KHOA HỌC NGHIÊN
CỨU VỀ TRÀN DẦU

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP NGHIÊN CỨU BIỂN VỀ VỊNH MÊ-HI-CÔ

BẢN HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI LÁI THUYỀN ĐỂ ĐỐI
PHÓ VỚI DẦU VÀ NHIÊN LIỆU TRÀN
Bạn làm việc hoặc vui chơi dọc bờ Vịnh? Hãy biết phải làm gì nếu có sự kiện vô tình tràn dầu.

HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG
MUA các vật liệu tẩy dầu có tính thấm hút ở

các cửa hiệu chuyên bán đồ về tàu thuyền và
mang chúng theo để đề phòng và đựng khi
dầu loang.

(Chương trình nghiên cứu biển Florida)

BẢO VỆ máy tàu của bạn, đảm bảo các ống

nhiên liệu vẫn được nối và không bị hư hỏng. Các
ống lỗi là nguyên nhân cho nhiều vụ tràn nhỏ.

CẨN THẬN khi tiếp nhiên liệu. Khi ở bến hay

trên mặt nước, tai nạn có thể xảy ra do người vận
hành lơ là cắm trật hoặc tiếp tràn bình nhiên liệu
hay các kẹp ống tiếp nhiên liệu tự động hoạt động
không chuẩn.

BẢO VỆ bản thân trong trường hợp bị rò rỉ dầu

hoặc nhiên liệu khi đang lái thuyền. Tắt ngay điện
để tránh chập nổ và luôn luôn có bình cứu hoả trên
thuyền. Tránh hít khói và luôn mang theo găng tay
nếu bạn phải xử lý các hoá chất độc hại.

Thấm, chứ đừng rửa
bằng xà phòng! Những miếng
hút thấm dầu an toàn nhất. Đừng bao
giờ sử dụng các chất tẩy rửa gia dụng,
vì chúng sẽ làm hại các sinh vật biển
và có thể phải chịu phạt nặng.

Phao quây dầu, giấy thấm dầu (hình dưới), và miếng thấm
dầu có thể mang trên thuyền để thấm các vết rò rỉ dưới
động cơ hoặc đựng và tách dầu ra khỏi bề mặt của nước
(hình mặt sau). Tất Bilge thấm dầu (hình trên) quây bất kỳ
chỗ dầu tràn nào trên thuyền, khiến cho việc khử dầu an
toàn trở nên dễ dàng. (MASGC/Tara Skelton)

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI NHÌN
THẤY VẾT DẦU LOANG

HÃY NHẤC MÁY GỌI

BÁO ĐỘNG cho cơ quan hữu trách. Theo luật,

bạn phải thông báo cho cả Trung Tâm Phản ứng
Quốc gia (National Response Center) và cơ quan
hữu trách tiểu bang về bất kỳ vụ tràn dầu nào, cho
dù là nhỏ.

THÂM dầu khỏi nước sử dụng các vật liệu tẩy
dầu được mô tả ở trang trước.

CẤT GIỮ tất cả dầu phế thải và những vật liệu
thấm hút dầu đã qua sử dụng trong một thùng
chứa kín có dán nhãn “Dầu đã qua sử dụng”.

HUỶ BỎ dầu phế thải và các vật liệu thấm dầu
đã qua sử dụng tại các địa điểm cho phép:
•

•

Chính quyền địa phương của vùng thường
đăng cai tổ chức các sự kiện “Ngày nhận thức
về Chất thải Nguy hiểm trong Gia đình”.
Một số các cơ sở kinh doanh như siêu thị, trạm
thay dầu, và những loại hình trung tâm sửa
chữa ô tô trưng thu dầu phế thải.

Người lái thuyền phải báo cáo về tất cả các vụ dầu
tràn cho Trung tâm Phản ứng Quốc gia theo số

1-800-424-8802

và cho đường dây nóng của tiểu bang.
ALABAMA:

1-800-843-0699

FLORIDA:

1-800-320-0519

LOUISIANA:

1-877-925-6595

MISSISSIPPI:

1-800-222-6362

TEXAS:

1-800-832-8224

HÃY TÌM MỘT ĐỊA ĐIỂM
HUỶ DẦU

Ghé thăm trang điện tử sau để tìm hiểu xem dân
cư khu vực của bạn huỷ dầu phế thải ở đâu.
TRÁI ĐẤT 911 — http://search.earth911.com/
Sử dụng từ khoá “dầu máy” và mã số bưu điện
của bạn để tìm ra địa điểm tái chế dầu gần nhất.
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Texas • Louisiana • Florida
Mississippi-Alabama

Ấn phẩm này được hoàn thành một phần do chương trình
trợ cấp nghiên cứu từ Sáng kiến Nghiên cứu Vịnh Mê-hi-cô,
và một phần bởi các chương trình Nghiên cứu về Biển của
Texas, Louisiana, Florida, và Mississippi-Alabama. Các tuyên
bố, phát hiện, kết luận và khuyến nghị không nhất thiết phản
ánh quan điểm của những tổ chức này.
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