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Nhiều cư dân tại Tiểu Bang Washington sưởi ấm nhà ở bằng dầu 
trong bể chứa dầu tại nơi ở của mình. Nhờ những biện pháp giám sát 
cơ bản đối với bể chứa dầu, quý vị có thể hạn chế tối đa những rò rỉ 
gây ô nhiễm môi trường và đe dọa đến nguồn cung cấp nước cũng 
như sức khỏe con người.  
 

Phiếu thông tin này cung cấp hướng dẫn về 
cách: 
 

 Bảo đảm cho bể dầu nhà quý vị khỏi rò rỉ cùng Cơ Quan Bảo 
Hiểm Trách Nhiệm Ô Nhiễm Tiểu Bang Washington (PLIA). 

 Giám sát bể chứa dầu nhà quý vị và phát hiện những vị trí có 
khả năng rò rỉ. 

 Hành động khắc phục nếu bể nhà quý vị bị rò rỉ. 

 

Bằng cách nào tôi có thể bảo đảm bể chứa 
dầu của tôi khỏi bị rò rỉ? 
 

PLIA cung cấp bảo hiểm miễn phí cho chủ 
sở hữu. Chương Trình Bảo Hiểm Sưởi 
Dầu cung cấp tới $60.000 chi phí bảo 
hiểm để làm sạch ô nhiễm gây ra do rò rỉ 
từ bể chứa dầu. Tiền bảo hiểm chỉ áp dụng 
với những bể được dùng để chứa dầu và đã 
đăng ký tham gia chương trình trước khi 
xảy ra rò rỉ. 
 

Tại sao tôi cần giám sát bể chứa dầu 
nhà mình? 
 

Nếu không giám sát cẩn thận, bể có thể xuất hiện các lỗ và làm rò rỉ 
dầu ra môi trường. Những bể bị rò rỉ có thể gây ô nhiễm đất và nguồn 
nước mặt cũng như nước ngầm gần đó. Theo luật pháp của tiểu bang, 
quý vị có thể phải chịu trách nhiệm dọn dẹp và xử lý thiệt hại đối với 
tài nguyên thiên nhiên do sự cố rò rỉ từ bể dầu nhà quý vị.  
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Làm thế nào tôi biết được bể dầu nhà mình bị rò rỉ?  

 Buồng đốt ngừng hoạt động. Điều này có nghĩa là trong bể của quý vị có nước. Quý vị có thể gọi 
công ty dịch vụ tới để kiểm tra bể nhà quý vị, hoặc quý vị có thể tự mình thực hiện bằng cách sử dụng 
gậy và keo thử phản ứng nước. (Xem bảng bên phải để biết thêm thông tin).  

 

 Lượng dầu giảm nhanh hơn dự kiến. Giám sát nguồn 
nhiên liệu cẩn thận để phát hiện các thay đổi bất thường. 

 

 Bể chứa dầu ngầm được loại bỏ. Trong quá trình loại 
bỏ bể, nhà thầu có thể phát hiện các lỗ hổng trên bể hoặc 
dầu lẫn trong đất. 

 

 Dầu hoặc hơi dầu có thể ngấm vào tầng hầm. Đôi khi, 
dầu có thể ngấm vào tầng hầm hoặc khuôn khứng dưới 
nhà. Quý vị nên thường xuyên kiểm tra những khu vực 
cạnh bể dầu nhà mình và đường ống dẫn dầu để xem có 
mùi hoặc dấu hiệu rò rỉ có thể nhìn thấy nào không.  

 

 Hãy nhớ rằng: Bể càng cũ thì quý vị càng cần phải giám 
sát cẩn thận hơn. 

 

Tôi nên làm gì nếu bể nhà tôi bị rò rỉ? 
 
