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Để yêu cầu tài liệu theo một 

định dạng khác, hãy gọi 
PLIA theo số 360-407-

0520, Dịch Vụ Tiếp Âm 
711 hoặc TTY theo số       

1-800-833-6388. 

Nhiều hơn 50,000 cư dân tiểu bang sưởi ấm nhà họ bằng cách sử dụng 
dầu từ bể chứa dầu đốt trong nhà họ. Với việc giám sát cơ bản về bể 
chứa dầu đốt của quý vị, quý vị có thể xác định sự rò rỉ có thể gây ô 
nhiễm môi trường và đe dọa các nguồn cung cấp nước và sức khỏe con 
người. 

 
Tờ dữ kiện này đưa ra hướng dẫn về cách thức: 
 Xác định việc đăng ký của quý vị vào Chương Trình Bảo Hiểm Dầu 

Đốt của Cơ Quan Bảo Hiểm Trách Nhiệm Gây Ô Nhiễm (PLIA). 
 Giám sát bể chứa dầu đốt của quý vị và dò tìm sự rò rỉ có thể xảy ra. 
 Thực hiện hành động nếu bể chứa của quý vị đã rò rỉ. 

 
 Tôi bảo hiểm bể chứa dầu đốt của tôi đối với sự rò rỉ như 
thế nào?  

Đối các chủ nhân bể chứa dầu đốt đã đăng ký 
trước ngày 02 Tháng Bảy, 2020, PLIA cung cấp 
bảo hiểm miễn phí cho các chủ nhân. Chương 
Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt cung cấp lên đến 
$60,000 bảo hiểm để làm sạch ô nhiễm do sự rò 
rỉ của một bể chứa dầu đốt gây ra. Bảo hiểm chỉ 
bao trả các bể chứa được dùng để sưởi ấm và 
được đăng ký trong chương trình trước khi rò rỉ 
xảy ra. 

 
Kể từ ngày 02 Tháng Bảy, 2020, Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt không 
còn chấp nhận các đơn đăng ký mới nữa. Hiện nay, các bể chứa dầu đốt 
được đăng ký sẽ duy trì bảo hiểm. Việc chuyển các đơn đăng ký tồn tại 
cũng sẽ được chấp nhận nếu được chuyển trong vòng 180 ngày dương lịch 
kể từ ngày chuyển nhà. 

 
 Vì sao tôi cần phải giám sát bể chứa dầu đốt của tôi? 
Các bể chứa dầu đốt lâu năm có thể phát sinh các lỗ và rò rỉ dầu đốt ra môi 
trường. Các bể chứa rò rỉ có thể gây ô nhiễm đất, nước bề mặt và nước 
ngầm gần đó. Sự rò rỉ cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng 
không khí ở nhà quý vị, có thể có ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe con 
người nếu vẫn chưa được giải quyết. 

 
Ngoài ra, theo luật lệ tiểu bang, quý vị có thể chịu trách nhiệm về việc làm 
sạch và các hư hại nguồn tài nguyên thiên nhiên do sự rò rỉ từ bể chứa của quý 
vị. Sau cùng, nếu bể chứa của quý vị rò rỉ, nhà quý vị có thể bị liệt kê vào 
Danh Sách Địa Điểm Nghi Ngờ và Xác Định Nhiễm Bẩn của Sở Sinh Thái 
(Sinh Thái). 

Để xem bể chứa của 
quý vị có được đăng 

ký hay không, hãy liên 
hệ với chúng tôi theo 

số (800) 822-3905 
hoặc email tại 

pliamail@plia.wa.gov 

http://www.plia.wa.gov/
mailto:kim.bzotte@plia.wa.gov
mailto:jeremy.richtmyre@plia.wa.gov
mailto:tmyre@plia.wa.gov
mailto:kory.neidich@plia.wa.gov
mailto:pliamail@plia.wa.gov
mailto:pliamail@plia.wa.gov


PLIA Pub. No. 03-2018-01 (Rev. 09/2020) Page 2 
 
 

Cách thức kiểm tra bể chứa của quý vị đối 
với nước: 
Đôi khi một bể chứa đang rò rỉ chứa cả 
dầu lẫn nước. Nước sẽ đọng ở dưới đáy và 
dầu sẽ nổi lên trên cùng. 

