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Chris Garner 

រ�យ�រណ៍�ព�ឿ�ក់របស់អតិថិជន

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 2019 
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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របយការណ៍ទំនុក

ចិត�អតិថិជនឆា� ំ 2019
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នាយកដា� នទឹក Long Beach សូមជ្រមបជូនេលកេលក�សីថទឹកក្បោល
រ ៉បី៊ូេណរបស់អ�កបនបំេពញតាមបទដា� នទឹកសា� តរបស់ទីភា� ក់ងារការពរ
បរសិា� នសហរដ�អាេមរកិ និងរដ�California ស្រមប់ឆា� ំ2019។
 

អតិថិជនទំងអស់ជាទីេគរព៖

 
 េយើងដឹងថមនប�� ែដល្រត�វ្រព�យបរម�ជាេ្រចើនកាលពីេពលថ�ីៗេនះ បុ៉ែន�សូមធានាថ សុវត�ិភាព 
និងការផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� តពំុែមនជាប�� ែដល្រត�វ្រព�យបរម�េឡើយ។ ជំងឺកូរ ៉ណូឆា� ំ2019 (កូវដី 19) ពំុមន
ការប៉ះពល់ចំេពះគុណភាព ឬការផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� តរបស់្រក�ង Long Beach េឡើយ។

LBWD មនការទទួលខុស្រត�វខ�ស់ចំេពះសហគមន៍របស់េយើង

េដើម្បីការពរនិរន�រភាពគុណភាពទឹករបស់េយើងស្រមប់អតិថិជនចំនួនជិតកន�ះលននាក់ បុគ�លិកែដល
មនជំនាញខ�ស់េយើងសូមធានាថ ទឹកែដលេយើងផ�ត់ផ�ង់ជូនមនគុណភាព�សបេទតាម ឬេលើសពីរល់
បទដា� នគុណភាពទឹករបស់សហព័ន� និងរដ�។ េនទី្រក�ង Long Beach ទឹករបស់អ�កឆ�ងកាត់ដំេណើ រការ
្រប្រពឹត�កម�ជាេ្រចើនដំណក់កាល និងការេធ�ើេតស�យ៉ងម៉ត់ចត់ េដើម្បីធានាសុវត�ិភាព និងទំនុកចិត�ចំេពះ
ទឹករបស់អ�ក។

េយើងយកចិត�ទុកដាក់ខ�ស់ចំេពះសុវត�ិភាព និងសុខភាពរបស់អតិថិជន និងសហគមន៍របស់េយើង។

េដើម្បីផ�ល់ជំនួយហិរ��វត�ុដល់ពលរដ� និង្រក�មហុ៊នអាជីវកម�នានាេនក�ុងេពលមនការរតត្បោតជំងឺកូវដី 
19 នាយកដា� នទឹក Long Beach បនផា� កជាបេណ� ះអាសន�នូវការបិទការផ�ត់ផ�ង់ទឹកចំេពះករណី
មិនបនបង់្របក់។ ការផា� កការបិទការផ�ត់ផ�ង់បនធានាថ ពលរដ�ទំងអស់អាចបន�លងៃដេទតាម
វធិានការបងា� រចំបច់េដើម្បីការពរេនក�ុងេពលមនការផ�ុះេឡើងនូវជំងឺឆ�ងេនះ។

េនេពលកុមរ និង្រគ�សារនានាសា� ក់េនផ�ះេដើម្បីសុវត�ិភាព នាយកដា� នទឹក Long Beach ក៏ដូចជាៃដ
គូរបស់េយើងេនការយិល័យេសវាធនធានថមពល និងបរសិា� ន បនផ�ល់ធនធានអនឡាញេលើការអប់រ ំ
អំពីបរសិា� ន K-8 ស្រមប់សិស្សឱ្យបនសិក្សោអំពីការអភិរក្សទឹក និងថមពល និងកាត់បន�យការខ�ះខ� យ 
ពីបន�ប់ទទួលេភ��វ្របកបេដាយផាសុកភាពរបស់ពួកេគ។

េយើងមនេមទនភាពក�ុងការផ�ល់ជូនអតិថិជននូវទឹកពិសារ្របកបេដាយទំនុកចិត� មនតៃម�ទប 
និងគុណភាពខ�ស់ ្រពមទំងេសវាអតិថិជនដ៏ល�្របេសើរ

្របសិនេបើអ�កមនសំណួរ ឬប�� កង�ល់ណមួយ សូមទក់ទងមន�ីរពិេសាធន៍គុណភាពទឹករបស់េយើង
តាមរយៈេលខ 562.570.2482 េដើម្បីទទួលបនព័ត៌មនបែន�ម។ េ្រកពីេនះ េយើងរង់ចំសា� គមន៍ជានិច�
នូវការបេ�� ញមតិេយបល់ និងសំណូមពររបស់អ�កេនក�ុងកិច�្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោស�ងការទឹក ។ 
សូមចូលេទកាន់េវបសាយត៍ lbwater.org េដើម្បីេមើលកាលវភិាគកិច�្របជំុេនេពលខងមុខ។ 
េយើងខ�ុំសូមែថ�ងអរគុណេលក/េលក�សីចំេពះការអានរបយការណ៍គុណភាពទឹក្របចំឆា� ំ។

សូមអរគុណែដលបនចំណយេពល 
និងចំេពះការចប់អារម�ណ៍។
 

គឺជារបយការណ៍គុណភាពទឹកពិសារ្របចំឆា� ំែដល
ច្បោប់គុណភាពទឹកពិសារសុវត�ិភាព (SDWA) 
ត្រម�វឱ្យ្របព័ន�ទឹកសាធារណៈផ�ល់ជូនដល់អតិថិជន
ទំងអស់។ េគលបំណងៃន CCR គឺេដើម្បីជូន
ដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីគុណភាពទឹកពិសារប
ស់ពួកគត់ ្របភពៃនទឹកពិសា រេបៀបប��ូ នទឹកេទ
ទីតំាងអាជីវកម� ឬលំេនដា� ន និងសារសំខន់ៃនការ
ការពរ្របភពទឹកពិសា។

LBWD នឹងផ្សព�ផ្សោយ CCR  ឆា� ំ2019 CCR 
តាមរយៈេវបសាយត៍
lbwater.org/annual-water-quality-report. 
្របសិនេបើអ�កចង់ទទួលបន CCR ជាឯកសារ
្រកដាស សូមទក់ទងេយើងខ�ុំតាមរយៈេលខ 
562.570.2482 េដើម្បីេធ�ើការេស�ើសំុ ឬអេ�� ើញមក
កាន់សាខបណ� ល័យ Long Beach េនក�ុងតំបន់
របស់អ�ក។

នាយកដា� នទឹក Long Beach សូមជ្រមបជូនេលក
េលក�សីថ ទឹកក្បោលរ ៉បី៊ូេណរបស់អ�កបនបំេពញ
តាមបទដា� នទឹកសា� តរបស់ទីភា� ក់ងារការពរបរសិា� ន
សហរដ�អាេមរចិ និងរដ� California ស្រមប់ឆា� ំ2019។

របយការណ៍ទំនុកចិត�អតិថិជនឆា� ំ 2019



នាយកដា� នទឹក Long Beach សូមជ្រមបជូនេលក
េលក�សីថ ទឹកក្បោលរ ៉បី៊ូេណរបស់អ�កបនបំេពញ
តាមបទដា� នទឹកសា� តរបស់ទីភា� ក់ងារការពរបរសិា� ន
សហរដ�អាេមរចិ និងរដ� California ស្រមប់ឆា� ំ2019។

��ភពទឹកពិ�រទី��ុង Long Beach 

ព័ត៌�នអំពី�រ�តុបំពុលក��ងទឹក���ត
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េនក�ុងឆា� ំ2019 ទឹកសា� ត្របមណ 61ភាគរយ ែដល
ផ�ល់េដាយ LBWD ្រត�វបនផ�ត់ផ�ង់េដាយទឹកេ្រកាម
ដីក�ុងមូលដា� ន ចំែណក 39 ភាគរយេទៀត្រត�វបនផ�ត់
ផ�ង់តាមរយៈទឹកេលើដីទិញពីខងេ្រក។ LBWD ទិញ
ទឹកេលើដីែដលេធ�ើ្រប្រពឹត�កម�រចួពីខណ� ទឹកទី្រក�ង 
(MWD) ៃន Southern California និងេធ�ើ្រប្រពឹត�កម�
េ្រកាមដីែដលបូមេចញពីអណ�ូ ងសកម�េនជំុវញិតំបន់ 
Long Beach និង Lakewood េនអាង្រប្រពឹត�កម�
េ្រកាមដីរបស់េយើង។ ទំងគុណភាពទឹកេលើដីែដល
បនទិញ និងគុណភាពទឹកេ្រកាមដីែដលបនេធ�ើ
្រប្រពឹត�កម� មនក្រមិតហួសពីបទដា� នទឹកសា� តរបស់
សហព័ន� និងរដ�។ បទប្ប��ត�ិសហព័ន�្រត�វបន
កំណត់េដាយទីភា� ក់ងារការពរបរសិា� នសហរដ�
អាេមរកិ (US-EPA) េហើយបទដា� នរដ�្រត�វបនកំណត់
េដាយ្រក�ម្របឹក្សោរដ�្រគប់្រគងធនធានទឹក 
(្រក�ម្របឹក្សោរដ�) ែផ�កទឹកសា� ត។

