ng mamimili, ang mga sistema ng
patubig ay kinakailangang gumawa ng mga hakbang para mabawasan ang mga antas na ito. Ang pag-
monitor sa pagsunod sa lead at tanso ay isinagawa noong 2016 sa 149 na gripo ng mga mamimili. Ang mga
bilang na inulat ay alinsunod sa Lead and Copper Rule. Ang detection limit for reporting (DLR) ng lead ay 5
ppb. Ang LBWD ay iuulat ang parehong resultang ito sa bawat taon ng CCR (2016, 2017, and 2018)
hanggang sa ang susunod na grupo ng sample ay maisagawa.

2. Ang turbidity ay sukat ng pagkamalabo ng tubig. Mino-monitor ito ng LBWD dahil ito ay isang mabuting
pagpapakita ng pagiging epektibo ng ating sistema ng pagsasala.

3. Single value mula sa taunang pag-monitor ng LBWD
4. State Total Coliform at Federal Revised Total Coliform Rule – Ipinag-uutos ng Estado na hindi hihigit sa 5.0% ng kabuuang 

coliform – mga positibong sample na nakita sa sistema ng distribusyon sa anumang ibigay na buwan; ipinaguutos ng bagong 
patakaran ng Pederal na ang anumang sample na positibo sa coliform na higit sa 5.0% ay magti-trigger ng Antas 1 na 
Pagsusuri.

5. Ang data ay mino-monitor ng MWD tatlong beses sa isang taon (huling na-monitor noong 2017)
6. Datos mula sa system wide na pag-monitor noong 2017 ng MWD; ang susunod na pag-monitor ay nakatakda sa 2020.
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IMPORMASYON SA MGA 
NAKITANG SUBSTANCE 

Mga Disinfectant at Byproduct ng 
Disinfection (Trihalomethanes, 
Haloacetic Acids at Bromate) 
Ang disinfection sa iniinom na tubig ay isa sa 
mga pangunahing pag-unlad sa pampublikong 
kalusugan sa ika-20 siglo. Ito ay naging 
malaking dahilan kung bakit nabawasan ang 
mga sakit na dala ng tubig dulot ng mga 
pathogenic na bacteria at virus. Ang Long 
Beach Water Department ay nakakakamit ng 
pangunahing disinfection gamit ang libreng 
chlorine at gumagamit ng chlomarine bilang 
pangalawang disinfectant sa sistema ng 
distribusyon. Maingat naming mino-monitor 
ang dami ng disinfectant, habang 
nagdadagdag ng pinakamababang dami ng 
chloramine na kailangan upang siguraduhin 
ang kaligtasan ng iyong tubig sa buong 
sistema ng distribusyon. Gayunpaman, ang 
chlorine at chloramine ay maaaring 
makaapekto sa mga natural na nabubuong 
materyal sa tubig para bumuo ng disinfection 
byproducts (DBPs).

 NAKAKAMIT NG LONG BEACH 
WATER DEPARTMENT ANG 
PANGUNAHING DISINFECTION 
GAMIT ANG LIBRENG 
CHLORINE AT GUMAGAMIT 
NG CHLORAMINE BILANG 
PANGALAWANG 
DISINFECTANT 
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Ang otal Trihalomethanes (TTHMs)at Haloacetic Acids (HAA5) ang pinaka 
karaniwang DBP na nabuo at pinaghihinalaang carcinogenic sa mga tao. Ang ilang taong 
umiinom ng tubig na may TTHM nang higit sa MCL sa loob ng maraming taon ay 
maaaring makaranas ng problema sa bituka, bato, o central nervous system, at maaaring 
may mataas na panganib na magka-kanser.  

Ang mga bilang para sa TTHM sa sistema ng distribusyon ay nasa range na 27 – 47 ppb, 
na may pinakamataas na locational running average (LRAA) na 36 ppb; ang mga bilang 
na ito ay mababa sa MCL na 80 ppb. Ang mga konsentrasyong HAA5 ng sistema ng 
distribusyon ay nasa 4.6 - 13 ppb, at ang pinakamataas na antas ng LRAA ay 9.7 ppb; 
mababa rin sa MCL na 60 ppb. 