 
♦ Cho một ít bột nhão phản ứng với 

nước vào đầu que. 
♦ Đưa que này vào bể chứa. 
♦ Bất kỳ lượng nước nào trong bể chứa 

cũng sẽ làm cho bột nhão đổi màu. 

♦ Bột nhão phản ứng với nước không 
đắt tiền và có thể mua trực tuyến hoặc 
từ hầu hết các công ty dầu đốt. 

Tôi biết như thế nào nếu bể chứa của tôi đang rò rỉ?  

♦ Lò sưởi ngưng hoạt động. Điều này có thể có nghĩa là có nước trong bể chứa của quý vị. Quý vị có thể gọi một 
công ty dịch vụ để kiểm tra bể chứa của quý vị hoặc quý vị có thể tự kiểm tra bằng cách sử dụng một cái que và 
bột nhão phản ứng với nước. (Xem ô bên phải để biết thêm thông tin.) 

♦ Mức độ dầu đốt rơi xuống nhanh hơn dự kiến. Giám sát 
việc sử dụng nhiên liệu của quý vị cẩn thận đối với bất kỳ 
thay đổi bất ngờ nào. 

♦ Các bể chứa dầu đốt ngầm thường được loại bỏ. Trong thời 
gian loại bỏ bể chứa, nhà thầu phải tìm kiếm các lỗ trong bể 
chứa hoặc dầu đốt trong đất. 

♦ Hơi hoặc dầu đốt thấm qua tầng hầm. Đôi khi dầu có thể 
thấm qua tầng hầm hoặc khoang trống dưới sàn nhà. Quý vị 
phải thường xuyên kiểm tra các khu vực gần bể chứa của quý 
vị và các đường ống dẫn hơi hoặc các dấu hiệu rò rỉ có thể 
thấy được. 

♦ Hãy nhớ: Bể chứa của quý vị càng lâu đời, quý vị càng phải 
giám sát nó cẩn thận hơn. 

 
 Tôi phải làm gì nếu bể chứa của tôi đang rò rỉ?  

1) Báo cáo rò rỉ cho Sở Sinh Thái. 
Quý vị phải thông báo cho Sở Sinh Thái (Sinh Thái) về bất kỳ chất nào thải ra môi trường. Quý vị có thể thông báo cho 
Văn phòng sinh thái khu vực của quý vị bằng điện thoại, email hoặc trực tuyến. Thông tin liên hệ hiện có tại 
www.ecy.wa.gov. 

 
Nếu chất thải này đã xâm nhập vào các bề mặt nước—như hồ, sông, lạch hoặc hệ thống thoát nước mưa—quý vị phải 
thông báo ngay lập tức cho Ban Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Washington theo số 1-800-645-7911. 

 
2) Liên hệ PLIA để tìm xem bể chứa của quý vị có được bảo hiểm hay không. 
Gọi PLIA theo số 1-800-822-3905 càng sớm càng tốt để xác định xem bể chứa đang rò rỉ của quý vị có được đăng ký 
theo Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt hay không và sự rò rỉ có được bảo hiểm bởi Chương Trình hay không. Quý vị 
có 30 ngày kể từ ngày bể chứa ngưng nối với lò sưởi để nộp đơn yêu cầu bồi thường. PLIA sẽ không bao trả các yêu 
cầu bồi thường bên ngoài cửa sổ 30- ngày. 

 
Nếu sự rò rỉ không được bao trả bởi Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt, quý vị có thể nộp đơn xin hưởng Chương 
Trình Cho Vay và Tài Trợ Vốn Dầu Đốt. Những người tham gia Chương Trình này có thể nhận lên đến $75,000 trợ 
giúp tài chánh để giúp chi trả các dự án làm sạch và cơ sở hạ tầng được kết hợp với các bể chứa dầu đốt tại nhà. Để 
biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Kory Neidich, Điều Phối Viên Chương Trình Cho Vay và Tài Trợ Vốn Dầu Đốt, 
tại kory.neidich@plia.wa.gov. 