បណ� ញធំៗចំនួនពីរេធ�ើការផ�ត់ផ�ង់ទឹកេលើដីែដលផ�
ល់េទឱ្យអាង្រប្រពឹត�កម�តំបន់ចំនួន្របំរបស់ MWD
។ ទឹកទេន� Colorado ែដលមនសារធាតុែរ ៉
ៃនបណ� ញផ�ត់ផ�ង់ទំងពីរ ្រត�វបននំាេទ Southern 
California តាមបណ� ញទេន� Colorado (CRA) 
្របែវង 242 ម៉យល៍។ បណ� ញែដលសាងសង់ 
និងដំេណើ រការេដាយ MWD េនះ មន្របភពពីបឹង 
Lake Havasu និងប�� ប់េន Southern California 
េនចំណុចបឹង Lake Mathews។ ទឹកៃនគេ្រមង
ទឹករដ� State Water Project (SWP) ែដលមនសារ

ធាតុែរទ៉ប បុ៉ែន�មនសម៉សភាគសររីង�ធម�ជាតិ
ខ�ស់ ្រត�វបនប��ូ នតាមរយៈបណ� ញ California។ 

បណ� ញែដលសាងសង់ និងដំេណើ រការេដាយ
នាយកដា� នធនធានទឹក California េនះេផ�រទឹកែដល
មន្របភពពីបឹង Lake Oroville េន Northern 
California ក�ុងចម� យ 441 ម៉យល៍ មិនេពលប�� ប់
េន Southern California។

ទឹកេ្រកាមដីែដលបនេធ�ើ្រប្រពឹត�កម�េនអាង្រប្រពឹត�
កម�ទឹកេ្រកាមដី LBWD មន្របភពមកពីជ្រមលទឹក 
San Gabriel។ ជ្រមលទឹកទទួលបនទឹកពីទឹក
េភ��ង និង្រពិលរលយ តាមរយៈៃផ�ដីទឹក និង
្របឡាយចូលក�ុងទេន� San Gabriel និង េពលហូរ
ចូលក�ុងផា� ំងថ�រក្សោទឹកេ្រកាមដីៃនតំបន់អាង

កណ� ល (Central Basin) Los Angeles។ ទី្រក�ង 
Long Beach គឺជាែផ�កមួយៃនតំបន់េសវាអាង
កណ� ល។ 

េដាយសារមូលេហតុវារថីមពល តំបន់េសវា Long 
Beach អាចនឹង្រត�វែបងែចកជាតំបន់ពីរធំៗ៖ តំបន់ 
MWD ែដលទទួលទឹកសា� តេលើដីែដលបនទិញ 
និងតំបន់លយ ែដលអាចទទួលទំងទឹកេ្រកាមដី
ែដលបនេធ�ើ្រប្រពឹត�កម�រចួ និងទឹកសា� តេលើដីែដល
បនទិញ។ េពលខ�ះ LBWD េធ�ើការផា� ស់ប�ូរល្បោយទឹក
េនក�ុង្របព័ន�របស់េយើង េហើយពលរដ�អាចសម� ល់
េឃើញការែ្រប្រប�លសមសធាតុែរព៉ក់ព័ន� (េហថ 
ភាពរងឹ) ចំេពះគុណភាពទឹក។

េទះបីជាអ�កេធ�ើការ ឬរស់េនក�ុងតំបន់ណក៏េដាយ
ៃនទី្រក�ង Long Beach េគលេដ LBWD 
គឺេធ�ើយ៉ងណផ�ត់ផ�ង់ទឹកែដល�សប ឬមនក្រមិត
េលើសពីបទប្ប��ត�ិគុណភាពទឹកេនក�ុងៃថ�ចំណយ
ទបបំផុតស្រមប់អតិថិជនរបស់េយើង។ 
លក�ណៈែក្បរេនាះបងា� ញអំពីតំបន់ែដលអាចរងការ
ប៉ះពល់េដាយការផា� ស់។

េដាយសារទឹកេធ�ើដំេណើ រេនេលើៃផ�ដី ឬឆ�ងកាត់ដី េទើបទឹករលំយសារធាតុែរែ៉ដលេកើតពីធម�ជាតិ េដាយេពល
ខ�ះមនទំងែរវ៉ទិ្យសកម�ផងែដរ េហើយក៏អាចចប់យកសារធាតុែដលេកើតេឡើងពីវត�មនសត� និងមនុស្សផង
ែដរ។ 

េដើម្បីធានាថ ទឹកក្បោលរ ៉បី៊ូេណមនសុវត�ិភាពក�ុងការពិសារ US-EPA និង្រក�ម្របឹក្សោរដ�បនែចងនូវ
បទប្ប��ត�ិែដលដាក់ក្រមិតេទេលើបរមិណសារធាតុបំពុលេនក�ុងទឹកែដលផ�ត់ផ�ង់េដាយ្របព័ន�ទឹក
សាធារណៈ។ បទប្ប��ត�ិរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ក៏ដាក់ក្រមិតផងែដរេទេលើសារធាតុបំពុលេនក�ុងទឹក្រចក
ដបែដលផ�ល់ការការពរដូចគ� ស្រមប់សុខភាពសាធារណៈ។

ទឹកពិសារ រមួទំងទឹក្រចកដបផងែដរ អាចនឹងមនផ�ុកសារធាតុបំពុលក�ុងបរមិណតិចតួច។ វត�មនសារធាតុ
កខ�ក់មិនសុទ�ែតបងា� ញថ ទឹកបង�េ្រគះថ� ក់ចំេពះសុខភាពេឡើយ។  ព័ត៌មនបែន�មអំពីសារធាតុបំពុល 
និងផលប៉ះពល់ែដលអាចមនចំេពះសុខភាព អាចទទួលបនតាមរយៈការេហទូរស័ព�េទែផ�កផ�ល់ព័ត៌
មនអំពីទឹកពិសារសុវត�ិភាពរបស់ US-EPA តាមរយៈេលខ (1.800.426.4791)។

អ�កមន្របព័ន�ការពររងកាយទន់េខ្សោយ
បុគ�លមួយចំនួនអាចងាយរងេ្រគះេដាយសារសារធាតុបំពុលេនក�ុងទឹកពិសារជាងបុគ�លទូេទេផ្សងេទៀត។ 
អ�កមន្របព័ន�ការពររងកាយទន់េខ្សោយ (ដូចជា អ�កែដលមនជំងឺមហារកីព្យោបលេដាយេ្របើសារធាតុគីមី 
ែដលធា� ប់ឆ�ងកាត់ការបណ�ុ ះសររីង� បុគ�លែដលមនេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ឬមនប�� ្របព័ន�ការពរ
រងកាយចុះេខ្សោយេផ្សងៗេទៀត មនុស្សចស់ និងទរកមួយចំនួន) អាច្របឈមខ� ំងនឹងការឆ�ងជំងឺ។ 
បុគ�លែដលមន្របព័ន�ការពររងកាយចុះេខ្សោយ គួរែស�ងរកការពិេ្រគះេយបល់អំពីទឹកពិសារ ពីអ�កផ�ល់
េសវាែថទំសុខភាពរបស់ខ�ួន។ េគលការណ៍ែណនំារបស់ US-EPA/មជ្ឈមណ� ល្រគប់្រគងជំងឺឆ�ង (CDC) 
អំពីមេធ្យោបយកាត់បន�យហានិភ័យៃនការឆ�ងជំងឺេដាយសារ Cryptosporidium និងសារធាតុបំពុលជាមី្រក�ប

