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2021 ulat ng kumpiyansa 
ng konsumer

Ang taong ito ay nagbigay ng maraming hamon, mula 
sa patuloy na tagtuyot hanggang sa patuloy na mga 
epekto ng pandemya ng COVID-19. Ipinagmamalaki 
naming i-ulat na patuloy kami sa paghatid sa ating 
halos isang milyong kostomer ng ligtas, maaasahan, 
abot- kaya at eksepsyonal na kalidad ng inuming tubig. 

And inyong tubig sa gripo ay dumaan sa maraming 
hakbang ng proseso ng paggamot sa makabagong 
Groundwater Treatment Plant kasama ang aming 
matinding pagsusuri - 64,000 na pagsusuri ang nagawa 
nitong taon - na nakamit o nalamapasan pa ang 
batayan ng kalidad ng tubig na pang pederal o pang 
estado. Mangyaring huwag mag-atubiling tumawag sa 
aming Water Quality Laboratory sa 562.570.2479 para 
sa anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa 
kaligtasan ng ating inuming tubig.

Kinikilala namin na ang tubig ang pinakamahalagang 
mapagkukunan, at nag-aalok kami ng iba’t ibang 
programa at mapagkukunan upang hikayatin ang 
Long Beach para sa wastong paggamit ng tubig na 
pamumuhay sa buong komunidad.
Sa pamamagitan ng Lawn-to-Garden na programa, 
aming nabago ang anyo ng mahigit na 175,436 square 
feet na damuhan sa isang maganda at lumalaban sa 
tagtuyot na mga hardin nung 2021. Ang ating Certified 
Blue Restaurant na Programa ay patuloy sa pagtulong 
sa mga kainan ng Long Beach sa pagtitipid ng tubig. 
At, sa mahigit na 60 na lugar gayong taon, natulungan 
namin ang mga kostomer na magdagdag ng mga 
katutubong halaman ng California at mga landscaping 
na may maayos na tubigan sa kanilang mga parkways 
na walang bayad.

Habang tayo ay umaahon mula sa pandemya, 
ikinagagalak namin na ipagpatuloy muli ang 
harapang edukasyon at pag-abot sa buong 
komunidad. Ang ating patuloy na pakikipagsosyo sa 
mga paaralan ng Long Beach ay magpapahintulot sa 
atin na hikayatin ang pagtitipid mula sa murang edad 
na may mapagsangguning kurikulum.

Sa Long Beach Water, hindi lamang namin hinihikayat 
ang pagtitipid, ginagawa din namin ang aming bahagi 
sa pagpapanatili ng maasahan, at mapapagpatuloy 
na supply ng tubig. Ipinagpapatuloy namin ang 

Malugod na ipinapaalam sa inyo ng Long Beach Water Department 
na ang inyong tubig mula sa gripo ay nakapagkamit ng lahat ng mga 
batayan ng inuming tubig ng United States Environmental Protection 
Agency at State California para sa 2021

Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021

Mensahe mula sa general 
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CCR Deliver

Ulat ng Kumpiyansa ng Konsumer, o ang CCR, 
ay isang taunang ulat ng kalidad ng tubig na 
tinatatagubilin ng Safe Drinking Water Act, o SDWA, na 
naghihiling sa sistema ng tubig na ibigay sa kostomer. 
Ang layunin ng CCR, o ang tinatawag din ng Water 
Quality Report, ay para ipaalam sa mga kostomer 
tungkol sa kalidad ng tubig na pang-inom, kung saan 
galing ang tubig, kung paano napaparating ang tubig 
sa mga negosyo at mga bahay at ang kahalagahan ng 
pagprotekta ng pagkukunan ng tubig.

Ang Long Beach Water ay nagthala ng 2021 
CCR sa paraang elektroniko sa lbwater.org/
waterqualityreport. Kung mas nais ninyong 
makatanggap ng papel na kopya ng CCR, mangyaring 
makipag-ugnayan sa amin sasa 562.570.2479 o 

bumisita sa inyong pinakamalapit na aklatang ng 
Long Beach.

rehabilitasyon ng ating mga balon ng ating lokal na 
tubig, nagsimula na ang konstruksyon ng dalawang 
bagong balon ngayong taon, kasama ang pangatlo na 
makukompleto sa katapusan ng 2022.

Ipinagmamalaki kong i-ulat na pinagpapatuloy 
namin ang aming pagpokus sa pagdagdag ng 
paggamit ng tubig mula sa lupa, na nagreresulta sa 
pangmatagalang pagtitipid at ang mas mahusay na 
paggamit na makakatulong na mapababa ang presyo 
ng tubig para sa mga kostomer.
Ang eksepsyonal na serbisyo sa kostomer serbis 
ay nananatiling aming pangunahing priyoridad. Ang 
ating kwalipikadong mga operator at technician ay 
nagtratrabaho 24/7 at madaling nakakatugon sa 
mga emerhensiyang pangangailangan ng aming 
mga kostomer.

Malaking karangalan ng Long Beach na makapagdulot 
ng maliwanag na hinaharap para sa ating komunidad. 
Sa aming pagpapatuloy, kayo ang aming kasosyo. 
Tatanggapin namin ang inyong mga komento sa mga 
meeting ng Board of Water Commissioners. Bumisita 
lbwater.org para sa iskedyul ng mga meeting.

Salamat sa inyong oras at interes sa Taunang Ulat ng 
Kalidad ng Tubig para sa 2021.

Gumagalang,
Chris Garner
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Ang inyong tubig sa gripo ay 
sumasailalim sa maraming  hakbang 
na proseso ng paggamot sa 
aming makabagong Groundwater 
Treatment Plant kasama ang 
masusing pagsusuri - 64,000 na mga 
pagsusuri ang isinagawa ngayong 
taon - nakamit o mahigit pa, lahat ng 
batayan ng kalidad ng tubig na pang 
estado at pederal.

Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021

Sa pamamagitan ng programa ng 
Lawn-to-Garden, aming nabago 
ang mahigit sa 175,436 square feet 
ng damuhan sa isang maganda, 
lumalaban sa tagtuyot na mga hardin 
noonh 2021.