 
Trợ giúp kỹ thuật về việc loại bỏ bể chứa và làm sạch môi trường cũng hiện có theo Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật Dầu 
Đốt của PLIA. Dịch vụ này hiện có đối với phí cố định $1,000. Xin liên hệ Jeremy Richtmyre, Điều Phối Viên Chương 
Trình Dầu Đốt, tại jeremy.richtmyre@plia.wa để biết thêm thông tin. 

 
3) Lấy tất cả dầu đốt còn lại ra khỏi bể chứa đang rò rỉ. 
Càng sớm càng tốt, quý vị phải bơm tất cả dầu đốt từ bể chứa. Đây là biện pháp đơn quan trọng nhất, dễ dàng nhất, ít tốn 
kém nhất mà quý vị có thể thực hiện để ngăn ngừa ô nhiễm đất và nước ngầm. Quý vị chờ lấy dầu ra khỏi bể chứa càng 
lâu, việc làm sạch ô nhiễm sẽ càng nhiều. Nếu cần, quý vị có thể yêu cầu bơm dầu vào một bể chứa tạm được nối với lò 
sưởi để có thể tiếp tục sưởi ấm nhà quý vị. 

• Nếu bể chứa của quý vị được đăng ký với Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt, xin tham khảo trang web 

https://ecology.wa.gov/About-us/Get-to-know-us/Contact-us
http://www.ecy.wa.gov/
https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant-program/
mailto:kory.neidich@plia.wa.gov
https://plia.wa.gov/heating-oil-technical-assistance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-technical-assistance-program/
mailto:jeremy.richtmyre@plia.wa


PLIA Pub. No. 03-2018-01 (Rev. 09/2020) Page 3 
 
 

Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt của chúng tôi để biết thêm thông tin về các bước kế tiếp. 
• Quan Trọng: Đừng quên lưu giữ các báo cáo về việc loại bỏ bể chứa và mẫu đất vào hồ sơ của quý vị. 

 
4) Loại bỏ hoặc không dùng bể chứa đang rò rỉ. 
Sau khi bơm dầu đốt ra khỏi bể chứa đang rò rỉ của quý vị, quý vị sẽ cần phải quyết định xem có loại bỏ hoặc không 
dùng bể chứa tại chỗ hay không. Kiểm tra với Cơ Quan Phòng Cháy Chữa Cháy địa phương của quý vị trước khi bắt 
đầu, vì mỗi thẩm quyền đều có các yêu cầu riêng. 

PLIA khuyến nghị rằng quý vị loại bỏ bể chứa của quý vị thay vì không dùng bể chứa tại chỗ bởi vì: 
 

♦ Việc loại bỏ bể chứa là cách bảo đảm duy nhất để xác định xem bể chứa của quý vị đã có rò rỉ hay 
không. Việc loại bỏ cho phép kiểm tra trực quan khu vực dưới bể chứa và lấy mẫu đất chính xác hơn. 

♦ Những người mua nhà và tổ chức tài chánh có thể yêu cầu bảo đảm rằng nhà không bị ô nhiễm và có thể yêu 
cầu loại bỏ bể chứa. Một bể chứa không dùng tại chỗ thì khó loại bỏ hơn, và việc phát hiện tình trạng ô nhiễm 
dưới bể chứa vào thời điểm bán có thể trì hoãn việc giao dịch nhà cửa của quý vị. 

Nhiều thông tin hơn về việc không dùng bể chứa dầu đốt có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi. 
 