ANG DISINFECTION NG INIINOM NA TUBIG AY ISA SA MGA 
PANGUNAHING PAG-UNLAD SA PAMPUBLIKONG KALUSUGAN 

NG SA IKA-20 SIGLO. ITO AY NAGING MALAKING DAHILAN KUNG 
BAKIT NABAWASAN ANG MGA SAKIT NA DALA NG TUBIG NA 

DULOT NG MGA PATHOGENIC NA BACTERIA AT VIRUS.  

Ang romate, na isang by-product din ng disinfection, ay nabubuo kapag ang ozone 
ay nag-react sa natural na nabubuong bromide na matatagpuan sa 
pinanggagalingang tubig.Ang mga sistemang gumagamit ng ozone upang linisin 
ang iniinom na tubig ay kinakailangang i-monitor ang bromate sa effluent ng 
treatment plant.Habang ang LBWD ay hindi nago-ozonate ng ating tubig, ang 
nabiling nilinis na tubig galing sa ibabaw ng lupa mula sa MWD ay maaaring may 
nade-detect na antas ng bromate. 

Ang pagkalantad sa matataas na konsentrasyon ng bromate sa loob ng mahabang 
panahon ay ipinakitang nagdudulot ng kanser sa mga daga at may epekto sa bato 
ng mga hayop sa laboratoryo, at pinaghihinalaang may mga potensyal na 
reproductive effects sa mga taoItinakda ng US-EPA na ang MCL na 10 ppb na 
itinuturing na ligtas sa epekto ng kanser sa kalusugan mula sa mahabang panahon 
na pagkalantad dito ng mga tao. 

Noong 2018, ang mga antas ng bromate sa iniinom na tubig ng MWD na umaalis 
sa kanilang treatment plant ay iniulat na umaabot hanggang 5.2 ppb (na nasa 
pinakamataas ayon sa taunang average nito, HRAA).Karaniwang nababawasan ng 
LBWD ang mga antas ng bromate sa karamihan ng ating sistema sa pamamagitan 
ng paghahalo sa ating mga nalinis na tubig mula sa ilalim ng lupa.Noong 2018, ang 
HRAA para sa bromate ay 5.9 ppb sa ating sistema ng distribusyon.
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Boron 
Ang boron ay natural na umiiral sa 
kapaligiran. Ayon sa mga pag-aaral sa 
mga hayop sa laboratoryo, ang 
pagkalantad sa matataas na 
konsentrasyon ng boron nang higit sa 
mga notification levels (NL) ng mga 
babaeng buntis ay maaaring mag-angat 
sa kanilang panganib na magkaroon ng 
mga sanggol na may mga problemang 
developmental. Noong 2018, ang mga 
antas ng boron na nakita sa tubig ng 
LBWD ay mas mababa sa 150 ppb; ito ay 
mababa sa NL na 1000 ppb ng Estado. 

Fluoridation 
Ang fluoride ay isa sa pinakamaraming elemento sa mundo. Ito ay natural na 
matatagpuan sa mga suplay ng tubig sa buong California. Simula 1971, ang LBWD, 
ayon sa mandato ng Long Beach City Council ay nagsimulang magdagdag ng fluoride 
sa tubig nito.

ANG TUBIG NA M AY 
FLUORIDE AY HINDI  
NAGB AB AGO NG LAS A,  
KUL AY O AM OY NG 
IYONG TUBIG.    

Ang paghahalo ng tubig na may fluoride mula sa iba’t 
ibang pinagkukunan ay hindi nagtataas sa kabuuang 
antas ng fluoride sa iniinom na tubig. Ang mga tubig 
na may fluoride ay hindi nagbabago ng lasa, kulay o 
amoy ng iyong tubig.   
Dapat kumunsulta ang mga magulang sa doktor o 
dentista ng kanilang anak para sa gabay sa 
pagdaragdag ng fluoride. Noong 2015, binago ng 
Public Health Services (PHS) ng U.S. ang 
nirerekomendang konsentrasyon ng fluoride para sa 
iniinom na tubig sa 0.7 mg/L (parts per million [ppm]) 
upang mapanatili ang mga benepisyo laban sa 
cavity at bawasan ang panganib ng dental fluorosis. 
Ang mga mamimili ay maaaring makakuha ng 
impormasyon tungkol sa fluoridation, oral na 
kalusugan at mga kasalukuyang isyu sa:  
waterboards.ca.gov/drinking_water/ 
certlic/drinkingwater/Fluoridation.html 
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MGA PAMANTAYAN SA KALIDAD NG TUBIG: 
MGA KAHULUGAN, ACRONYM, AT DAGLAT 

AL 

DLR 

HRAA 

LRAA 

MCL 

MRDL 

NL 

NS 

PDWS 

RTCR 

TT 

Anu-ano ang mga Pamantayan ng Kalidad ng Tubig? 