“

”
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Mga pinagkukunan 
ng inuming tubig 
sa Long Beach

Ang Long Beach Water ay bumibili ng ginamot na 
tubig mula sa Metropolitan Water District ng Southern 
California, o MWD at ginagamot ang tubig mula sa 
lupa na binomba mula sa mga aktibong balon sa 
mga lugar sa Long Beach at Lakewood sa ating 
Groundwater Treatment Plan, o GWTP. Ang kalidad 
ng parehong biniling surface water at mga ginamot 
na groundwater ay nakapasa sa mga batayan ng 
pang-inom na tubig para sa pederal at pang estado. 
Ang mga regulasyong pang pederal ay tinakda ng 
U.S. Environmental Protection Agency o ng EPA at 
mga pamantayan na binuo ng State Water Resources 
Control Board Division of Driking Water o ng State 
Board.

Dalawang importanteng aqueduct ang nagtutustos ng 
surface water na nagbubuhos sa limang pang rehiyon 
na na planta ng paggamot ng MWED: ang Colorado 
River Aqueduct at California Aqueduct. Ang tubig ng 
Colorado River, na may mataas na nilalaman na mineral 
ng dalawang suplay, ay dinadala sa Southern California 
sa pamamagitan ng 242 na milyang Colorado River 
Aqueduct. Itong aqueduct, itinayo at pinapatakbo 

Noong 2021, humigit-kumulang 65 porsiyento ng ng 
inuming tubig na inihatid ng Long Beach Water ay 
tinustos ng lokal na tubig sa lupa. Ang nalalabing 35 
porsiyento ay mula sa binili na imported na surface water.

ng MWD, ay galing sa Lake Havasu sa Arizona at 
natatapos sa Southern California sa Lake Mathews.

Ang tubig ng State Water Project, na naglalaman ng 
mas mababang antas ng mineral ngunit may mas 
mataas na nilalamang organiko, ay pinadadaan 
sa California Aqueduct. Itong aqueduct, itinayo at 
pinapatakbo ng California Department of Water 
Resources, ay nagsasalin ng tubig na nagmumula sa 
Lake Oroville sa Northern California na bumibiyahe ng 
441 na milya sa Southern California.

Ang groundwater na ginamot sa GWTP ng Long 
Beach ay nagmula sa watershed ng San Gabriel. 
Ang watershed ay binubuhusan ng ulan at natunaw 
na nyebe at umaagos sa mga sapa papunta sa San 
Gabriel River at Whittier Narrows bago tumagos sa 
pang ilalim na aquifer ng central basin ng Los Angeles. 
Ang Lungsod ng Long Beach ay bahagi ng lugar ng 
serbisyo ng Central Baisin.

Lungsod ng
LONG BEACH

Lungsod ng
Paramount

Lungsod ng
Compton

Lungsod ng
Los Angeles Lungsod ng

Los Alamitos
Lungsod ng
Signal Hill

Lungsod ng
Seal Beach

Lungsod ng
Hawaiian Gardens

Lungsod ng 
Lakewood

Karagatan 
Pasipiko

Pinaghalong Tubig
Nangungunang 
MWD Water
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Para sa mga dahilang haydroliko, ang lugar ng 
serbisyo ng Long Beach ay hinati sa dalawang 
rehiyon: ang sona ng MWD, na unang nakakatanggap 
ng biniling, ginamot na tubig, at ang pinagsamang 
sona, na tumatanggap ng kombinasyon ng ginamot 
na groundwater at binili, at ginamot na surface 
water. Paminsan-minsan, maaaring baguhin ng 
Tubig ng Long Beach ang halo ng tubig sa ating 
sistema. Kapag ito ay nangyari, maaaring mapansin 
ng mga residente ang mga pagbabago sa kaugnay 
na nilalamang mineral, na kadalasang tinutukoy na 
“hardness” ng tubig.

Ang pigura sa itaas ay nagpapakita ng mga lugar, 
nakasulat sa dilaw, na maaaring may makaranasbv  sa 
pagbabago ng halo ng tubig.

Hindi alintana sa lugar sa Long Beach kung saan 
kayo nakatira o nagtratrabaho, kami ay nangangako 
sa pagbigay sa inyo ng tubig na nakakamit o 
nalalampasan pa ang lahat ng regulasyon ng kalidad 
ng tubig sa resonableng halaga ng gastos.

02  Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021

Ang Long Beach Water ay bumibili 
ng ginamot na tubig mula sa 
Metropolitan Water District ng 
Southern California, o MWD at 
ginagamot ang tubig mula sa lupa 
na binomba mula sa mga aktibong 
balon sa Long Beach at Lakewood 
sa ating Groundwater Treatment 
Plan, o GWTP.
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Pagsusuri ng pagkukunan ng tubig.

Bilang kinakailangan sa ilalim ng 1996 Safe Drinking 
Water Act na mga amyenda, ang pagususri ng 
pagkukunan ng tubig ay dapat makumpleto para sa 
lahat ng aktibong pagkukunan ng tubig na pang-inom.

Ang layunin ng pagsusuri ng pagkukunan ng tubig 
ay para ma-imbentaryo ang lahat ng potensyal na 
akitibidad na maaaring makababa ng kalidad ng 
pagkukunan ng tubig.

Noong 2021, ang Long Beach Water ay bumili 
ng tubig mula sa MWD at lungsod ng Lakewood. 
Kinumpleto ng MWD ang pagsusuri ng pagkukunan 
ng tubig ng Colorado River at ng State Water Project 
na supply ng tubig noong Disyembre 2002. Ang mga 
supply ng Colorado River ay ang pinaka bulnerable 
sa libangan, urban at tubig ng bagyo at ang paglaki 
ng urbanisasyon sa watershed at sa wastewater. Ang 
State Water Project na mga supply ay tinuturing na 
pinakabulnerable sa urban at tubig ng bagyo, wildlife, 
agrikultura, panlibangan at wastewater. Para sa kopya 
ng pagsusuri, mangyaring makipag-ugnayan sa MWD 
sa 213.217.6850.

Ang Department ng Water Resources ng Lungsod 
ng Lakewood ay nagkumpleto ng pagsusuri noong 
2003 sa lahat ng mga balon ng inuming tubig na 
nagsisilbing sistema ng inuming tubig ng lungsod. 
Ang mga pagkukunan ay tinuturing na bulnerable sa 
mga kasalukuyan at historikong mga gasolinahan, 
repair shops, tanke ng storage at mga dry cleaner. 
Ang kopya ng kumpletong pagsusuri ay maaaring 
makuha sa Lakewood City Clerk’s OFfice, 5050 Clark 
Ave., o sa pagkontak sa Lakewood Department of 
Water Resources sa 562.866.9771 ext. 2700.