5) Làm sạch bất kỳ ô nhiễm nào do sự rò rỉ gây ra. 
Quý vị nên đánh giá và làm sạch bất kỳ ô nhiễm nào do sự rò rỉ gây ra. Khi điều này có thể liên quan đến nỗ 
lực và chi phí, nên việc làm sạch là vì lợi ích tốt nhất của quý vị: 

 
♦ Sự rò rỉ có thể gây ô nhiễm giếng và suối, và hơi có thể làm cho quý vị hoặc con quý vị mắc bệnh. 
♦ Theo luật lệ tiểu bang, quý vị có thể chịu trách nhiệm về việc làm sạch và các hư hại nguồn tài nguyên 

thiên nhiên do sự rò rỉ từ bể chứa của quý vị (Chương 70A.305 RCW).  
♦ Luật lệ tiểu bang cũng yêu cầu quý vị tiết lộ tình trạng ô nhiễm môi trường cho những người mua sắp tới, 

có thể làm giảm bớt giá trị nhà quý vị (Chương 64.06 RCW).  
 

Nếu quý vị có yêu cầu bồi thường hợp lệ theo Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt của PLIA’s, quý vị có thể tìm kiếm 
nhiều thông tin hơn trên trang web của chúng tôi để hoàn tất việc làm sạch của quý vị. 

 
Quý vị có thể muốn thuê một nhà thầu vệ sinh hoặc tư vấn viên môi trường. Chi phí các dịch vụ này sẽ thay đổi tùy 
theo kích cỡ, địa điểm và khả năng tiếp cận bể chứa của quý vị. Các chi phí cũng có thể thay đổi giữa những công ty 
thực hiện cùng các dịch vụ. Nếu có thể, hãy yêu cầu báo giá chung trước khi chọn một nhà cung cấp dịch vụ. 
Để bảo đảm quý vị có thể so sánh các báo giá khác nhau, hãy yêu cầu về: 

 Bảng ước tính chi tiết, ghi thành từng khoản và một bản sao hợp đồng. 
 Kế hoạch để đáp ứng các yêu cầu làm sạch của tiểu bang và địa phương. 
 Tiến độ công việc được đề nghị. 

 
Nếu quý vị được đăng ký vào Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật và Dầu Đốt của PLIA, nhân viên chúng tôi có thể trợ 
giúp quý vị đưa ra các quyết định có hiểu biết và tư vấn cho quý vị về đường lối tốt nhất để đáp ứng các yêu cầu làm sạch 
của tiểu bang đối với nhà quý vị. 

 
6) Ngay khi việc làm sạch hoàn tất, hãy lưu dữ liệu vào hồ sơ của quý vị. 
Ngay khi quý vị đã hoàn tất việc làm sạch của quý vị, bảo đảm sẽ nhận được một bản sao báo cáo việc làm sạch từ nhà 
thầu hoặc tư vấn viên của quý vị. Quý vị nên lưu giữ báo cáo để tham khảo trong tương lai cho bản thân quý vị, tổ chức tài 
chánh và người mua sau này. 
Nếu việc làm sạch đã được hoàn tất theo chương trình bảo hiểm của PLIA, bảo đảm rằng một bản sao báo cáo việc 
làm sạch sẽ được gởi đến PLIA. 

https://plia.wa.gov/heating-oil-pollution-liability-insurance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-tank-decommissioning/
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.305
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=64.06
http://www.plia.wa.gov/
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Lưu Ý Về An Toàn 

♦ Làm việc trên một bể chứa dầu đốt ngầm có thể nguy hiểm. PLIA đề nghị kiên quyết rằng quý vị nên thuê 
mướn một chuyên gia có kinh nghiệm để thực hiện bất kỳ việc làm nào cần thiết. 

♦ Theo các điều kiện nhất định, các bể chứa có thể bùng nổ. Làm việc trong hố đào, cắt mở hoặc xử lý các bể 
chứa nặng và sử dụng thiết bị điện cũng tạo ra nguy cơ. 

