
 

Mga Kinakailangan sa Pagmonitor na di Nakamit para sa Long Beach Water Department 
 
Noong Nobiembre 2016 apat sa ating mga groundwater wells ay nadetektahan na may toluene at ang antas ay mataas 
nang kaunti kaysa sa sa antas ng deteksyon na inirerereport (DRL) na 0.5 ppb. Ang pinakamataas na antas ng 
kontaminanteng toluene na pinapayagan para sa tubig pang-inomin ay 150 ppb. Hindi naipatupad ang madalas na 
pagmonitor ng ating water system magmula taunan hanggang quarterly, nung sumunod na apat na buwan para sa 
elementong ito, dahil ito ay kinakailangan bilang pamantayan ng tubig pang-inomin, ito ay naging paglabag sa mga 
regulasyon. Kinakailangan kaming madalas na magmonitor ng inyong tubig na pang-inomin para sa mga partikolar na 
kontaminante. Ang mga resulta nang regular na pagmomonitor ay nagpapahiwatig kung nakamit ng inyong tubig ang 
pamantayang kalusugan. Nuong taong 2017, hindi quarterly ang pagmomonitor namin ng toluene mula sa Alamitos Well 
13, Commission Well 16, Long Beach Well 11, at Long Beach Well 12 samakatwid hindi naming ma-tiyak ang kalidad ng 
inyong tubig pang-inomin nuong panahon na iyon. Kahit hindi emerhensiya ang kabiguang pagmonitor, bilang aming mga 
kostomer, kayo ay may karapatan malaman kung ano ang inyong dapat gawin, ano nangyari at ano ang aming nagawa 
para mai-tama ang ganitong situasyon. 
 
Sa ngayon, walang kayong kailangan gawin. Paki-tignan ang table sa ilalim para sa mga detalye ng mga antas ng toluene 
na nadetekta nuong 2016, kung kailan kumuha ng mga sample, kung gaano kadalas kumuha ng sample at kung ano ang 
naging resulta ng pagkakuha ng sample simula pa nuong 2016. Kung inyong mamarapatin, ipamahagi ang impormasyon 
sa iba pang mga taong umiinom ng tubig na ito, lalong lalo na yung iba na baka hindi pa nakatanggap ang abisong 
pampubliko (halimbawa, yung mga nasa apartment, nursing home, iskuwelahan at mga negosyo). Maari niyong gawin ito 
sa pagpaskil ng abisong pampubliko o personal na i-abot o i-koreo ang mga kopya. Kung kayo ay may mga karagdagang 
tanong hinggil sa abisong ito, maaaring kontakin si Cynthia Andrews-Tate, Water Quality Manger, sa (562-570-2482) 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

* Taunang pagsubaybay para sa mga mapagkukunan ng mga balon ng tubig 

 

 

Mga Balon Mga 
Natuklasang 
Resulta ng 
Toluene sa 
2016 (ug\L; 
ppb) 

Dalas ng 
Kinakailangan 
na Sampling 

Bilang ng 
mga 
Sample na 
Kinuha  

Kailan 
Dapat 
Ginawa 
ang mga 
Sample 

Kailan Kinuha 
ang mga Sample 

Mga Resulta 
ng mga 
Sample na 
Kinuha 
Mula 2016 

Mga 
Karagdagang 
Aksyon na 
Kinakailangan 

Alamitos 13 0.89 Minsan sa 
tatlong buwan 

0 2/2017; 
5/2017 

6/2017* 
8/2018* 
9/2019 
11/2019 

Hindi 
Napansin 

Taunang 
Pagsubaybay 

Commission 16 0.61 Minsan sa 
tatlong buwan 

0 2/2017; 
5/2017 

12/2017* 
8/2018* 
9/2019 
11/2019 

Hindi 
Napansin 

Taunang 
Pagsubaybay 

LB 11 0.61 Minsan sa 
tatlong buwan 

0 2/2017; 
5/2017 

6/2017* 
8/2018* 
9/2019 
11/2019 

Hindi 
Napansin 

Taunang 
Pagsubaybay 

LB 12 0.73 Minsan sa 
tatlong buwan 

0 2/2017; 
5/2017 

6/2017*  
8/2018*  
9/2019    
11/2019 

Hindi 
Napansin 

Taunang 
Pagsubaybay 
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