Nakumpleto ng Long Beach Water ang pagsusuri 
ng pagkukunan ng tubig sa mga aktibong balon 
noong Hulyo 2012. Ang mga bagong balon na itinayo 
pagkatapos nitong petsa ay dapat din dumaan sa 
parehong pagsusuri. Napag-alaman ng pagsusuri 
na lahat nga aktibong mga balon ay tinuturing 
na pinakabulnerable sa sistema ng koleksyon ng 
imbornal ng komunidad.

Depende sa lokasyon, ilang mga balon ang tinuturing 
na bulnerable sa mga gasolinahan, dry cleaners, 
tumutulong mga tangke ng gas, aktibidad sa airport, 
metal plating, paggawaan ng plastic at mga synthetic 
at mga landfill. Kahit na ang ilang balon ay tinuturing 
na bulnerable sa ganitong mga aktibidad, ang 
Long Beach Water ay nagsasagawa ng malawak 
na pagmonitor ng kalidad ng tubig para sa bawat 
aktibong balon at walang nadetekta ng anumang 
kontaminayson. Mahalagang tukuyin na ang pisikal 
na harang sa paligid ng balon ay napakabisa laban sa 
potensyal na kontaminasyon.

Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021

Ang layunin ng pagsusuri 
ng pinagkukunan ng tubig 
ay para ma-imbentaryo 
ng potensyal na mga 
aktibidad na maaaring 
makababa ng kalidad ng 
source water.
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Impormasyon tungkol sa mga 
kontaminant ng inuming tubig.
Mga pagkukunan ng inuming tubig at nakabote kasama ang ilog, lawa, sapa, pond, 
reservoir, mga maliit na ilog at mga balon. Habang lumamakbay ang tubig sa ibabaw ng 
lupa o sa ilalim ng lupa, tinutunaw nito ang mga natural na nagaganap na mga mineral 

— minsan kasama ang materyal na radioactive — at maaari din na makakuha ng mga 
nilalaman na nagreresulta mula sa mga aktibdad ng hayop at tao. Ang mga kontaminant 
na nasa pinagkukunan ng tubig ito gamutin ay mayroong:

Mga kontaminant na 
mikrobiyal

Ang mga birus at bakterya na 
maaaring manggaling mula sa 
mga sewage treatment plant, poso 
negro, operasyon ng agrikultura, 
livestock at wildlife.

Hindi organiko na mga 
kemikal

Ang mga hindi organiko na 
kemikal tulad ng asin at mga 
metal na maaaring natural na 
mangyari o magresulta mula sa 
tubig ng bagyo, mga lumalabas na 
industrial wastewater  o domestiko, 
produksyong ng langis at gas, 
pagmimina o pagsasaka.

Mga pesticide at herbicide

Ang mga pesticide at herbicide 
ay maaaring manggaling sa iba’t 
ibang mga pagkukunan tulad ng 
mga operasyon ng agrikultura, 
tubig mula sa bagyo at mga 
residensyal na paggamit. 

Mga materyal na 
radioactive.

Aga mga materyal na radioactive 
ay maaaring mangyari o maaaring 
maging resulta ng produksyon ng 
langis, gas at mga aktibidad ng 
minahan.

Mga organikong kemikal

Ang mga organikong kemikal ay 
kinabibilangan ng mga sintetiko at 
mga pabago-bagong organikong 
kemikal, na mga produkto ng 
mga prosesong industriyal at 
mga produksyon ng petrolyo at 
maaari din manggaling sa mga 
gasolinahan, tubig ng bagyo, 
aplikasyong agrikultura at mga 
sistema ng imbornal.

Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021
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Para matiyak na ang tubig ay ligtas para inumin, ang 
U.S. E.P.A. at ang State Water Resources Control 
Board ay bumuo ng mga regulasyon na naglilimita 
sa bilang ng ilang kontaminant sa tubig na galing sa 
pampublikong sistema ng tubig. Ang mga regulasyon 
ng estado ay nagtaguyod din ng limitasyon para sa 
mga kontaminant sa nakaboteng tubig.

Ang inuming tubig na pang-inom kasama ang 
naka boteng tubig, ay maaaring may kaunting mga 
kontaminant. Ang pagkakaroon ng mga kontaminant 
ay hindi naman nangangahulugan na ang tubig ay 
may panganib sa kalusugan. Para sa karagdagang 
impormasyon tungkol sa mga kontaminant at 
potensyal na epekto sa kalusugan ay maaaring 
makuha sa pagtawag sa U.S. EPA’s Safe Drinking 
Water Hotline sa 800.426.4791.

Mga taong immunocompromised: May ilang mga 
tao na mas bulnerable sa mga kontaminant ng tubig 
na pang-inom kaysa sa populasyong heneral. Para 
sa mga taong immunocompromised, tulad ng may 
kanser na ginagamot sa chemotherapy, mga taong 
nagkaroon ng organ transplant, may mga HIV/AIDS o 
iba pang mga immune system na karamdaman, pati 
na rin ang mga ibang nakakatandang adulto at mga 
sanggol, ay maaari ding malagay sa panganib mula 
sa mga impeksyon. Ang mga immunocompromised 
na tao ay dapat humingi ng payo tungkol sa tubig 
na pang-inom mula sa kanilang mga tagabigay ng 
pangangalagang pangkalusugan. Ang mga gabay ng 
EPA at ng Center for Disease Control sa mga paraan 
na mabawasan ang panganib ng impeksyon sa 
cryptosporidium at mga ibang mga kontaminant na 
microbial ay maaaring makuha sa Safe Drinking Water 
Hotline sa 800.426.4791.