1) Báo cáo cho Sở Sinh Thái Học. 
Quý vị phải thông báo cho Sở Sinh Thái Học nếu có bất kỳ lượng dầu nào rò rỉ ra môi trường. Quý vị có 
thể thông báo cho văn phòng Sinh Thái Học Địa Phương bằng điện thoại, email hoặc trực tuyến. Thông tin 
liên hệ được cung cấp tại www.ecy.wa.gov.  
 
Nếu dầu rò rỉ đã tiếp cận các nguồn nước mặt—chẳng hạn như hồ, sông, lạch hoặc cống bão—quý vị phải 
thông báo ngay cho Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Bang Washington theo số 1-800-645-7911. 
 

2) Liên hệ PLIA để xem bể dầu nhà quý vị có được bảo hiểm không. 

Gọi tới PLIA theo số 1-800-822-3905 càng sớm càng tốt để xác nhận xem bể bị rò rỉ nhà quý vị đã đăng 
ký Chương Trình Bảo Hiểm Sưởi Dầu chưa và có được Chương Trình này bảo hiểm không. Quý vị có 30 
ngày để gửi yêu cầu bảo hiểm tính từ ngày bể được ngắt kết nối với buồng đốt. PLIA sẽ không bảo hiểm 
cho các yêu cầu sau thời gian 30 ngày trên.  

 
Nếu Chương Trình Bảo Hiểm Sưởi Dầu không bảo hiểm cho sự cố rò rỉ, quý vị vẫn có thể yêu cầu hỗ trợ 
kỹ thuật để vứt bỏ bể dầu và dọn dẹp môi trường trong khuôn khổ Chương Trình Hỗ Trợ Kỹ Thuật Dầu 
của PLIA. Dịch vụ này được cung cấp với mức giá cố định là $350. 
 
3) Loại bỏ lượng dầu còn lại trong bể bị rò rỉ.  

Quý vị phải bơm toàn bộ lượng dầu ra khỏi bể ngay lập tức. Đây là phương thức dễ dàng nhất, ít tốn kém 
nhất và là hành động duy nhất và quan trọng nhất mà quý vị có thể thực hiện để ngăn ngừa gây ô nhiễm đất 
và nguồn nước ngầm. Thời gian trước khi quý vị đổ dầu ra khỏi bể càng lâu thì quý vị càng mất nhiều sức 
dọn sạch ô nhiễm. Nếu cần, quý vị có thể bơm dầu vào một bể tạm thời được kết nối với buồng đốt để vẫn có 
thể tiếp tục sưởi ấm cho ngôi nhà.  
 
Lưu ý quan trọng: Phải đảm bảo lập báo cáo về những lần loại bỏ bể và mẫu đất để lưu hồ sơ.  

 
 

Cách kiểm tra nước trong bể:   

Đôi khi, bể bị rò rỉ có thể chứa cả dầu 
và nước. Nước sẽ lắng dưới đáy bể 
còn dầu sẽ nổi phía trên.  

 

 Bôi một chút keo thử phản ứng 
nước vào đầu gậy. 

 Đưa gậy vào trong bể.  
 Nếu có nước trong bể thì keo sẽ 

đổi màu.  
 Keo thử phản ứng nước không hề 

đắt và quý vị có thể mua keo trực 
tuyến hoặc mua từ công ty dầu. 
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4) Loại bỏ hoặc ngừng sử dụng bể bị rò rỉ.  

Sau khi bơm dầu ra khỏi bể bị rò rỉ, quý vị cần quyết định liệu sẽ vứt bỏ bể đó đi hay để nguyên bể tại chỗ 
những không sử dụng nữa. Hãy tham khảo ý kiến của Văn Phòng Giám Đốc Cứu Hỏa địa phương trước khi 
tiến hành do mỗi khu vực pháp lý đều có yêu cầu riêng.  
 