Antas ng Aksyon sa Pagkontrol: Ang konsentrasyon ng contaminant na, kung 
lalagpas, ay magti-trigger ng paglilinis o iba pang kinakailangan na kailangang 
sundin ng water system. 

Limitasyon ng Pagtuklas para sa Pag-uulat: Ang antas kung saan ang 
contaminant ay nakita para sa compliance reporting determnation 

Pinakamataas na Running Annual 

Locational Running Average  

Pinakamataas na Antas ng Contaminant: Ang pinakamataas na antas ng 
contaminant na pinahihintulutan sa iniinom sa tubig. Ang mga pangunahing 
MCL ay itinatakda nang pinakamalapit sa mga PHG (o MCLG) dahil  ito ay 
maaaring gawin nang matipid at gamit ang teknolohiya. Ang Mga secondary 
MCL (mga SMCL) ay itinakda upang protektahan ang amoy, lasa at itsura ng 
iniinom na tubig 

Pinakamataas na Antas ng Residual Disinfectant: Ang pinakamataas na antas 
ng disinfectant na pinapahintulutan sa iniinom na tubig. May matibay na 
ebidensya na ang pagdaragdag ng disinfectant ay kailangan sa pagkontrol ng 
mga microbial contaminant. 

Antas ng Pag-abiso: Ang mga NL ay mga antas ng pang-kalusugang abiso ng 
State Board para sa mga kemikal sa iniinom na tubig na kulang ng mga 
MCL.Kapag ang mga kemikal ay natagpuan sa mga konsentrasyong higit sa 
kanilang mga antas ng notification, ang mga partikular na kinakailangan at 
rekomendasyon ay naaangkop.

Walang Pamantayan 

Pangunahing Pamatayan ng Iniinom na Tubig: Ang mga MCL at MRDL para 
sa mga contaminant na nakaaapekto sa kalusugan, kabilang ang kanilang mga 
kinakailangan sa pagmo-monitor at pag-uulat at mga kinakailangan sa water 
treatment. 

Binagong Patakaran sa Kabuuang Coliform 

Pamamaraan sa Paglilinis: Isang kinakailangang prosesong naglalayong 
bawasan ang antas ng kontaminente sa iniinom na tubig  
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MGA PAMANTAYAN SA KALIDAD NG TUBIG: 
MGA KAHULUGAN, ACRONYM, AT DAGLAT 

Anong ibig sabihin ng mga Sukat? 

Grains/ 
Gal 
mg\L 

μS/cm 

NA 

ND 

NTU 

PPB 

PPM 

PPT 

TON 

MCLG 

MRDLG 

PHG 

Grains Bawat Galon: Grains ng compound sa bawat galon ng tubig 

Miligram sa bawat Litro (ppm) 

Microsiemens per Centimeter:Mga microsiemen sa bawat Sentimetro 
Di Naaangkop 

Di Naaangkop 

Hindi Na-detect: Ipinapahiwatig na ang substance ay hindi na-detect ng 
pagsusuri sa laboratoryo 

Mga Yunit ng Nephelometric Turbidity: Sukat ng pagkalinaw o turbidity ng tubig 
Parts sa bawat Bilyon: Isang bahagi ng substance sa bawat bilyong bahagi ng 
tubig (o microgram sa bawat litro)  

Parts sa bawat Bilyon:Isang bahagi ng substance sa bawat bilyong bahagi ng 
tubig (o microgram sa bawat litro) 

Mga Bahagi sa bawat Milyon: Isang bahagi ng substance sa bawat milyong 
bahagi ng tubig (o miligram sa bawat litro)  

Mga Bahagi sa bawat Trilyon: Isang bahagi ng substance sa bawat trilyong 
bahagi ng tubig (o nanogram sa bawat litro)  

Threshold Odor Number: Isang pagsukat ng amoy sa tubig 

Ano ang Mga Layunin para sa Kalidad ng Tubig?  