Noong nakaraang taon, nakapag-test kami ng 
mahigit sa 64,000 na mga sample para maghanap ng 
anumang mga kontaminant na radioactive, biyolohikal, 
hindi organiko, mga pababago bagong organiko o 
mga sintetikong organiko. Ipinagmamalaki naming 
i-ulat sa inyo na ang pagsusuri ay nagpapakita na
lahat ng nilalaman sa mga table na ito ay nasa ilalim
ng maximum na antas ng kontaminant, o MCL.
Bagaman ang pagkakaroon ng mga sangkap na ito sa
mikroskopikong dami, ito ay hindi nangangahulugan
na mayroong panganib sa kalusugan, bawat taon
gumagawa kami ng ulat para ipakita ang listahan ng
mga kontaminant na nadetekta sa inuming tubig.

Maliban kung naitakda, ang datos na napresenta sa 
table na ito ay mula sa pagsusuri na isinagawa mula 
Enero 1 hanggang Disyembre 31, 2021. Tinatagubilin 
ng estado na magmonitor kami ng ilang mga sangkap 
ng kulang kulang sa isang beses bawat taon dahil 
sa mga konsentrasyon nitong mga sangkap ay hindi 
nagbabago nang madalas. Sa mga kasong ito, ang 
mga pinakahuling sample data ay kasama dito, 
kasama ang taon kung kailan nakuha ang mga sample.

Mga resulta ng sampling

Nakapag-test kami ng mahigit

na mga sample ng tubig noong 2021

64,000

Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021
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Mga Hindi Regulated na Kemikal na Kinakailangan ng Pagsubaybay sa Ilalim ng Pederal UCMR4: 2018-2020 Ang pagmonitor ng kontaminant na 
walang regulasyon sa ilalim ng U.S. 
EPA ay tumutulong sa pagtukoy kung 
saan nangyayari ang kontaminant at 
kung kailangan lagyan ng regulasyon 
ang kontaminant.

*Ang Germanium, Manganese, HAAS,
HAA6BR, at HAA9 ay nadetekta 
sa ilalim ng UCMR4 Unregulated 
Contaminant Monitoring ng 2018-
2020. I-uulat ng Long Beach Water 
ang mga resultang ito bawat taon ng 
CCR (2020, 2021, 2022, 2023, and 
2024) sa loob ng limang taon.

HA = Health Advisories;
WTP = Water Treatment Plant, 
NA = Not Applicable

*Ang ilang mga mineral ay 
radioactive at maaaring maglabas
ng mga radiation tulad ng alpha, 
beta at mga photon. Ang mga 
ilang tao na umiinom ng tubig 
na may alpha, beta at photon na 
sobra sa MCL sa loob ng ilang 
taon ay maaaring magkaroon ng 
mataas na panganib ng kanser. 
Sa California ang 50pCi/L ay 
itinuturing na antas ng pag-aalala 
para sa butil ng beta.

*Noong 2021 walang hiling para 
pagsusuri ng tingga mula sa mga
paaralan sa Long Beach Unified 
District.

*DS = Sistema ng Distribusyon;
Isahang halaga mula sa taunang
pagmonitor.

Mga Radiological

Mga hindi na regulate na mga Kontaminant na may NL pero walang MCL

PARAMENTER 
(YUNIT NG PAGSUKAT)

MGA 
LAYUNIN

BAITANG NG REGULASYON MWD ZONE (114) BLENDED ZONE (325)

PHG
(MCLG)

MCL 2nd MCL NL
(AL)

Boron3 (ppb) NS NS NS 1000

Chlorate3 (ppb) NS NS NS 800

130

66

NA

MWD system-
wide  : 39 - 88

120

14

NA

NA

KARANIWANG 
PINANGAGALINGAN 

NG KONTAMINASYON

Natural na nakikita sa kapaligiran

Produkto ng paglalagay ng 
chlorine sa inuming tubig; 
prosesong industriyal

DS* MWD PLANT
EFFLUENT RANGE SAKLAWDS*

5

Nitrosodimethylamine
(NDMA)3 (ppt) 3 NSNS 10 5.4

MWD system-
wide  : ND - 4.2 4.3 NA

Nabuo sa pamamagitan ng 
natural, 5 prosesong industriyal 
at pag-disinfection

5

PARAMENTER
(YUNIT NG PAGSUKAT)

MGA 
LAYUNIN

BAITANG NG REGULASYON

MWD ZONE (114) BLENDED ZONE (325)
PHG

(MCLG)
MCL 2nd MCL NL

(AL)

Gross Alpha (GA)3

Particle Activity (pCi/L) (0) 15 NS NS
Mga umaagos mula sa MWD na planta na Gross Alpha na nakita 
sa hanay ng ND - 4 pCi/L.5 Natukoy ang Gross Alpha sa MWD 
Zone ng LBWD na distribusyon00 sa 3.3 pCi/L

"Mga umaagos mula sa MWD na planta na Uranium sa hanay 
ng 1 - 3 pCi/L.5 Nakita ang uranium sa MWD Zone ng LBWD na 
distribusyon sa 2.9 pCi/L. Nakita ang uranium sa Blended Zone
ng LBWD na distribusyon sa 0.72 pCi/L. "

Gross Beta (GB)3

Particle Activity  (pCi/L) (0) 50 NS NS

Uranium (pCi/L)3 0.43 20 NS NS

KARANIWANG 
PINANGAGALINGAN 

NG KONTAMINASYON

Pag-agnas ng mga natural 
na deposito

Pag-agnas ng mga natural 
na deposito 

"Mga umaagos mula sa MWD na planta na Gross Alpha na 
nakita sa hanay ng 4 - 6 pCi/L.5 Natukoy ang Gross Alpha sa 
MWD Zone ng LBWD na distribusyon sa 5.3 pCi/L"

Pagkabulok ng mga deposito 
na natural at gawa ng tao

PARAMENTER
(YUNIT NG PAGSUKAT)

MGA 
LAYUNIN

BAITANG NG REGULASYON MWD ZONE (114) BLENDED ZONE (325)

PHG 
(MCLG) MCL 2nd MCL NL (AL) AVE MAX SAKLAW AVE MAX SAKLAW

Pagkamalabo 2 (NTU) NA TT 5 NS ND 0.08 ND - 0.08 ND 0.09 ND - 0.09 Umaapaw na lupa

Pagkamalabo2  (Pinakamababang buwanang porsiyento ng mga sample na nakamit ang limtasyon) = 100%