�រ�តុពុលធម��តិ��ល�ន�ក��ងទឹក��ភពមុន
��ល��ើ����ឹត�កម��ច�នដូច�ង���ម៖

�រ�តុពុលជីវ��ស�៖ ដូចជា វរីសុ និងបក់េតរ ី
អាចមន្របភពមកពីអាង្រប្រពឹត�កម�ទឹកសម�ុយ
្របព័ន�សិបទិច ្របតិបត�ិការកសិកម� ចិ�� ឹមសត� 
និងសត�ៃ្រព។

�រ�តុគីមីអសរ��ង�៖ ដូចជាអំបិល និងេលហៈ
ែដលេកើតេឡើងក�ុងធម�ជាតិ ឬអាចទទួលបនពីទឹក
បេង��រក�ុងទី្រក�ង ការបង�ូរទឹកកខ�ក់ពីេរងច្រក ឬទឹក
កខ�ក់តាមផ�ះ ផលិតកម�េ្របង និងឧស�័ន 
ឧស្សោហកម�ែរ ៉ឬសកម�ភាពកសិកម�។

���ំស���ប់សត�ល�ិត និង���ំស���ប់���៖ អាចមកពី
្របភពេផ្សងៗ ដូចជា កសិកម� ទឹកបេង��រក�ុងទី្រក�ង 
និងការេ្របើ្របស់តាមផ�ះ។

�រ�តុគីមីសរ��ង�៖ រមួមនសារធាតុគីមីសំេយគ 
និងងាយេហើរ ែដលជាអនុផលៃនដំេណើ រការ
ឧស្សោហកម� និងផលិតកម�េ្របងឥន�នៈ េហើយក៏អាច
មក្របភពមកពីសា� នីយសាំង ទឹកបេង��រក�ុងទី្រក�ង 
ការេ្របើ្របស់ក�ុងវស័ិយកសិកម� និង្របព័ន�សិបទិច។

�រ�តុវិទ���សកម�៖ អាចេកើតេឡើងេនក�ុងធម�ជាតិ 
ឬអាចមន្របភពមកពីផលិតកម�េ្របង និងឧស�័ន 
និងសកម�ភាពរកុរកែរ។៉



រ�យ�រណ៍�ប�ំ���ំស�ីពីគុណ�ពទឹក 2019

ព័ត៌�នអំពី�រ�តុបំពុលក��ងទឹក���ត

�រ�ម�នលក�ខណ�
��លមិន�នបំ��ញ
ស���ប់ �យក���នទឹក 
Long Beach

�ង�មវិ�ធនកម�ច��ប់ស�ីពីទឹក
ពិ�រសុវត�ិ�ព���ំ1996 �រ�យត���
��ភពទឹក���វអនុវត�ឱ���ន��ឹម���វ
ស���ប់��ប់��ភពទឹកពិ�រសកម�
�ំងអស់។
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អណ��ង
លទ�ផល�រ�តុ 

Toluene ��លរក�ើញ
���ំ2016  (ug\L; ppb)

�ពញឹក�ប់
��ល���វយក

សំ�ក

ចំនួនសំ�ក
��ល�នយក

��ល�����លគួរ
យកសំ�ក�ំងអស់

��ល�����ល
�នយកសំ�ក

លទ�ផលសំ�ក��ល
�នយក�ំងពី���ំ2016

វិ�ន�រប���ម
��ល���វអនុវត� 

Alamitos
13 0

0

0

0

េរៀងរល់បីែខ តាមដានេរៀងរល់ឆា� ំរកមិនេឃើញ

តាមដានេរៀងរល់ឆា� ំរកមិនេឃើញ

តាមដានេរៀងរល់ឆា� ំរកមិនេឃើញ

តាមដានេរៀងរល់ឆា� ំរកមិនេឃើញ

េរៀងរល់បីែខ

េរៀងរល់បីែខ

េរៀងរល់បីែខ

2/2017; 5/2017

2/2017; 5/2017

2/2017; 5/2017

2/2017; 5/2017

0.89

0.61

0.61

0.73

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

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

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

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

Commission
16

LB 11

LB 12

 

 

 

 

*ការតាមដានេរៀងរល់ឆា� ំស្រមប់អណ�ូ ងទឹក្របភព

េគលេដៃនការវាយតៃម�្របភពទឹកគឺេដើម្បីកត់្រតានូវ
រល់សកម�ភាពែដលអាចេធ�ើឱ្យថយចុះនូវគុណភាព
្របភពទឹក។ LBWD បនទិញទឹកេនឆា� ំ2019 ពីខណ�
ទឹកទី្រក�ងៃន Southern California (MWD) និងទី្រក�ង 
Lakewood។ MWD បនប�� ប់ការវាយតៃម�្របភពទឹក
ៃនការផ�ត់ផ�ង់ទឹកគេ្រមង Colorado River និង State 
Project របស់ខ�ួនេនក�ុងែខធ�ូ ឆា� ំ2002។ ការផ�ត់ផ�ង់
ទឹក Colorado River ងាយរងផលប៉ះពល់បំផុតពី
សកម�ភាពមនុស្ស ទឹកបេង��រទី្រក�ង/ទឹកេភ��ង និងការ
ព្រងីកទី្រក�ងេនក�ុងតំបន់ជ្រមលទឹក និងទឹកកខ�ក់។ 
ការផ�ត់ផ�ង់គេ្រមងទឹករដ� ្រត�វបនចត់ទុកថងាយរង
ផលប៉ះពល់បំផុតពីលំហូរទឹកទី្រក�ង/ទឹកេភ��ង 
សត�ៃ្រព ការេធ�ើកសិកម� សកម�ភាពកម្សោន� 
និងទឹកកខ�ក់។ អាចទក់ទង MWD តាមរយៈេលខ 
213.217.6850 េដើម្បីទទួលបនឯកសារវាយតៃម�។

នាយកដា� នធនធានទឹកទី្រក�ង Lakewood បនប�� ប់
ការវាយតៃម�េនឆា� ំ2003 េលើអណ�ូ ងទឹកពិសារ
ទំងអស់ែដលផ�ល់ទឹកេទឱ្យ្របព័ន�ទឹកសា� តរបស់
ទី្រក�ង។ ្របភពទឹក្រត�វបនចត់ទុកថងាយទទួលរង
ផលប៉ះពល់បំផុតពីសា� នីយសាំងបច�ុប្បន� និងពីមុន។ 
ឯកសារវាយតៃម�េពញេលញអាចរកបនេន
ការយិល័យេស��ន្រក�ង Lakewood ស�ិតេនតាម
បេណ� យវថីិ 5050 Clark Avenue ឬេដាយទក់ទង
េទនាយកដា� នធនធានទឹក Lakewood តាមរយៈេលខ 
562.866.9771 េលខបន� 2700។

LBWD បនប�� ប់ការវាយតៃម�្របភពទឹកថ�ីេទេលើ
អណ�ូ ងសកម�របស់ខ�ួនេនក�ុងែខកក�ដា ឆា� ំ2012។ 
អណ�ូ ងថ�ីែដល្រត�វបនសាងសង់េឡើងេនេ្រកាយកាល
បរេិច�ទេនះក៏បនឆ�ងកាត់ការវាយតៃម��សេដៀងគ� េនះ
ផងែដរ។ ការវាយតៃម�បនសន�ិដា� នថ ្រគប់អណ�ូ ង
សកម�ទំងអស់្រត�វបនចត់ទុកថងាយទទួលរងផល
ប៉ះពល់បំផុតពី្របព័ន�្របមូលទឹកសម�ុយក�ុង
សហគមន៍។ េដាយអណ�ូ ងមួយចំនួន្រត�វបនចត់ទុក
ថងាយទទួលរងផលប៉ះពល់ពីសា� នីយសាំង 
សារធាតុេបកស�ួត សីុែទនេ្របងេ្រកាមដីែដលេលច
ធា� យ សកម�ភាពអាកាសយនដា� ន ប៉ន/េ�សាប/
ផលិតេលហៈ អ�កផលិតផា� ស�ីក/សារធាតុសំេយគ 
និងកែន�ងចក់សំរមពីមុន។េទះអណ�ូ ង្រត�វបនចត់
ទុកថងាយទទួលរងផលប៉ះពល់េដាយសារសកម�ភា
ពែដលបនេរៀបរប់ខងេលើ LBWD េធ�ើការតាមដាន 

គុណភាពទឹកស្រមប់អណ�ូ ងសកម�នីមួយៗ េហើយពំុ
បនរកេឃើញសារធាតុណមួយែដលេធ�ើឱ្យទឹកមនភាព
កខ�ក់េឡើយ។ គួរកត់ សម� ល់ថ របំង(របំងអណ�ូ ង)
មន្របសិទ�ភាពខ�ស់ ស្រមប់ការពរការេធ�ើឱ្យកខ�ក់
ទំងេនះ។ សូមទក់ទង LBWD តាមរយៈទូរស័ព�េលខ 
562.570.2482 េដើម្បី ទទួលបនព័ត៌មនលម�ិតបែន�ម 
ឬ្របសិនេបើអ�កចង់ េមើលឯកសារវាយតៃម�។