♦ Không bao giờ đi vào bể lưu trữ ngầm, thậm chí nó đã được cắt mở. 
♦ Nếu quý vị nghi ngờ bể chứa dầu đốt đang rò rỉ, hãy thực hiện hành động ngay lập tức. Quý vị càng sớm 

hành động, càng ít dầu rò rỉ vào vùng đất xung quanh, nước bề mặt hoặc nước ngầm gần đó. 
♦ Nếu quý vị có một bể chứa dầu đốt đang rò rỉ, không bơm đầy bể. Ngưng sử dụng ngay lập tức. Yêu cầu bơm 

dầu đốt còn lại ra khỏi bể chứa càng sớm càng tốt. 
♦ Nếu quý vị có một bể chứa chưa dùng, hãy nhờ một chuyên gia đủ trình độ chuyên môn kiểm tra bể chứa trước khi 

để lại vào chỗ cũ để sử dụng. 
♦ Không bao giờ đưa rác thải sinh hoạt như sơn, hóa chất chống đông hoặc dầu xe đã sử dụng vào một bể chứa dầu 

đốt chưa dùng ở nơi cư trú. 

 Nếu tôi gặp một bể chứa bị bỏ hoang thì sao?  

Tìm bể chứa của quý vị: 
Các bể chứa dầu đốt có thể ở dưới mặt đất, trên mặt đất hoặc tầng hầm. Nếu quý vị gặp khó khăn khi tìm 
kiếm bể chứa dầu đốt của quý vị, quý vị có thể thử: 

♦ Đi theo đường dẫn nhiên liệu từ nhà. 
♦ Tìm kiếm các ống thoát của bể chứa. 
♦ Sử dụng một đầu dò tay hoặc kim loại. 

Kiểm tra bể chứa của quý vị đối với dầu: 
♦ Vứt bỏ nắp ống dẫn ga. 
♦ Đưa một que dài vào bể chứa cho đến khi chạm đáy. 
♦ Lấy que này ra và kiểm tra nó xem có bất kỳ dư lượng dầu nào hay không. 

Tôi có thể được trợ giúp kỹ thuật về việc làm sạch của tôi không?  
Có, trợ giúp kỹ thuật hiện có từ PLIA theo Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật Dầu Đốt. Dịch vụ hiện có đối với phí 
đăng ký $1,000 một lần. Để tham gia chương trình, quý vị phải nộp một đơn xin cùng với khoản chi trả phí đăng ký. 
Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến, tải các tài liệu từ trang web của PLIA hoặc yêu cầu một đơn xin bằng cách gọi 1-
800-822-3905. 

 
Theo Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật Dầu Đốt, quý vị có thể yêu cầu một văn bản góp ý từ PLIA xem việc làm 
sạch của quý vị có đáp ứng các yêu cầu thực sự hay không để kết thúc theo Chương 70A.305 RCW, Đạo Luật Kiểm 
Soát Các Chất Độc Kiểu Mẫu. Nếu PLIA xác định rằng vị trí đã đáp ứng các yêu cầu thực sự của luật lệ làm sạch 
tiểu bang, khi đó một thư “Không Có Thêm Hành Động” (NFA) sẽ được gởi đến cho quý vị. Một thư NFA là một 
thư góp ý dựa vào việc kiểm tra lại kỹ thuật về vị trí của PLIA. Thư này có thể trình nộp cho các tổ chức tài chánh 
và cơ quan môi trường khác đối với các yêu cầu nhất định. 

 
Nếu vị trí của quý vị được bảo hiểm theo Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt, và yêu cầu bồi thường của quý vị được 
chấp thuận, quý vị có thể nộp đơn xin hưởng một phần tiền yêu cầu bồi thường bảo hiểm của quý vị cho phí đăng ký 
là $1,000 của Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật Dầu Đốt . 

 
Xin liên hệ với chúng tôi theo số 1-800-822-3905 hoặc truy cập vào trang web của PLIA để biết thêm thông tin. 
Chúng tôi sẽ sẵn dàng trả lời bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bể chứa dầu đốt và các yêu cầu để đạt được việc 
đóng kín vị trí. 

 

http://www.plia.wa.gov/hotap
https://plia.wa.gov/heating-oil-technical-assistance-program/
http://www.plia.wa.gov/
http://www.plia.wa.gov/hotap
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.305
https://plia.wa.gov/heating-oil-pollution-liability-insurance-program/
http://www.plia.wa.gov/hotap
http://www.plia.wa.gov/hotap
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