Tutal na Coliform 
Bacteria 4 (0) 5% NS NS Buong Lungsod - Buwanang Pinakamataas - ND, Range - Range Natural na nakikita sa 

kapaligiran

Aluminum (ppb) 600 1000 200 NS 153 258 ND - 258 ND 59 ND - 59

Arseniko (ppb) 0.004 10 NS NS ND 2.2 ND - 2.2 ND ND ND

Pag-agnas ng natural na 
deposito,pag-apaw mula sa 
mga taniman at mga 
prosesong industriyal

Tanso 1 (ppb) 300 NS 1000 (1300)
Buong Lungsod: ika-90 ng percentile = 196,83 na sityo na 
sinample; 0 na sityo mahigit sa Action Level (AL =1300)

Fluoride (ppm) 1 2 NS NS 0.7 0.8 0.6 - 0.8 0.7 0.8 0.7 - 0.8

Tingga 1 (ppb)* 0.2 NS NS (15)
Buong Lungsod: ika-90 ng percentile= <DLR, 83 na sityo ang 
sinample; 0 na sityo ang mahigit sa Action Level (AL=1300)

Pag-agnas ng mga tubo sa 
bahay, pag-agnas ng natural 
na deposito

PAGKALINAW

KEMIKAL NA HINDI ORGANIKO

MICROBIOLOGY (% POSITIBO)

KARANIWANG 
PINANGAGALINGAN 

NG KONTAMINASYON

Pag-agnas ng natural na 
deposito, nadadagdag 
habang ginagamot ang tubig

Pag-agnas ng mga tubo, 
pag-agnas ng mga natural 
na deposito

Pag-agnas ng mga natural 
na deposito, karagdagang 
additive

PARAMENTER
(YUNIT NG PAGSUKAT)

HA MCL (NL) MWD ZONE (114) WTP EFFLUENT WTP INFLUENT

PPB AVE. MAX SAKLAW AVE. MAX SAKLAW AVE. MAX SAKLAW

NS

NS

NS

NS

Germanium (ppb)*

HAA5 (ppb)*

HAA6Br (ppb)*

HAA9 (ppb)*

Manganese (ppb)*

NS

NS

60

NS

50

NS

ND

10.59

10.16

1.5

17.7

ND

14.74

12.66

2.5

23.5

0.42

10.4

9.74

1.9

17.4

0.43

13.17

11.63

2.6

21.1

0.41 -
0.43

8.67 - 
13.17

7.22 - 
11.63

0.95 - 
2.6

15.5 - 
21.1

0.5

NA

NA

1.1

NA

0.55

NA

NA

1.3

NA

0.45 - 0.55

NA

NA

0.86 - 1.3

NA

ND

6.85 - 
14.74

6.7 - 
12.66

0.49 -
2.5

11.5 - 
23.5

NS

NS

NS

NS

NS

PHG

PPB PPB

Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021

Mga Niregulate na Pangunahing Pamantayan sa Kalusugan

LBWD na  
Datos ng  

Kalidad ng 
Tubig 2021
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Produksyon ng Disinfection at mga Maximum Residual Disinfectant

PARAMENTER
(YUNIT NG PAGSUKAT)

MGA 
LAYUNIN

BAITANG PANGREGULASYON

MWD ZONE (114) BLENDED ZONE (325)
PHG

(MCLG)
MCL 2nd MCL NL

(AL)

Bromate (ppb) 0.1 10 NS NS
Ang taunang average ng pag-apaw ng MWD Jensen Plant (RAA) 
and LBWD na sistema ng distribusyon ay kulang sa DLR na 
5 ppb nung 2021

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

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

Mga chloramine (ppm) MRDL=4.0 
(as Cl2)

MRDLG=
4.0 

(as Cl2) 
NS NS

KARANIWANG 
PINANGAGALINGAN 

NG KONTAMINASYON

Produkto ng ozonation ng 
inuming tubig

Buong lungsod: 12 ppb na pinakamataas na LRAA, 
range: 4.8 - 13 ppb

Buong Lungsod: 46 ppb pinakamataas na LRAA, 
range: 26 - 51 ppb

Buong lungsod: 2.14 ppm highest running annual
 average, HRAA; range 1.0 - 2.75 ppm

Produkto ng paglalagay ng 
chlorine sa inuming tubig

Produkto ng paglalagay ng 
chlorine sa inuming tubig

Dinagdagan ng disinfectant ang 
inuming tubig habang ginagamot

Pangalawang Pamantayan ng Inuming Tubig – Mga Pamantayang Aesthetic, 2021

PARAMENTER
(YUNIT NG PAGSUKAT)

2ND MCL
MWD ZONE (114) BLENDED ZONE (325) KARANIWANG PINANGAGALINGAN NG 

KONTAMINASYONAVE. MAX SAKLAW AVE. MAX SAKLAW

Chloride (ppm) 500 89 98 79 - 98 46 51 41 - 51 Pag-apaw/paghiwalay sa mga natural na deposito; 
impluwensiya ng tubig-dagat

Kulay (CU) 15 ND 2 ND – 2 2 3 ND – 3 Natural na nagaganap na mga materyal organiko

Partikolar na
Conductance (μS/cm)

1600 940 1020 580 - 1020 520 600 430 - 600 Mga sustansya na naghuhulma ng mga ions kapag 
natutunaw sa tubig; impluwensiya ng tubig dagat

Odor3 (TON) 3 1 1 NA 1 1 NA Natural na nagaganap na mga organikong materyal

Sulfate (ppm) 500 210 250 67 - 250 49 71 22 - 71 Pag-apaw/paghiwalay sa mga natural na deposito; 
mga pang-industriya na basura

Kabuuan na Natunaw
na mga solid (ppm)

1000 620 700 350 - 700 320 400 280 - 400 Pag-apaw/paghiwalay sa mga natural na deposito

Karagdagang Constituents of Interest, 2021

PARAMENTER
(YUNIT NG PAGSUKAT)

AVE. MAX SAKLAW AVE. MAX SAKLAW

BLENDED ZONE (325)

Alkalinity (ppm) 123 135 139 129 - 13913584 - 135

Calcium (ppm) 62 68 24 - 68 28

Hardness (ppm) 137 272 56 - 272 92

Hardness (gpg) 

Magnesium (ppm) 