អ�កពំុចំបច់មនវធិានការណមួយេឡើយេនេពល
េនះ។ សូមេមើលតារងខងេ្រកាមស្រមប់ព័ត៌មន
លម�ិតអំពីក្រមិតសារធាតុ toluene ែដលបនរកេឃើញ
េនក�ុងឆា� ំ2016ែដលេនេពលេនាះសំណក់គួរែត្រត�វ
បនយក ភាពញឹកញាប់ៃនការយកសំណក និង
លទ�ផលៃនការយកសំណកទំងេនះចប់តំាងពីឆា� ំ
2016។ សូមែចករែំលកព័ត៌មនេនះជាមួយអ�កដៃទ
េផ្សងេទៀតែដលពិសារទឹកេនះ ជាពិេសសអ�កែដល
មិនអាចទទួលបនេសចក�ីជូនដំណឹងជាសាធារណៈ
េនះេដាយផា� ល់ (ឧទហរណ៍អ�ករស់េនក�ុងអគរ
អាផាតមិន មណ� លែថទំអ�កជំងឺ សាលេរៀន និង
ទីតំាងអាជីវកម�នានា)។ អ�កអាចេធ�ើការែចករែំលក
េដាយបេងា� ះលិខិតជូនដំណឹងសាធារណៈេនះេនទីក
ែន�ងសាធារណៈ ឬែចកចយេដាយផា� ល់ៃដ ឬតាម
រយៈសំបុ្រត។្របសិនេបើអ�កមនសំណួរបែន�មពក់ព័ន�
នឹងការជូនដំណឹងេនះ  សូមទក់ទង Cynthia 
Andrews-Tate ែដលជាអ�ក្រគប់្រគងគុណភាពទឹក
តាមរយៈេលខ 562.570.2482។

េនអំឡុងែខវចិ�ិកា ឆា� ំ2016 អណ�ូ ងទឹកេ្រកាមដីរបស់ 
េយើងចំនួនបួន ្រត�វបនរកេឃើញសារធាតុ toluene 
េនក�ុងក្រមិតខ�ស់ជាងក្រមិតរបយការណ៍រកេឃើញ 
(DRL) បន�ិចបន�ួចចំនួន 0.5 ppb។ ក្រមិតសារធាតុ 
បំពុលអតិបរមិ (MCL) ែដលអនុ�� តស្រមប់ toluene 
េនក�ុងទឹកពិសាគឺ 150 ppb។ ្របព័ន�របស់េយើងពំុបន 
បេង�ើនការតាមដានពីេរៀងរល់ឆា� ំេទេរៀងរល់្រតីមស 
េនក�ុងរយៈេពលបួនែខបនា� ប់េដើម្បីរកសារធាតុេនះ
ដូចែដលបនកំណត់េដាយបទដា� នទឹកពិសាេឡើយ 
េហើយដូេច�ះវាជាការរេំលភេទេលើបទប��ត�ិ។
េយើង្រត�វបនត្រម�វឱ្យេធ�ើការតាមដានទឹកពិសារេដើម្បី
រកសារធាតុបំពុលមួយចំនួនឱ្យបនេទៀងទត់។ 
លទ�ផលៃនការតាមដានេទៀងទត់គឺជាសូចនាករថេតើ
ទឹកពិសារបស់អ�ក�សបតាមបទដា� នសុខភាពែដរឬេទ។
េនក�ុងឆា� ំ្របតិទិន 2017 េយើងពំុបនតាមដានរក
សារធាតុ toluene ឱ្យបនេរៀងរល់្រតីមសពី Alamitos 
Well 13, Commission Well 16, Long Beach Well 11 
និង Long Beach Well 12 េឡើយ ដូេច�ះេយើងដឹងមិន
ច្បោស់អំពីគុណភាពទឹកពិសារបស់អ�កេនក�ុងេពល
េនាះេឡើយ។ េទះបីការខកខនេនះមិនែមនជាសា� ន
ភាពបនា� ន់ក៏េដាយ បុ៉ែន�ក�ុងនាមជាអតិថិជនរបស់េយើង 
អ�កមនសិទ�ិដឹងអំពីអ�ីែដលអ�កគួរេធ�ើអ�ីែដលបនេកើត
េឡើង និងវធិានការែដលេយើងបនអនុវត�េដើម្បីែកែ្រប
សា� នភាពេនះ។
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PHG 

(MCLG) MCL 2nd MCL NL (AL)

 (NTU) NA TT 5 NS ND 0.11 ND – 0.11 ND 0.08 ND – 0.08

(0) 5% NS NS

600 1000 200 NS 54.3 100 31 - 100 5.9 31 ND – 31

0.004 10 NS NS 0.4 2 ND – 2 ND 1 ND - 1

300 NS 1000 (1300)

1 2 NS NS 0.7 0.8 0.6 – 0.8 0.7 0.8 0.6 – 0.8

0.2 NS NS (15)

10 10 NS NS ND 0.47 ND – 0.47 ND ND ND

PHG
(MCLG) MCL 2nd MCL NL

(AL)

Bromate (ppb) 0.1 10 NS NS

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

Total-Trihalomethanes
(TTHM) (ppb) NS 80 NS NS

Chloramines (ppm) MRDL=4.0 
(as Cl2)

MRDLG=
4.0 

(as Cl2) 
NS NS

កាលពីឆា� ំកន�ងេទ េយើងបនេធ�ើេតស�េទេលើសំណកទឹកចំនួនជាង 70,000 េដើម្បីកំណត់វត�មនសារធាតុបំពុលវទិ្ុយសកម� ជីវសា�ស� អសររីង� សររីង�ងាយេហើរ 
ឬសររីង�សំេយគ។ េទះបីសារធាតុទំងអស់េនក�ុងតារងទំងេនះស�ិតេនេ្រកាមក្រមិតសារធាតុបំពុលអតិបរមិ (MCL) ក�ី ជាការសំខន់ែដល្រត�វដាក់ប��ូ លេទក�ុង
របយការណ៍េនះនូវប�� ីសារធាតុបំពុលក�ុងទឹកពិសារែដលបនរកេឃើញេនក�ុងឆា� ំ្របតិទិន2019។ វត�មនៃនសារធាតុទំងេនះេនក�ុងទឹកមិនសុទ�ែតបងា� ញថ ទឹកបង�
ផលប៉ះពល់ចំេពះសុខភាពេឡើយ។ ្របសិនេបើពំុមនការប�� ក់េផ្សងពីេនះេទ ទិន�ន័យែដលបនបងា� ញេនក�ុងតារងេនះគឺទទួលបនពីការេធ�ើេតស�ែដលបនអនុវត�
ចប់ពីៃថ�ទី1 ែខមករ រហូតដល់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2019។ រដ�ត្រម�វឱ្យេយើងេធ�ើការតាមដានរកសារធាតុមួយចំនួនតិចជាងម�ងក�ុងមួយឆា� ំ េដាយសារកំហាប់ៃនសារធាតុទំង
េនះមិនមនការែ្រប្រប�លញឹកញាប់េឡើយ។ េនក�ុងករណីទំងេនះ ទិន�ន័យសំណកកាលពីេពលថ�ីៗេនះ្រត�វបនដាក់ប��ូ ល រមួជាមួយនឹងឆា� ំែដលសំណក្រត�វបនយក។

�������៉���
(ឯក��ស់��ង)

�������៉���
(ឯក��ស់��ង)

�ល�

�ព���

ភាពល�ក់2

បក់េតរ ីColiform សរបុ4

អាលុយមីញូ៉ម (ppb)

អាេសណិច (ppb)

ទង់ែដង1 (ppb)

លុយរ ៉អីុូដ (ppm)

សំណ1 (ppb)

នី្រតាត (N) (ppm)

ទូទំងទី្រក�ង៖ ខ�ស់បំផុត្របចំែខ-0.70%; ក្រមិតចេនា� ះ ND–0.70% មនជាធម�ជាតិក�ុងបរយិកាស

ហូរេ្រចះជ្រមកក�ុងធម�ជាតិ
បែន�មក�ុងេពលេធ�ើ្រប្រពឹត�កម�ទឹក

ហូរេ្រចះជ្រមកធម�ជាតិ 
បេង��រពីចម� រ និងដំេណើ រ
ការឧស្សោហកម�

ការកាត់សីុ្របព័ន�បំពង់ 
ជ្រមកក�ុងធម�ជាតិ

ទូទំងទី្រក�ង៖ 90 ភាគរយ = 196, 83 តំបន់យកសំណក; 
0 តំបន់េលើសក្រមិត្របតិកម� (AL = 1300)