PLIA đề nghị quý vị nên vứt bỏ bể thay vì để bể nguyên tại chỗ và ngừng sử dụng bởi vì: 

 Loại bỏ bể là phương pháp đảm bảo duy nhất giúp xác định liệu bể nhà quý vị có rò rỉ hay không. 
Loại bỏ bể cho phép kiểm tra bằng mắt khu vực bên dưới bể và thu được mẫu đất chính xác hơn.  

 Những người mua nhà và các tổ chức cho vay có thể yêu cầu đảm bảo rằng nhà không bị ô nhiễm  
và yêu cầu loại bỏ bể chứa dầu. Những bể bị ngừng sử dụng khiến việc loại bỏ khó hơn và việc điều 
tra phát hiện ô nhiễm phía dưới bể vào thời điểm bán nhà có thể làm chậm quá trình giao dịch của 
quý vị. 

 

5) Dọn sạch ô nhiễm gây ra do rì rỉ.  

Quý vị nên đánh giá và dọn sạch ô nhiễm do rò rỉ gây ra. Mặc dù công việc này tốn sức lực và chi phí, nhưng 
việc dọn dẹp đem lại lợi ích to lớn cho quý vị: 

 Rò rỉ có thể gây ô nhiễm cho giếng nước và suối nước, và hơi dầu có thể khiến quý vị hoặc con cái 
quý vị mắc bệnh.  

 Theo luật pháp của tiểu bang, quý vị có thể phải chịu trách nhiệm dọn dẹp và xử lý thiệt hại đối với 
tài nguyên thiên nhiên do sự cố rò rỉ từ bể dầu nhà quý vị (Chương 70. 105D RCW). 

 Luật pháp tiểu bang cũng yêu cầu quý vị phải tiết lộ tình trạng ô nhiễm môi trường cho người có khả 
năng mua ngôi nhà của quý vị, điều này có thể làm giảm giá trị nhà quý vị (Chương 64.06 RCW). 

 
Nếu quý vị có quyền yêu cầu bảo hiểm còn hiệu lực trong Chương Trình Bảo Hiểm Sưởi Dầu của PLIA, quý 
vị có thể tìm kiếm thêm thông tin trên trang web của chúng tôi để hoàn thành hoạt động dọn dẹp.  
 
Quý vị có thể phải thuê nhà thầu vệ sinh hoặc cố vấn môi trường. Chi phí của những dịch vụ này có thể thay 
đổi tùy vào kích cỡ, địa điểm và khả năng tiếp cận bể dầu nhà quý vị. Chi phí cũng có thể khác nhau tùy vào 
công ty thực hiện dịch vụ. Hãy yêu cầu một vài công ty báo giá trước khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ. Để 
đảm bảo rằng quý vị có thể so sánh các mức giá khác nhau, hãy yêu cầu: 

 

Mức giá ước tính chi tiết theo từng khoản và một bản sao hợp đồng.  

 Kế hoạch đáp ứng các yêu cầu vệ sinh của địa phương và tiểu bang.  

 Lịch trình công việc dự kiến.  

 

6) Sau khi dọn sạch xong, quý vị phải lưu lại hồ sơ. 

Sau khi hoàn thành vệ sinh, hãy đảm bảo quý vị có bản sao báo cáo vệ sinh do nhà thầu hoặc cố vấn cung 
cấp. Quý vị cần lưu lại các báo cáo để bản thân, tổ chức cho vay và người mua nhà có thể tham khảo sau này.  

Nếu hoạt động vệ sinh được thực hiện trong khuôn khổ chương trình bảo hiểm của PLIA, quý vị phải nộp bản 
sao báo cáo vệ sinh cho PLIA.  
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 Nếu trong nhà tôi có bể bị bỏ hoang thì sao? 

Tìm bể của nhà quý vị: 

Bể chứa dầu có thể được đặt ngầm dưới đất, trên mặt đất hoặc trong tầng hầm. Nếu quý vị gặp khó khăn 
khi xác định vị trí của bể, quý vị có thể thử: 

 Lần theo đường ống dầu từ nhà quý vị. 
 Định vị ống thông bể. 
 Sử dụng đầu dò cầm tay hoặc máy dò kim loại. 