8

8.21

7.5

15.9 3.5 - 15.9 5.4

21 - 32

47 - 110

2.8 - 6.4

32

110

24 25 13 - 25 6 4 - 88

4.7 4.9 3.3 - 4.9 2.1 1.7 - 2.32.3

90 94 70 - 94 69 66 - 7272

6.4

8.65 7.96 - 8.65 8.20 8.12 - 8.318.31

8.8 5.9 - 8.8 17 16 - 1919

pH (field) 

Potassium (ppm) 

Silica (ppm) 

Sodium (ppm) 

MWD ZONE (114) 

Mga Footnote  
1 Ang tanso at tingga ay nireregulate 
bilang Treatment Technique sa 
ilalim ng Lead and Copper Rule, na 
nagtatagubilin sa pagkolekta ng 
sample ng tubig sa gripo ng mga 
konsumer. Kung ang antas ng 
aksyon ay lumampas sa mahigit 
10 porsiyento ng mga gripo ng 
konsumer, ang sistema ng tubig ay 
dapat gumawa ng mga hakbang para 
mapababa ang mga antas na ito. 
Pag-monitor sa pagsunod ng tingga 
at tanso ay isinagawa noong 2019 
at sa 83 na mga gripo ng konsumer. 
Itong mga halaga na naiulat ay 
sumusunod sa Lead at Copper Rule. 
Ang limit ng deteksyon para i-ulat 
para sa tingga ay 5ppb. I-uulat ng 
Long Beach Water ang mismong 
resulta bawat taon ng CCR (2020, 
2021, at 2022) hanggang sa muling 
pagkolekta ng mga grupo ng sample.

2 Ang labo ay sinusukat sa malausok 
na hitsura ng tubig. Amin itong 
minomonitor dahil ito ay magandang 
indikasyon ng pagiging epektibo 
ng aming sistema ng filtration.

3 Isahang halaga mula sa 
taunang pagmonitor ng LBWD.

4 Batas ng Kabuuang Coliform 
ng Estado at Binagong Pederal 
na Batas ng Kabuuang Coliform: 
Hinihingi ng California na hindi 
hihigit sa 5 porsiyento ng coliform 
na positibong sample ang makikita 
sa sistema ng distribusyon sa 
anumang buwan. Ang bagong 
batas pederal ay nagtatagubilin 
ng anumang positibong 
coliform sample na mahigit sa 5 
porsiyento para masimulan ang 
Ika-1 Baitang ng Pagsusuri.

5 Mga datos mula sa sistema 
ng malawakang pag-monitor 
ng MWD nung 2021.

Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021

LBWD na  
Datos ng  

Kalidad ng 
Tubig 2021
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Mga pamantayan ng kalidad 
ng tubig: Mga depinisyon, 
acronym at mga abbreviation
Ang U.S. EPA at ang State Water Quality Board ay nagtakda ng mga 
limitasyon para sa mga sangkap na mahahanap sa tubig. Itong 
mga pamantayan ay itinakda para protektahan ang kalusugan 
at kalinisan ng inuming tubig. Ang a mga table sa ulat na ito ay 
nagpapakita ng mga pamantayan kaugnay sa 2021 na datos.

AL (Regulatory Action Level): Ang 
konsentrasyon ng kontaminant na, 
pag lumagpas, ay magsisimula sa 
paggamot o iba pang mga kailangan na 
dapat sundin ng sistema ng tubig.

AWQR: Taunang Ulat ng Kalidad ng 
Tubig

DLR (Detection Limit for Purpose 
of Reporting): Ang antas kung saan 
ang kontaminant ay nadetekta para 
sa determinasyon sa pag-uulat sa 
pagsunod.

HAA5: Ang kabuuang limang na-
regulate na HAAs — monochloroacetic 
acid, monobromoacetic acid, 
dichloroacetic acid, dibromoacetic acid, 
trichloroacetic acid

HAA6Br: Ang kabuuan ng anim na na-
regulate na HAAs - bromochloroacetic 
acid, bromodichloroacetic acid, 
chlorodibromoacetic acid, 
dibromoacetic acid, monobromoacetic 
acid, tribromoacetic acid

HAA9: Ang kabuuan ng siyam na na-
regulate na HAAs — monochloroacetic 
acid, monobromoacetic acid, 
dichloroacetic acid, dibromoacetic acid, 
trichloroacetic acid, bromochloroacetic 

acid, bromodichloroacetic acid, 
chlorodibromoacetic acid, 
tribromoacetic acid

HRAA: Pinakamataas na running annual 
average

LRAA: Locational running annual 
average

MCL (Maximum Contaminant 
Level): Ang pinakamataas na antas 
ng kontaminant na pinapayagan sa 
inuming tubig. Ang mga pangunahing 
MCL ay binuo sa halos katumbas sa 
PHGs, o MCLGs ayon sa kakayahang 
pang tekhnolohiya at ekonomiko. 
Pangalawang MCLs, o SMCLs ay binuo 
para protektahan ang amoy, lasa at 
hitsura ng inuming tubig.

MRDL (Maximum Residual Disinfectant 
Level): Ang pinakamataas na antas 
ng disinfectant na pinapayagan sa 
inuming tubig. May nakakakumbinsing 
ebidensya na ang pagdagdag ng 
disinfectant ay kinakailangan para 
sa pagkontrol ng kontaminant na 
mikrobiyal

NL (Notification Level): Ang NLs ay 
isang advisory na mga antas na batay 
sa kalusugan na tinaguyod ng State 

Board para sa kemikal sa tubig na pang-
inom na kulang ng MCLs. Kapang may 
nakita na kemikal sa konsentrasyon na 
mahigit sa antas ng notipikasyon, ilang 
mga tagubilin at mga rekomendasyon 
ang naangkop

NS: Walang pamantayan

PDWS (Pangunahing Pamantayan 
ng Inuming Tubig): MCLs at MRDLs 
para sa mga kontaminant na makaka-
apekto sa kalusugan, kasama ang mga 
kinakailangan sa pag-monitor at pag-
ulat at mga kinakailangan sa paggamot 
ng tubig

PFAS: Polyfluoroalkyl substances

PFOA: Perfluorooctanoic acid

PFOS: Perfluorooctane sulfonic acid

RTCR: Binagong Batas ng Total na 
Coliform

TT (Treatment Technique): May 
kinakailangang proseso para 
mabawasan ang antas ng kontaminant 
sa inuming tubig

Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021

Ano ang mga pamantayan ng kalidad ng tubig?
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Grains/Gal (Grano bawat galon): Grano 
ng compound bawat galon ng tubig

mg/L: Milligram bawat litro, o pppm

μS/cm (Microsiemens bawat 
sentimetro):
Isang yunit na nagsasaad ng bilang 
ng electrical conductivity ng isang 
solusyon

NA: Not applicable (Hindi naaangkop)

ND (Not Detected/Hindi Nadekta): 
Nagpapahiwatig na ang sustansya 
ay hindi natagpuan ng analisis ng 
laboratoryo

NTU (Nephelometric Turbidity Units): 
Pagsukat ng kalinawan, o pagkalabo, 
ng tubig

TON (Threshold Odor Number/Sukat 
ng Amoy sa Numero): Sukat ng amoy 
sa tubig

PPT (Parts per trillion/Parte bawat 
trilyon): Isang parte ng sangkap 
sa bawat trilyong parte ng tubig, o 
nanogram sa bawat litro

PPB (Parts per billion/Parte bawat 
bilyon): Isang parte ng sustansya per 
bilyong parte ng tubig o microgramo 
per litro

PPM (Parts per million/Parte bawat 
milyon): Isang parte ng sangkap 
bawat milyong parte ng tubig, o 

miligramo bawat litro

MCLG (Maximum Contaminant Level 
Goal) (Pinakamataas na Layunin para 
sa Antas ng Kontaminant): Binuo ng 
U.S. EPA, ang antas ng kontaminant 
sa inuming tubig namababa kung 
saan walang alam o inaasahang 
panganib sa kalusugan

MRDLG (Maximum Residual 
Disinfectant Level Goal) 
(Pinakamataas na Antasna Layunin 
ng Residual Disinfectant): Ang 
antas ng disinfectant sa inuming 
tubig ny mababa kung saan walang 
alam na panganib sa kalusugan. 
Ang MRDLGs ay hindi sumasalamin 
sa mga benepisyo ng paggamit ng 
disinfectant para makontrol ang 
kontaminant na mikrobiyal

PHG (Public Health Goal) (Layuning 
ng Pampublikong Kalusugan): Ang 
antas ng kontaminant sa inuming 
tubig na mababa kung saan walang 
alam o inaasahang panganib sa 
kalusugan. Ang PHGs ay binuo ng 
California Office of Environmental 
Health Hazard Assesment (OEHHA)

Ano ang ibig sabihin ng 
pagsukat?

Ano ang mga layunin ng 
kalidad ng tubig?

Ang EPA at ang pederal na 
Center for Disease Control 
na gabay sa mga paraan 
para mabawasan ang 
panganib ng impeksyon ng 
cryptosporidium at iba pang 
kontaminant na mikrobiyal 
ay maaaring makuha sa Safe 
Drinking Water Hotline sa  
800.426.4791.

Pamantayan ng kalidad ng 
tubig: Depinisyon, acronum at 
mga abbreviations
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Iba pang impormasyon

Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021

Boron 
Ang Boron ay natural na nasa 
kapaligiran. Base sa mga pag-aaral 
sa mga laboratoryo ng mga hayop, 
exposure sa mataas na konsentrasyon 
ng boron na lagpas sa antas ng 
notipikasyon, o NL ng mga babaeng 
buntis ay malamang magpataas ng 
kanilang panganib ng pagkakaroon ng 
mga anak na may epekto sa pagunlad. 
Nung 2021, ang _aiting ng boron na 
natagpuan sa tubig ng Long Beach 
ay 130ppb, mas mababa sa NL na 
1,000ppb ng estado.

Lead (Tingga) at inuming tubig
Ang mataas na antas ng tingga sa 
tubig ay maaaring maging sanhi ng 
seryosong problema sa kalusugan, 
lalo na para sa mga nagdadalang tao 
at mga bata.

Ang tingga sa inuming tubig ay 
nagmumula sa mga materyal at mga 
komponent kaugnay sa mga linya ng 
serbisyo at mga tubo sa bahay. Posible 
na ang antas ng tingga sa inyong 
bahay ay maaaring mas mataas o mas 
mababa kaysa sa inyong kapitbahay 
bilang resulta ng materyal na ginamit 
sa mga tubo ng bahay. Ang Long Beach 
Water ay responsable sa paghatid ng 
mataas na kalidad ng inuming tubig sa 
maga bahay at negosyo, ngunit hindi 
namin makokontrol ang iba’t ibang 
mga materyal na ginamit sa mga tubo 
ng bahay.

Bilang karagdagan sa pagsunod sa 
2019 Lead at Copper Monitoring Rule 
na mga sampling sa 83 na gripo ng 
mga kostomer, nagsagawa rin ang 
Long Beach Water ng pagmonitor sa 
ilalim ng 2018 Division of Drinking 
Water Order. Nakipagsosyo kami 
sa tatlong pribadong paaralan at 72 

na pampublikong paaralan sa Long 
Beach Unified School District para sa 
pagsusuri ng tingga sa mga drinking 
fountain at mga gripo sa mga lugar ng 
preparasyon ng pagkain noong 2018 at 
2019. Ang mga resulta ay sumusunod 
sa Lead and Copper Rule.

Kapag ang inyong tubig ay nakatenga 
ng ilang oras, maaari mong 
mabawasan ang potensyal para sa 
lead exposure sa pag daloy ng tubig ng 
30 segundo hanggang 2 minuto bago 
gamitin ang tubig para inumin o sa 
paluto. Ang sobrang tubig ay maaaring 
likumin para gamitin sa iba.

Kung kayo ay nag-aalala tungkol sa 
tingga ng inyong tubig, mabuting ideya 
na ipasuri ang inyong tubig sa Long 
Beach Water o ng isang pribadong 
laboratoryo. Ang impormasyon sa 
tingga sa inyong inuming tubig, ang 
mga pamamaraan sa pagsusuri at 
mga hakbang na maaaring gawin 
para mabawasan ang exposure ay 
makukuha mula sa Safe Drinking 
Water Hotline sa 800.426.4791 o sa 
Epa.gov/safewater/lead.