ទូទំងទី្រក�ង៖ 90 ភាគរយ = <DLR, 83 តំបន់យកសំណក; 
0 តំបន់េលើសក្រមិត្របតិកម� (AL = 15)

ជ្រមកក�ុងធម�ជាតិ,
សារធាតុបែន�ម

ការសីុកាត់ខងក�ុងៃន្របព័ន�ពង់
តាម្រគ�សារ ជ្រមកក�ុងធម�ជាតិ

ជ្រមកក�ុងធម�ជាតិ បេង��រពីការ
េ្របើ្របស់ជី និង្របព័ន�សិបទិច

អនុផលៃនការដាក់ក�រនីក�ុងទឹក

អនុផលៃនការដាក់ក�រនីក�ុងទឹកពិសា

អនុផលៃនការដាក់ក�រនីក�ុងទឹកពិសា

ថ� ំសម� ប់េមេរគក�ុងទឹកពិសារ
ែដលបែន�មក�ុងេពលេធ�ើ្រប្រពឹត�

MWD ភាយេចញពីេរងច្រក ចំនួនមធ្យម្របចំឆា� ំដំេណើ រ
ការខ�ស់បំផុត (HRAA) គឺ 5.6 ppb េនឆា� ំ 2019; LBWD
HRAA ្របព័ន�ែចកចយគឺ 3.1 ppb េនឆា� ំ2019

ទំងទី្រក�ង៖ 8.6 ppb LRAA ខ�ស់បំផុត, ក្រមិតចេនា� ះ៖ 4.4 - 10 

ទូទំងទី្រក�ង៖ 2.01 ppm ចំនួនមធ្យម្របចំឆា� ំដំេណើ រការខ�ស់បំផុត
HRAA ក្រមិត 0.45 - 2.99 ppm

ទូទំង្រក�ង៖ 39 ppb LRAA ខ�ស់បំផុត ក្រមិតចេនា� ះ៖ 20 - 43 ppb

អតិសុខុមជីវ���� (% វិជ��ន)

�រ�តុគីមីអសរ��ង�

ភាពល�ក់2 (ភាគរយទបបំផុត្របចំែខៃនសំណកែដលបំេពញតាមក្រមិតកំណត់) = 100%

បេង��រេលើកដី

ក��ិតបទប����ត�ិ

�ល� ក��ិតបទប����ត�ិ

តំបន់ MWD (114)

មធ��ម អតិ ក��ិតច���ះ មធ��ម អតិ ក��ិតច���ះ

តំបន់�យ (325)

តំបន់ MWD (114) តំបន់�យ (325)

��ភពទូ����របំពុល

��ភពទូ����របំពុល
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(ppm) 86 126 138 104 - 13812673 - 126

(ppm) 36 72 22 - 72 24

(ppm) 151 287 104 - 287 80

(gpg) 

(ppm) 

8.7

8.35

9

16 6.0 - 16 4.6

18 - 32

60 - 110

3.4 - 6.3

32

110

15 26 11 - 26 5.0 3.5 - 8.88.8

3.2 4.9 2.2 - 4.9 1.7 1.4 - 2.42.4

64 96 47 - 96 63 57 - 7070

6.0

8.65 7.95 - 8.65 8.22 8.07 - 8.388.38

10 8.0 - 10 16 12 - 1919

pH (field) 

(ppm) 

 (ppm) 

(ppm) 

2ND MCL
 

 (ppm) 500 70 96 47 - 96 45 55 42 – 55

(CU) 15 ND 3 ND – 3 2 3 ND – 3

(μS/cm) 1600 572 995 409 – 995 444 926 388 – 926

(TON) 3 2 NA NA 2 NA NA

(ppm) 500 103 220 56 - 220 33 63 22 – 63

   (ppm) 1000 384 614 257 – 614 264 314 221 – 314

PHG
(MCLG) MCL 2nd MCL NL

(AL)

Boron3 (ppb) NS NS NS 1000

Chlorate3 (ppb) NS NS NS 800

Formaldehyde3 (ppb) NS NS NS 100

Nitrosodimethylamine
(NDMA)3 (ppt) 3 NSNS 10

130

120

7.5

6.4

NA

ND - 55

NA

ND - 4.0

120

ND

ND

5.8

NA

NA

NA

NA

DS* DS*

*DS =

បទ���នទឹកពិ�រប���ប់បន��ំ-ស�ង់�រ�ភ័ណ��ព ���ំ2019

�រ�តុផ��ំប���មគួរឱ���ប់�រម�ណ៍ ���ំ2019

�រ�តុ���ននិយ័តកម���ល�ន NL ប៉ុ������ន MCLS ���ំ2019

�������៉���
(ឯក��ស់��ង)

�������៉���
(ឯក��ស់��ង)

�������៉���
(ឯក��ស់��ង)

��ភពទូ����របំពុល
តំបន់ MWD (114) តំបន់�យ (325)

មធ��ម អតិ ក��ិតច���ះ

មធ��ម អតិ ក��ិតច���ះ មធ��ម អតិ ក��ិតច���ះ

មធ��ម អតិ ក��ិតច���ះ

ក��ិតច���ះ

ក�រ ៊ដី

អាល់កាឡាំង 

កាល់ស្ូយម  

ភាពរងឹ  

ភាពរងឹ  

ម៉េញ៉ស្ូយម   

បូ៉តាស្ូយម    

សីុលីកា     

សូដ្ូយម     

ពណ៌

ក�ិន3

សារធាតុរងឹរលយសរបុ 

សុ៊លហា� ត 

Conductance ជាក់លក់ 

បេង��រ/េ្រចះពីជ្រមកធម�ជាតិ ឥទ�ិពលទឹកសមុ្រទ

សារធាតុសររីង�េកើតេឡើងក�ុងធម�ជាតិ

សារធាតុែដលបេង�ើតអីុយុ៉ងេនេពលរលយក�ុងទឹក
ឥទ�ិពលទឹកសមុ្រទ

សារធាតុសររីង�េកើតេឡើងក�ុងធម�ជាតិ

បេង��រ/េ្រចះពីជ្រមកធម�ជាតិ កាកសំណល់ធម�ជាតិ  

មនជាធម�ជាតិក�ុងបរយិកាស

អនុផលៃនការដាក់ក�រនីក�ុងទឹក
ពិសា ដំេណើ រការឧស្សោហកម�

បេង�ើតេឡើងតាមរយៈដំេណើ រការធម�ជាតិ
ឧស្សោហកម� និងសម� ប់េមេរគ

្របព័ន�ែចកចយ តៃម�េទលពីការតាមដាន្របចំឆា� ំរបស់ LBWD

អនុផលែដលអាចមនពីដំេណើ រ
ការអូហ្ូសនកម�ក�ុងទឹកពិសា

បេង��រ/េ្រចះពីជ្រមកធម�ជាតិ

�ល� ក��ិតបទប����ត�ិ តំបន់ MWD (114)

តំបន់ MWD (114)

MWD ក��ិតច���ះ
ហូរ��ញពី�ងច��

តំបន់�យ (325)

តំបន់�យ (325)

��ភពទូ����របំពុល

ការតាមដានសារធាតុបំពុលគ� ននិយ័តកម�េនេ្រកាម USEPA ជួយកំណត់កែន�ងែដលសារធាតុពលជាក់លក់េកើតេឡើង និងថេតើសារធាតុបំពុលចំបច់្រត�វេធ�ើនិយ័តកម�ែដរឬេទ។ ការតាមដានសារធាតុបំពុលគ� ន
និយ័តកម�េនេ្រកាម UCMR 3 សហព័ន�្រត�វបនេធ�ើេឡើងេនក�ុងឆា� ំ2013-2014។ បនរយការណ៍អំពីលទ�ផលដូចគ� េនេរៀងរល់ឆា� ំCCR (2015, 2016, 2017, 2018 និង 2019) រហូតដល់ប�� ប់រយៈេពល
រយការណ៍ 5 ឆា� ំែដលបនែណនំា។ *HAA9 ្រត�វបនរកេឃើញេនេ្រកាមការតាមដានសារធាតុបំពុលគ� ននិយ័តកម� UCMR4 េនឆា� ំ 2019។ LBWD នឹងរយការណ៍លទ�ផលេនះេនឆា� ំ CCR នីមួយៗ 
(2020, 2021, 2022, 2023 និង 2024)
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HA MCL (NL) WTP EFFLUENT DSMRT