Kiểm tra dầu trong bể:  

 Tháo nắp đậy bể.  
 Đưa một cây gậy dài vào trong bể cho đến khi chạm đáy bể.  
 Nhấc gậy lên và kiểm tra xem có dầu còn dư không.  

 
Tôi có được yêu cầu hỗ trợ vệ sinh không? 

Có, PLIA cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ Chương Trình Hỗ Trợ Kỹ Thuật Sưởi Dầu. Dịch vụ này 
được cung cấp với mức giá cố định là $350. Để tham gia chương trình, quý vị phải nộp đơn đăng ký và phí. 
Quý vị có thể đăng ký hoặc tải tài liệu từ trang web của PLIA hoặc yêu cầu đơn đăng ký bằng cách gọi điện 
đến số 1-800-822-3905.  

 

Trong khuôn khổ Chương Trình Hỗ Trợ Kỹ Thuật Sưởi Dầu, quý vị có thể yêu cầu PLIA đưa ra ý kiến bằng 
văn bản liệu rằng hoạt động vệ sinh của quý vị có đáp ứng các yêu cầu hoàn thành quan trọng theo Chương 
70.105 RCW, Đạo Luật Quản Lý Chất Độc Khuôn Mẫu không. Thư ý kiến xác nhận rằng quý vị đã đáp ứng 
các yêu cầu vệ sinh thường được gọi là thư “Không Yêu Cầu Thêm Hành Động” hoặc “NFA”. Quý vị có thể 
sử dụng thư này để đáp ứng yêu cầu của các tổ chức cho vay và cơ quan môi trường.  
 

Nếu địa điểm nhà quý vị được bảo hiểm theo Chương Trình Bảo Hiểm Sưởi Dầu, quý vị có cơ hội tham gia 
Chương Trình Hỗ Trợ Kỹ Thuật Sưởi Dầu khi nhận gói hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Quý vị có thể sử dụng một 
phần tiền bảo hiểm để đóng phí dịch vụ $350.  
 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1-800-822-3905 hoặc truy cập trang web của PLIA để biết thêm  
thông tin. Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời mọi thắc mắc liên quan đến bể chứa dầu và các yêu cầu để  
hoàn tất địa điểm.  

Lưu Ý An Toàn 

 Làm việc trong bể chứa dầu ngầm có thể tiềm ẩn nguy hiểm.  PLIA đặc biệt khuyến nghị quý vị 
thuê một chuyên gia giàu kinh nghiệm thực hiện công việc quý vị mong muốn.  

 Trong một số trường hợp nhất định, bể có thể phát nổ. Làm việc trong hố đào, thiết bị được cắt mở 
hoặc xử lý các bể nặng và sử dụng thiết bị điện cũng có thể gây rủi ro.  

 Không bao giờ được vào bên trong bể chứa ngầm, kể cả khi bể đã được cắt mở.  

 Nếu quý vị nghi ngờ rằng bể chứa dầu nhà quý vị bị rò rỉ, hãy hành động ngay. Quý vị càng hành động 
sớm thì càng ít dầu bị rò rỉ ra khu đất xung quanh cũng như nguồn nước mặt và nước ngầm gần đó.  

 Nếu bể chứa dầu nhà quý vị bị rò rỉ, không được nạp thêm dầu vào bể. Ngừng sử dụng bể ngay lập tức. 
Bơm lượng dầu còn lại ra khỏi bể càng sớm càng tốt.  

 Nếu nhà quý vị có bể không sử dụng, hãy yêu cầu một chuyên gia có trình độ kiểm tra bể trước khi dùng 
lại bể đó.  

 Không bao giờ đổ các loại rác như sơn, chất chống đông hoặc dầu động cơ đã sử dụng vào bể dầu dân 
dụng không sử dụng. 
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