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Centers for Disease Control
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html

Environmental Protection Agency
www.epa.gov/coronavirus/coronavirus-and-drinking-water-and-wastewater

Word Health Organization
www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

www.ocwd.com

Nước Uống Vẫn An Toàn và
Đáng Tin Cậy Trong Thời Buổi
Đại Dịch COVID-19

COVID-19 không ảnh hưởng đến việc cung cấp nước của quý vị. Nước là một 
dịch vụ thiết yếu và sẽ tiếp tục được cung cấp đến vòi của quý vị. Dự trữ nước 
đóng chai để đối phó với đại dịch này là không cần thiết.

NGUỒN NƯỚC CỦA QUÝ VỊ VẪN ĐÁNG TIN CẬY

Nước uống của quý vị được kiểm soát chặt chẽ, còn nhiều hơn cả nước đóng 
chai và phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tiểu bang và liên bang. 
Trên thực tế, California có một số những quy định xử lý cao nhất đối với nước 
uống.

NƯỚC CỦA QUÝ VỊ ĐẠT HOẶC VƯỢT TIÊU CHUẨN NƯỚC UỐNG

Công ty cung cấp nước cho quý vị xét nghiệm các mẫu nước hàng ngày để 
bảo đảm chất lượng. Phòng thí nghiệm được Tiểu bang chứng nhận của 
OCWD xét nghiệm hơn 500 hợp chất, nhiều hơn so với quy định luật pháp

NƯỚC CỦA QUÝ VỊ THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC GIÁM SÁT VÀ XÉT NGHIỆM

Hệ thống nước uống của thành phố sử dụng các quá trình lọc và khử trùng. 
Theo quy định về nước uống được thiết lập bởi EPA, nước máy của quý vị được 
đặc biệt xử lý để loại bỏ hoặc tiêu diệt mầm bệnh, bao gồm các loại vi-rút như 
coronavirus.

NƯỚC CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC XỬ LÝ

COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng sẽ 
không ảnh hưởng đến nước của quý vị.

HÃY TIN TƯỞNG VÀ TẬN HƯỞNG NƯỚC MÁY CỦA QUÝ VỊ

Theo CDC, coronavirus (COVID-19) chưa được phát hiện trong nguồn nước 
uống và không ảnh hưởng đến chất lượng nước máy. COVID-19 được truyền từ 
người sang người, không phải qua nước

NƯỚC CỦA QUÝ VỊ VẪN AN TOÀN VÀ CÓ CHẤT LƯỢNG CAO