PPB 

 
NS

 
 40

4000

NS

Chlorate (ppb)

Molybdenum (ppb)

Strontium (ppb)

Vanadium (ppb)

Haloacetic Acids (9)
HAA9*

Hexavalent Chromium
 (ppb)

NS

NS

(800)

NS

NS

10

(50)

NS

92

4.3

890

0.063

2.6

18.4

110

4.7

970

0.074

2.9

23.5

ND

6.9

170

ND

0.4

18.1

ND

7.1

180

0.032

0.41

21.9

ND

6.7 - 7.1

160 - 180

ND - 
0.032

0.4 - 0.41

15.5 - 21.9

53

5.5

645

0.045

1.8

NA

64

6.2

750

0.067

2.4

NA

31 - 64

4.8 - 6.2

530 - 750

ND - 0.067

1.4 - 2.4

NA

78 - 110

4.0 - 4.7

810 - 970

0.053 - 
0.074

2.3 - 2.9

11.5 - 23.5

NS

NS

NS

0.02

NS

 

¹

²

³
4
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PHG

PPB PPB 

DSMRT = 
HA = 
WTP =

�រ�តុគីមី���ននិយ័តកម���លត���វឱ���ន�រ�ម�ន�ង�ម 
UCMR3 សហព័ន�៖2013/2014/UCMR4: 2018-2019

�������៉���
(ឯក��ស់��ង)

មធ��ម អតិ ក��ិតច���ះ មធ��ម អតិ ក��ិតច���ះ មធ��ម អតិ ក��ិតច���ះ

តំបន់ MWD (114)

រយៈេពលរក្សោទុកអតិបរម្របព័ន�ែចកចយ (ទីតំាង្របព័ន�ែចកចយឆា� យបំផុតពីេសវាទឹកពិសារ)

ទង់ែដង និងសំណ – ទង់ែដង និងសំណ្រត�វបនេធ�ើនិយ័តកម�ជាបេច�កេទស្រប្រពឹត�កម�េនេ្រកាមវធិានសំណ និងទង់ែដង ែដលត្រម�វឱ្យ្របមូលសំណកទឹកេនក្បោលរ ៉បី៊ូេណរបស់អតិថិជន។ ្របសិនេបើក្រមិត
្របតិកម�េលើសេនក�ុងក្បោលរ ៉បី៊ូេណរបស់អតិថិជនេ្រចើនជាង 10% េនាះ្របព័ន�ទឹក្រត�វចត់វធិានការេដើម្បីកាត់បន�យក្រមិតទំងេនះ។ ការតាមដានសារធាតុសំណ និងទង់ែដងអនុេលមភាព្រត�វបនេធ�ើេឡើងេន
ក�ុងឆា� ំ2019 េនក្បោលរ ៉បី៊ូេណរបស់អតិថិជនចំនួន 83។ តៃម�ែដលបនរយការណ៍�សបេទតាមវធិានសំណ និងទង់ែដង។ ក្រមិតកំណត់រកេឃើញស្រមប់រយការណ៍ (DLR) សំណគឺ 5 ppb។ LBWD នឹងរយការណ៍
លទ�ផលដូចគ� េនេរៀងរល់ឆា� ំ CCR (2020, 2021, និង 2022) រហូតដល់សំណក់ឈុតបនា� ប់្រត�វបនយក។

ភាពល�ក់គឺរងា� ស់ភាពល�ក់ៃនទឹក។ េយើងតាមដានភាពល�ក់េដាយសារវាជាសូចនាករល�ៃន្របសិទ�ភាព្របព័ន�្រតងរបស់េយើង។

តៃម�េទលពីតាមដានេរៀងរល់ឆា� ំរបស់ LBWD

វធិាន Coliform សរបុរបស់រដ� និងវធិាន Coliform សរបុែដលបនែកស្រម�លរបស់សហព័ន�៖ រដ�ត្រម�វឱ្យរកេឃើញសំណកែដលមន Coliform សរបុមិនេលើសពី 5.0% េនក�ុង្របព័ន�ែចកចយេនក�ុងែខែដល
បនកំណត់។ វធិានសហព័ន�ថ�ីត្រម�វឱ្យមនសំណែដលមន Coliform  េលើសពី 5.0% េដើម្បីចប់ផ�មការវាយតៃម�ក្រមិត 1។

ការ្របឹក្សោែផ�កសុខភាព
អាង្រប្រពឹត�កម�ទឹក

កំណ
ត់ស

�
���

់��
ើងទ

ំព័រ

ព័ត៌�នអំពី�រ�តុ
��ល�នរក�ើញ
ថ� ំសម� ប់េមេររគនិងការសម� ប់េមេរគ
អនុផល (Trihalomethanes, Haloacetic 
Acids និង Bromate)
ការសម� ប់េមេរគក�ុងទឹកពិសារគឺជាការអភិវឌ្ឍែផ�
កសុខភាពសាធារណៈដ៏ចម្បងមួយេនក�ុងសតវត្ស
រទី៍20។ វាជាកតា� ចម្បងេនក�ុងការកាត់បន�យជំងឺ
ឆ�ងតាមទឹកែដលបង�េឡើងេដាយបក់េតរនិីងវរីសុ។
នាយកដា� នទឹក Long Beachសេ្រមចបនការ
សម� ប់េមេរគចម្បងេដាយេ្របើ្របស់ក�រនីេសរ ី
និងេ្របើ្របស់ chloramine ជាថ� ំសម� ប់េមេរគ
ទីពីរេនក�ុង្របព័ន�សម� ប់េមេរគ។ េយើងេធ�ើការ
តាមដានេដាយយកចិត�ទុកដាក់នូវបរមិណថ� ំ
សម� ប់េមេរគ េដាយបែន�មបរមិណទបបំផុតៃន 
chloramine ែដល្រត�វការចំបច់េដើម្បីការពរ
សុវត�ិភាពទឹករបស់អ�កេនក�ុង្របព័ន�ែចកចយទំង
មូល។ េទះបីយ៉ងណ ក�រនី និង chloramine 
អាចមន្របតិកម�ជាមួយសារធាតុេកើតេឡើងក�ុង
ធម�ជាតិេនក�ុងទឹកេដើម្បីបេង�ើតអនុផលសម� ប់
េមេរគ (DBPs)។

Trihalomethanes (TTHMs) និង Haloacetic 
Acids (HAA5) សរបុ គឺជា DBP មនភាគេ្រចើន
បំផុតែដលបេង�ើតេឡើងេដាយដំេណើ រការថ� ំសម� ប់
េមេរគ។ េហើយ្រត�វបនសង្ស័យថអាចបង�ជំងឺ

មហារកី�ុងខ�ួនមនុស្ស។មនុស្សមួយចំនួនែដលេ្របើ
្របស់ទឹកមនផ�ុក TTHM េលើស MCL រយៈេពល
េ្រចើនឆា� ំអាចមនប�� េថ�ើម ត្រមងេនាម ឬ្របព័ន�
្របសាទកណ� ល េហើយអាចងាយនឹងេកើតជំងឺ
មហារកី។

តៃម�ស្រមប់ TTHMេនក�ុង្របព័ន�ែចកចយមន
ចប់ពី 20 េទ 43 ppb ែដលមនក្រមិតមធ្យម
្របចំឆា� ំទីតំាង(LRAA) មន 39 ppb។ តៃម�ទំង
េនះស�ិតេនេ្រកាម MCL ែដលមន 80 ppb។ 
កំហាប់ HAA5 ្របព័ន�ែចកចយមនចប់ពី 4.4 
ដល់ 10 ppb េហើយ LRAA ខ�ស់បំផុតមន 8.6 ppb 
ែដលស�ិតេ្រកាម MCL ែដលមន 60 ppb ផងែដរ។

Bromate ែដលជាអនុផលសម� ប់េមេរគមួយផង
ែដរ ្រត�វបនបេង�ើតេឡើងេនេពលអូហ្ូសន្របតិកម�
ជាមួយ bromide ែដលេកើតេឡើងក�ុងធម�ជាតិ 
ែដលរកេឃើញេនក�ុង្របភពទឹក។ ្របព័ន�ែដលេ្របើ
្របស់អូហ្ូសនេដើម្បីេធ�ើ្រប្រពឹត�កម�ទឹកពិសា្រត�វបន
ត្រម�វឱ្យេធ�ើការតាមដានរកសារធាតុ bromate
សារធាតុ bromate េនកែន�ងបង�ូរអាង្រប្រពឹត�កម�។ 
េទះ LBWD មិនេធ�ើអូហ្ូសនកម�ទឹករបស់េយើងក�ី 
បុ៉ែន�ទឹកេលើដីែដលបនេធ�ើ្រប្រពឹត�កម�ពី MWD 