Flouridation
Ang Fluoride ay isa sa mga 
pinakamaraming elemento sa 
Mundoat natural na nagaganap sa 
supply ng mga tubig sa California. 
Noong 1971, Ang Long Beach City 
Council ay nag-utos na maglagay 
ng fluoride sa tubig. Noong 2015, 
binago ng U.S. Public Health Services 
ang rekomendadong konsentrasyon 
ng fluoride para sa inuming tubig 
sa 0.7 mg/L o parte bawat milyon, 
para mapanatili ang benepisyon ng 
prebensyon ng cavity at mabawasan 
ang dental fluorosis.

Ang paghalo ng tubig na may fluoride 

mula sa ibang pagkukunan ay hindi 
nagdadagdag ng antas ng fluoride 
sa inuming tubig. Ang tubig na may 
fluoride ay hindi nagpapabago ng lasa, 
kulay, o amoy ng inyong tubig. Ang 
mga magulang ay dapat komunsulta 
sa doktor o dentista ng kanilang 
anak para sa gabay sa pagdagdag 
ng fluoride. Ang karagdagang 
impormasyon tungkol sa fluoridation, 
kalusugan ng ngipin at mga ibang 
kasalukuyang isyu ay makukuha sa 
Waterboards.ca.gov.

PFAS 
Noong Marso 2019, ang California 
Division of Drinking water ay naglabas 
ng utos sa lahat ng mga sistema 
ng tubig para magsagawa ng pag-
monitor bawat tatlong buwan para 
sa erfluorooctanoic acid, o PFOA at 
perfluorooctane sulfonic acid, o PFOS 
- magkakasamang kilala na PFAS. Ang
Long Beach Water ay mayroong 14 na
balon ng groundwater na bulnerable
sa mga sangkap na ito at nagsimula
kaming magmonitor noong 2019. Ang
itinaguyod na antas ng notipikasyon
para sa dalawang sangkap na ito ay
6.5 ppt para sa PFOS at 5.1 ppt para sa
PFOA. Ang Long Beach Water ay hindi
nakadetekta nitong mga  sangkap
na ito sa ating groundwater noong
nagsimula kaming magmonitor.

Kapag ang inyong tubig ay 
nakatenga ng ilang oras, 
maaari ninyong mabawasan 
ang potensyal sa exposure 
sa tingga sa pag padaloy ng 
gripo ng 30 segundo hanggang 
2 minuto bago gamitin para 
inumin o gamitin sa pagluto.
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Impormasyon sa nedetektahan na 
mga sangkap

Long Beach Water Department • Ulat ng Kalidad ng Tubig ng 2021

Mga disinfectant at mga produkto 
ng disinfection (trihalomethanes, 
haloacetic acids and bromate) Ang 
disinfection ng inuming tubig ay isa 
sa mga pinaka malaking pagsulong 
sa pampublikong kalusugan ng ika-
20 na Siglo. Naging malaking bagay 
ang pagbawas ng mga sakit galing 
sa tubig sanhi ng mga pathogenic 
bacteria at birus. Nakamit ng Long 
Beach Water ang pangunahing 
disinfection na may libreng chlorine 
at gumagamit ng chloramine 
bilang pangalawang disinfectant 
sa sistema ng distribusyon.
Maingat naming minomonitor ang 
bilang ng disinfectant, nagdadagdag 
ng pinakambabang halaga ng 
chloramine para maprotektahan 
ang tubig sa buong sistema ng 
distribusyon. Subalit, ang cholorine at 
chloramine ay maaaring magkaroon 
ng reaksyon sa mga natural na mga 
materyal sa tubig na humuhulma ng 
mga produkto ng disinfection o DBPs.

Ang total na trihalomethanes, o 
TTHMs, at haloacetic acids, o HAA5, 
ay ang mga pinaka karaniwan DBP na 
hinulma ng proseso ng disinfectant at 
hinihinala na carcinogenic sa mga tao. 
Ang ilang mga tao na nagkokonsumo 
ng tubig na may TTHM na sobra sa 
maximum na antas ng kontaminant, 
o MCL, sa loob ng maraming taon ay
maaaring makaranas ng problema
sa atay, bato, o sa central nervous
system at maaaring magkaroon ng
mataas na panganib ng kanser.

Ang halaga ng TTHMs na nasa 
sistema ng distribusyon ay saklaw 
ang 26-51 ppb, na may mataas 
na locational running average o 
LRAA, o 46ppb. Itong mga halaga 
ay mababa sa MCL ng 80 ppb. Ang 
sistema ng distribusyon ng HAA5 

na konsentrasyon sumasaklaw mula 
4.8-13 ppb, at ang pinakamataas 
na LRAA ay 12 ppb. Ito rin ay 
mababa sa MCL ng 60 ppb.

Bromate, na produkto rin ng 
disinfection, na namumuo kapag 
ang ozone ay nag-react sa natural 
na bromide na natatagpuan sa 
pinagkukunan ng tubig. Ang sistema 
ng paggamit ng ozone para gamutin 
ang inuming tubig ay kinakailangan 
sa pag-monitor para sa bromate 
sa agusan ng treatment plant. 
Habang ang Long Beach Water ay 
hindi nag-oozonate ng ating tubig, 
ang biniling surface water mula 
sa MWD ay maaaring mayroong 
nadetekta na antas ng bromate.

Ang exposure sa mataas na 
konsentrasyon ng bromate sa 
mahabang panahon ay nagpapakita 
na maaaring magsanhi ng kanser 
sa mga daga at mga epekto sa 
bato sa mga hayop sa laboratoryo. 
Hinihinala na ito ay may potensyal na 
mga epektong reproductive sa mga 
tao. Ang EPA ay nagbuo ng MCL na 
10 ppb para mapigil ang mga hindi 
nakakasanhi ng kanser sa kalusugan 
na epekto mula sa pangmatagalan 
na exposure sa mga tao.

Noong 2021, ang antas ng bromate 
sa inuming tubig na lumalabas sa 
treamtent plant ay naiulat na mababa 
sa DLR ng 5 ppb sa pinakamataas 
na running annual average, HRAA. 
Karaniwang mababawasan ng 
Long Beach Water ang mga antas 
ng bromate sa karamihan ng 
ating sistema sa paghalo ng ating 
ginamot na groundwater. Noong 
2021, ang HRAA para sa bromate 
ay mababa sa DLR ng 5 ppb sa 
ating sistema ng distribusyon.
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