Layunin para sa Pinakamataas na Antas ng Contaminant: Ang antas ng 
contaminant sa iniinom na tubig na mababa na walang kilala o inaasahang 
panganib sa kalusugan. Ang mga MCLG ay itinakda ng U.S. EPA 

Layunin para sa Pinakamataas na Antas ng Residual Disinfectant: Ang antas ng 
disinfectant sa iniinom na tubig na mababa na walang kilala o walang inaasahang 
panganib sa kalusugan. Ang mga MRDLG ay hindi sumasalamin sa mga 
benepisyo ng paggamit ng mga disinfectant upang kontrolin ang mga microbial 
contaminant 

Layunin para sa Pampublikong Kalusugan: Ang antas ng contaminant sa iniinom 
na tubig na mababa na walang kilala o inaasahang panganib sa kalusugan. Ang 
mga PHG ay itinakda ng EPA ng California 
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IBA PANG IMPORMASYON 
Lead at Iniinom na Tubig 
Kung may mataas na antas ng lead sa iyong tubig, maaari itong magdulot ng malulubhang 
problema sa kalusugan, lalo na sa mga buntis na babae at maliliit na bata. Posibleng ang mga 
antas ng lead sa iyong tahanan ay maaaring mas mataas sa mga antas na matatagpuan sa 
iyong mga kapitabhay bilang resulta ng mga materyal na ginamit sa plumbing ng iyong tahanan. 
Ang lead sa iniinom na tubig ay unang nanggagaling sa mga materyal at sangkap na may 
kaugnayan sa mga linya ng serbisyo at plumbing ng tahanan.Ang LBWD ay responsable sa 
pagbibigay ng mataas na kalidad ng iniinom na tubig, ngunit hindi natin maaaring kontrolin ang 
iba’t ibang uri ng materyal na ginagamit sa mga sangkap sa plumbing ng tahanan. Bilang 
karagdagan sa 2016 Lead and Copper Rule na pagsunod sa pag-monitor sa 149 gripo ng 
customer, nagsagawa din ang LBWD ng malawak na pag-aaral sa higit na 300 karagdagang 
gripo ng customer para sa lead at tanso at nakakita ng mga resultang alinsunod sa Lead and 
Copper Rule. Simula noong 2017, 3 pribadong paaralan at 72 pampublikong paaralan sa 
Pinagsamang Distrito ng Paaralan ng Long Beach ang humiling ng pagsusuri ng lead sa mga 
drinking fountain at gripong ginagamit sa paghahanda ng pagkain. Ngayong taon (2019) ang 
aming pag-monitor ng pagsunod sa lead at tanso sa Lungsod ng Long Beach. Maging alerto sa 
pagtanggap ng mga sulat tungkol sa paghiling na sumali sa event ng pag-monitor na ito.  

Kapag ang iyong tubig ay nanatiling hindi dumadaloy nang ilang oras, maaari mong bawasan ang 
potensyal na pagkalantad sa lead sa pamamagitan ng pag-flush ng iyong gripo nang mula 30 
segundo hanggang 2 minuto bago gamitin ang tubig para inumin o sa pagluluto (ang tubig na ito 
ay maaaring itabi para sa mga paggamit na hindi kailangang inumin). Kung nag-aalala ka sa lead 
sa iyong tubig, maaari mong ipasuri ang iyong tubig sa iyong utility o sa isang hiwalay na 
laboratoryo. Ang impormasyon tungkol sa lead sa iniinom na tubig, mga paraan ng pagsusuri, at 
mga hakbang na maaari mong gawin para bawasan ang pagkalantad dito ay available mula sa 
Hotline ng Ligtas na Iniinom na Tubig o sa: epa.gov/safewater/lead. 

BAWASAN ANG POTENSYAL NA 
PAGKALANTAD SA LEAD SA PAMAMAGITAN 
NG PAG-FLUSH NG IYONG GRIPO NANG 
MULA 30 SEGUNDO HANGGANG 2 MINUTO 
BAGO ITO GAMITIN SA PAG-INOM O 
PAGLULUTO.   
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Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable. 
Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.

Mahalaga ang impormasyong ito. Mangyaring ipasalin ito.

1800 E. Wardlow Road   Long Beach, CA 90807
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