 

អាចមនក្រមិត bromate ែដលអាចតាមដាន
រកេឃើញ។

ការប៉ះពល់ជាមួយ bromate ែដលមនកំហាប់ខ�ស់
រយៈេពលយូរ្រត�វបនរកេឃើញថ នឹងបង�ឱ្យមន
ជំងឺមហារកីេទេលើសត�កណ�ុ រ និងប៉ះពល់េទេលើ
ត្រមងេនាមេទេលើសត�មន�ីរពិេសាធន៍ េហើយវា្រត�វ
បនសង្ស័យថអាចប៉ះពល់សមត�ភាពបន�ពូជរបស់
មនុស្ស។ EPA បនបេង�ើត MCL ចំនួន 10 ppb ែដល
ខ�ួនចត់ទុកថ អាចការពរផលប៉ះពល់ចំេពះ
សុខភាពមិនែមនមហារកីពីការប៉ះពល់រយៈេពលយូរ
ក�ុងខ�ួនមនុស្ស។ 

េនឆា� ំ2019 ក្រមិត bromate ក�ុងទឹកពិសារបស់ MWD 
ែដលបន្សល់ទុកេនក�ុងអាង្រប្រពឹត�កម�ខ�ួន្រត�វបន
រយការណ៍ថមនចំនួនរហូតដល់ 5.6 ppb (េលើក
្រមិតមធ្យម្របចំឆា� ំដំេណើ រការខ�ស់បំផុត HRAA)។

ជាទូេទ LBWD អាចកាត់បន�យក្រមិត bromate
េនក�ុង្របព័ន�ភាគេ្រចើនរបស់េយើង េដាយលយជា
មួយទឹកេ្រកាមដីែដលបនេធ�ើ្រប្រពឹត�ម�របស់េយើង។ 
េនឆា� ំ2019 HRAA ស្រមប់ bromate មនចំនួន 3.1 
ppb េនក�ុង្របព័ន�ែចកចយរបស់ LBWD។
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US-EPA និង��ុម��ឹក��រដ���ើ�រកំណត់បរ��ណ�រ�តុ��ល�ចរក�ើញ�ក��ងទឹក

របស់អ�ក។ ប���ន�ំង��ះ���វ�នកំណត់�ើម��ី�រ�រសុខ�ព និងគុណ�ពទឹកពិ�រ។ 

��ង�ក��ងរ�យ�រណ៍��ះប���ញអំពីបទ���ន�ំង��ះ��ល�ក់ព័ន�នឹងទិន�ន័យ��ល

�នរក�ើញក��ង���ំ2019

បទ���នគុណ�ពទឹក៖
និយមន័យ អក��រ�ត់ និង�ក���ត់

�ើអ�ី��បទ���នគុណ�ពទឹក?

ក��ិតវិ�ន�រច��ប់ AL៖
កំហាប់សារធាតុបំពុលែដល្របសិនេបើេលើស
ក្រមិត ត្រម�វឱ្យេធ�ើ្រប្រពឹត�កម� និងលក�ខណ�
េផ្សងៗេទៀតែដល្របព័ន�ទឹក្រត�វអនុវត�តាម។

��នកំណត់���ងរក DLR ស���ប់�លបំណង
�យ�រណ៍៖  ក្រមិតែដលសារធាតុបំពុល
ែស�ងរកេឃើញេដើម្បីកំណត់របយការណ៍
អនុេលមភាព។

ចំនួនមធ��ម���ំ���ំដំ�ើរ�រខ�ស់បំផុត HRAA  
ក��ិតមធ��ម���ំ���ំទី�ំង LRAA 
ក��ិត�រ�តុ បំពុលអតិបរ� MCL៖
ក្រមិតខ�ស់បំផុតៃនសារធាតុបំពុលែដល
អនុ�� តេនក�ុងទឹកពិសា។ MCL ទីមួយ្រត�វ
បនកំណត់ែក្បរនឹង PHG (ឬ MCLG) េទ
លទ�ភាពេសដ�កិច� និងលទ�ភាពអាច
អនុវត�បន។ MCL ទីពីរ (SMCL) 
្រត�វបនកំណត់េដើម្បីការពរក�ិន រសជាតិ 
និងលក�ណៈខងេ្រកៃនទឹកពិសា។

ក��ិតសំណល់���ំស���ប់���គអតិបរ�� MRDL៖
ក្រមិតខ�ស់បំផុតៃនថ� ំសម� ប់េមេរគែដល
អនុ�� តេនក�ុងទឹកពិសា។ មនភ័ស�ុតាងគួរ
ឱ្យេជឿជាក់បនថ ការបែន�មថ� ំសម� ប់េមេរគ
មនភាពចំបច់េដើម្បី្រគប់្រគងមី្រក�ប។

ក��ិតជូនដំណឹង NL៖ 
NLគឺក្រមិតែណនំាែផ�កេលើសុខភាពែដល
កំណត់េដាយ្រក�ម្របឹក្សោរដ�ទទួលបន�ុកសារ
ធាតុគីមីក�ុងទឹកពិសាែដលខ�ះ MCL។ េនេពល
សារធាតុគីមី្រត�វបនរកេឃើញេនក�ុងកំហាប់
ខ�ស់ជាងក្រមិតែដលបនជូនដំណឹង េនាះ្រត�វ
អនុវត�តាមលក�ខណ�  និងអនុសាសន៍
ជាក់លក់។

���នបទ���ន NS

បទ���នទឹកពិ�រចម��ង PDWS៖ 
MCL និង MRDL ស្រមប់សារធាតុបំពុលែដល
ប៉ះពល់ចំេពះសុខភាព រមួជាមួយនឹង
លក� ខណ� តាមដាន និងរយការណ៍ 
និងលក�ខណ� ្រប្រពឹត�កម�ទឹក

បច���ទ����ពឹត�កម� TT វិ�ន Coliform 
សរុ��ដល���ក��ម�ល៖
ដំេណើ រការចំបច់ស្រមប់កាត់បន�យក្រមិត
សារធាតុបំពុលេនក�ុងទឹកពិសា។

�ើ�រ�ស់��ង�នអត�ន័យដូច���ច?

Grains/Gal ��ប់ក��ងមួយ���ឡ�ង៖ 
្រគប់សមសភាគេផ្សងៗក�ុងទឹកមួយហា� ឡុង

mg\L មីលី��មក��ងមួយលី�ត (ppm) 

μS/cm Microsiemens ក��ងមួយសង់�ី��៉�ត៖
ឯកតាែដលបងា� ញអំពីបរមិណៃនការចម�ង
អគ�ិសនីរបស់សូលុយស្ុយង

NA មិន�ក់ព័ន�

ND រកមិន�ើញ៖ 
បងា� ញថ សារធាតុមិន្រត�វបនរកេឃើញ
េដាយការវភិាគមន�ីរពិេសាធ

NTU ឯក��ពល�ក់ Nephelometric៖ 
រងា� ស់ភាពថ�  ឬល�ក់ ឬ ទឹក

PPB ែផ�កក��ងមួយប៊��ន៖ 
មួយែផ�កសារធាតុក�ុងមួយបី៊លនែផ�កទឹក 
(ឬមី្រក�្រកាមក�ុងមួយលី្រត)

PPM ែផ�កក��ងមួយ�ន៖ 
មួយែផ�កសារធាតុក�ុងមួយលនែផ�កទឹក 
(ឬមីលី្រកាមក�ុងមួយលី្រត)

PPT ែផ�កក��ងមួយ�ទី�ន៖  
មួយែផ�កសារធាតុក�ុងមួយ្រទីលនទឹក 
(ឬណណូ្រកាមក�ុងមួយលី្រត)

TON ចំនួនក�ិន ក��ិត�ប់��ើម៖ 
រងា� ន់ក�ិនេនក�ុងទឹក

�ើគុណ�ពទឹក�ន�ល�អ�ីខ�ះ?

�ល�ក��ិតMCLG �ល�ក��ិត�រ�តុ
បំពុលអតិបរ�៖
ក្រមិតសារធាតុបំពុលេនក�ុងទឹកពិសា ែដលេន
េ្រកាមក្រមិតេនះ ពំុមនហានិភ័យចំេពះ
សុខភាពែដលបនដឹង ឬរពឹំងថនឹងមនេឡើយ។ 
MCLG ្រត�វបនកំណត់េដាយ the U.S. EPA។

MRDLG �ល�ក��ិតសំណល់���ំស���ប់
���គអតិបរ��៖
ក្រមិតថ� ំសម� ប់េមេរគក�ុងទឹកពិសា ែដលេន
េ្រកាមក្រមិតេនះ ពំុមនហានិភ័យចំេពះ
សុខភាពែដលបនដឹង ឬរពឹំងថនឹងមនេឡើយ។
MRDLG ពំុបងា� ញអំពីអត�្របេយជន៍ ឬការ
េ្របើ្របស់ថ� ំសម� ប់េមេរគេដើម្បីកម� ត់មី្រក�ប
េឡើយ។

PHG �ល�សុខ�ព��រណៈ៖ 
ក្រមិតៃនសារធាតុបំពុលក�ុងទឹកពិសារ ែដលេន
េ្រកាមក្រមិតេនះ ពំុមនហានិភ័យចំេពះ
សុខភាពែដលបនដឹង ឬរពឹំងថនឹងមនេឡើយ។
PHG ្រត�វបនកំណត់េដាយ the California EPA។

សំណ និងទឹកពិ�រ
្របសិនេបើក�ុងទឹករបស់អ�កមនសំណក្រមិតខ�ស់ េនាះវាអាច
បង�ប�� ធ�ន់ធ�រចំេពះសុខភាព ជាពិេសសស្រមប់�ស�ីមន
ៃផ�េពះ និងកុមរតូច។ ក្រមិតសំណេនក�ុងផ�ះរបស់អ�កអាច
ខ�ស់ជាងក្រមិតែដលរកេឃើញេនក�ុងផ�ះអ�កជិតខងរបស់អ�ក
េដាយសារែតសារធាតុែដលេ្របើ្របស់េនក�ុង្របព័ន�បំពង់ក�ុង
ផ�ះរបស់អ�ក។ សំណេនក�ុងទឹកពិសាជាចម្បងមន្របភពមក
ពីសារធាតុ និងសមសភាគពក់ព័ន�បណ� ញេសវា និង្របព័ន�
ទុេយតាមផ�ះ។ LBWD ទទួលខុស្រត�វក�ុងការផ�ល់ទឹកពិសារ
មនគុណភាពខ�ស់ បុ៉ែន�េយើងមិនអាច្រគប់្រគងសារធាតុ
េផ្សងៗែដលេ្របើ្របស់េនក�ុងសមសភាគ្របព័ន�បំពង់តាមផ�ះ
េឡើយ។ េ្រកពីការសំណកអនុេលមភាពតាមវធិានតាមដាន
សំណ និងទង់ែដងឆា� ំ2019 កាលពីេពលថ�ីៗេនះេនតាម
ក្បោលរ ៉បី៊ូេណរបស់អតិថិជនចំនួន 83 LBWD ក៏បនប�� ប់ការ
េធ�ើេតស�អនុេលមភាពសំណេនកែន�ងបង�ូរពិសា និងក្បោល
បេ�� ញទឹកេរៀបចំអហារស្រមប់សាលសាធារណៈេនខណ�
សាលឯកភាព Long Beach ែដលលទ�ផល្រត�វបនរកេឃើញ
�សបេទតាមវធិានសំណ និងទង់ែដង។  

េនេពលទឹករបស់អ�ក្រត�វបនទុកេចលរយៈេពលេ្រចើនេម៉ង 
អ�កអាចកាត់បន�យការប៉ះពល់ជាមួយសំណេដាយបង�ូរទឹក
ក្បោលរ ៉បី៊ូេណរបស់អ�ករយៈេពលពី 30 វនិាទី េទ 2 នាទីមុន
េពលេ្របើ្របស់ទឹកស្រមប់ពិសា ឬចម�ិន (ទឹកេនះអាចទុក
ស្រមប់ការេ្របើ្របស់មិនែមនស្រមប់ពិសារ)។ ្របសិនេបើអ�ក
្រព�យបរម�អំពីសារធាតុសំណេនក�ុងទឹករបស់អ�ក អ�កអាចេធ�ើ
េតស�េដាយសម� រៈរបស់អ�ក ឬមន�ីរពិេសាធន៍ឯករជ្យ។ 
ព័ត៌មនអំពីសារធាតុសំណេនក�ុងទឹកពិសា វធីិសា�ស�េធ�ើេតស� 
និងវធិានការែដលអ�កអាចអនុវត�េដើម្បីកាត់បន�យការប៉ះពល់ 
អាចទទួលបនតាមរយៈ ែខ្សទូរស័ព�ទឹកពិសាសុវត�ិភាព 
ឬតាមរយៈេវបសាយត៍៖ epa.gov/safewater/សំណ.

�រ�ក់�រ�តុភ��យរ�ូអ៊�ដ
ភ�ុយរ ៉អីុូដគឺជាសមសភាគមនេ្រចើនបំផុតេនេលើែផនដី។ 
សារធាតុេនះេកើតេឡើងពីធម�ជាតិេនក�ុងការ្របព័ន��ផ�ត់ផ�ង់ទឹក
េនទូទំង California។ េនឆា� ំ1971 ្រក�ម្របឹក្សោ្រក�ង Long 
Beach បនកំណត់ឱ្យ LBWD បែន�មភ�ុយរ ៉អីុូដេទក�ុងទឹករបស់
ខ�ួន។ េនឆា� ំ2015 េសវាសុខភាពសាធារណៈសហរដ�អាេមរកិ 
(PHS) បនែកែ្របអនុសាសន៍កំហាប់ភ�ុយរ ៉អីុូដស្រមប់ទឹក
ពិសារេទដល់ 0.7 mg\L (ែផ�កក�ុងមួយលន [ppm]) េដើម្បីរក្សោ
អត�្របេយជន៍ការពរពុកេធ�ញ និងកាត់បន�យហានិភ័យ 
fluorosis េធ�ញ។ ការលយទឹកមនភ�ុយរ ៉អីុូដពី្របភពេផ្សងៗ
គ� ពំុបេង�ើនក្រមិតភ�ុយរ ៉អីុូដសរបុេនក�ុងទឹកពិសារេឡើយ។
ទឹកមនភ�ុយរ ៉អីុូដពំុេធ�ើឱ្យរសជាតិ ពណ៌ ឬកិ�នទឹករបស់អ�ក
ែ្រប្រប�លេឡើយ។ ឪពុកម� យអាចពិេ្រគះជាមួយេវជ�បណ�ិ ត 
ឬទណ� បណ�ិ តកូនរបស់ខ�ួនេដើម្បីេស�ើសំុការែណនំាបែន�មភ�ុយរ ៉ូ
អីុដ។ អតិថិជនអាចទទួលបនព័ត៌មនបែន�មអំពីការ
េ្របើ្របស់សារធាតុភ�ុយរ ៉អីុូដ សុខភាពមត់េធ�ញ 
និងប�� បច�ុប្បន�តាមរយៈេវបសាយត៍៖ waterboards.ca.gov-
/drinking_water/certlic/drinking water/Fluoridation.shtml.

ព័ត៌�ន PFAS
Perfluorooctanoic acid (PFOA) និង perfluorooctane 
sulfonic acid (PFOS) គឺជាសារធាតុ polyfluoroalkyl (PFAS) 
ែដលែណនំាឱ្យេធ�ើការតាមដានេដាយេហដា� រចនាសម�័ន�េន
ក�ុង្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់ទឹករបស់ខ�ួន។ េនក�ុងែខមីនា ឆា� ំ2019 
អង�ភាពទឹកពិសា California បនេចញបទប�� ស្រមប់្របព័ន�
ទឹកទំងអស់ឱ្យេធ�ើការតាមដានេរៀងរល់្រតីមសចំនួនបួន
ស្រមប់ PFAS។ LBWD មនអណ�ូ ងទឹកេ្រកាមដីចំនួន 14 
ែដល្រត�វបនចត់ទុកថងាយទទួលរងផលប៉ះពល់ចំេពះ
សារធាតុទំងេនះ េហើយេយើងបនចប់េផ�ើមតាមដានេនឆា� ំ
2019។ ក្រមិតជូនដំណឹងែដលបនកំណត់ស្រមប់សមស
ធាតុទំងពីរេនះគឺ 6.5 pptស្រមប់ (PFOS) និង 5.1 ppt 
ស្រមប់ (PFOA)។ នាយកដា� នទឹក Long Beach បនេធ�ើការ
តាមដានចំនួនបី្រតីមស េហើយមិនបនរកេឃើញសារធាតុ
ទំងេនះេនក�ុងទឹកេ្រកាមដីេឡើយ។
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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


