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Hàng ngàn cư dân Tiểu Bang Washington sưởi ấm nhà họ bằng cách sử dụng dầu từ bồn chứa dầu đốt trong nhà họ. Việc 
giám sát cơ bản về bồn chứa dầu đốt của quý vị có thể giảm thiểu tình trạng nhiễm bẩn gây ô nhiễm môi trường và đe dọa các 
nguồn cung cấp nước và sức khỏe con người. Khói từ dầu đốt bị rò rỉ có thể nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị 
nếu không được giải quyết. Ô nhiễm từ bồn chứa dầu đốt cũng có thể làm giảm giá trị nhà của quý vị. 

 Tầm Quan Trọng Của Việc Bảo Dưỡng Bồn 
 Chứa 

Bồn chứa dầu đốt bị ăn mòn theo thời gian gây ra rò rỉ. Tình 
trạng rò rỉ có thể tốn kém khi làm sạch. Các bồn chứa rò rỉ 
có thể gây ô nhiễm đất, nước bề mặt và nước ngầm gần đó, 
và ảnh hưởng đến chất lượng không khí. 

Theo luật dọn dẹp của tiểu bang, Chương 70A.305 RCW Đạo 
Luật Kiểm Soát Chất Độc Hại Mẫu (MTCA), 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 bồn chứa của quý vị. Bộ 
Sinh Thái  (Ecology) có thể liệt kê nhà quý vị vào Danh Sách 
Các Địa Điểm Được Xác Nhận và Nghi Ngờ Bị Ô Nhiễm 
(CSCSL). Tình trạng ô nhiễm và việc đưa vào danh sách 
CSCSL có thể gây khó khăn hơn khi quý vị bán nhà của mình. 

Bồn chứa dầu đốt ngầm (nguồn ảnh: Filco Company, Inc.). 

 Nếu Quý Vị Có Một Bồn Chứa Dầu Đốt Đang 
 Rò Rỉ 
1. Lấy tất cả dầu đốt còn lại ra khỏi bồn chứa đang rò rỉ.

Ngay khi quý vị phát hiện ra chỗ rò rỉ, hãy ngừng giao
dầu đốt tự động và yêu cầu đại lý bán dầu đốt của quý
vị bơm tất cả dầu ra khỏi bồn chứa dầu đốt. Quý vị chờ
lấy dầu ra khỏi bể chứa càng lâu, khả năng nhiễm bẩn
sẽ càng lan rộng hơn.

2. Báo cáo tình trạng rò thoát hoặc rò rỉ của bồn chứa dầu
đốt của quý vị.

• Báo cáo cho Bộ Sinh Thái bằng cách trình nộp một
Mẫu Đơn Báo Cáo Sự Cố Môi Trường Toàn Tiểu
Bang (ERTS). Thông tin liên hệ hiện có ở trang web
của cơ quan.

Nếu tình trạng rò thoát 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) 258-5990. Mặc dù 
không bắt buộc, quý vị cũng có thể thông báo cho PLIA về 
tình trạng rò thoát bằng một thông báo về yêu cầu bồi 
thường có thể xảy ra nếu bồn chứa dầu đốt của quý vị được 
đăng ký trong Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt, hoặc bằng 
đơn xin Chương Trình Cho Vay và Tài Trợ hoặc Trợ Giúp Kỹ 
Thuật về Dầu Đốt. 

Bồn Chứa Dầu Đốt - Tờ Dữ Kiện 

Phát Hiện Các Vấn Đề Về Bồn Chứa Dầu 
Đốt 

• Có nước trong bồn chứa dầu đốt của quý vị. Nước
có thể gây hư hỏng gỉ sét và rò rỉ. Quý vị có thể gọi
một công ty dịch vụ để kiểm tra bồn chứa của quý
vị hoặc quý vị có thể kiểm tra bồn chứa dầu đốt của
mình để tìm nước.

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

• Bồn chứa ngầm có thể có các lỗ không để ý thấy.
Trong thời gian loại bỏ bồn chứa, nhà thầu của quý
vị có thể tìm kiếm các lỗ trong bồn chứa dầu đốt
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 bồn chứa dầu đốt của quý vị và
các đường ống dẫn hơi hoặc các dấu hiệu rò rỉ có
thể thấy được.

Hãy nhớ: Các bồn chứa có tuổi thọ hơn 20 năm cần phải 
được theo dõi chặt chẽ hơn. 

https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.305
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.305
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.305
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/statewide-issue-reporting-form
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/statewide-issue-reporting-form
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/statewide-issue-reporting-form
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/Report-a-spill
https://plia.wa.gov/wp-content/uploads/2022/02/Checking-Your-Heating-Oil-Tank-For-Water.pdf
https://plia.wa.gov/wp-content/uploads/2022/02/Checking-Your-Heating-Oil-Tank-For-Water.pdf
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3. Làm sạch bất kỳ chỗ nhiễm bẩn nào từ sự rò thoát
hoặc rò rỉ của bồn chứa dầu đốt.

Quý vị phải 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 được yêu cầu theo luật lệ tiểu bang,
WAC 173-340-515 Các Biện Pháp Khắc Phục Độc Lập.
Các bồn chứa rò rỉ dầu đốt có thể gây ô nhiễm đất,
nước bề mặt và nước ngầm gần đó. Sự rò rỉ cũng có thể
ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở nhà quý vị.

Tìm kiếm một nhà thầu hoặc chuyên viên tư vấn chuyên 
về việc làm sạch chỗ nhiễm bẩn do dầu đốt gây ra. Mọi 
nỗ lực làm sạch của quý vị phải đáp ứng các tiêu chuẩn 
làm sạch chất độc của tiểu bang, Chương 173-340 WAC 
Các Quy Định Làm Sạch MTCA. 

5. Lưu giữ tất cả hồ sơ làm sạch.

Ngay khi quý vị đã hoàn tất việc làm sạch của mình,
bảo đảm sẽ nhận được một bản sao báo cáo việc làm 
sạch từ nhà thầu hoặc chuyên viên tư vấn của quý vị. 
Lưu giữ báo cáo để quý vị có thể cung cấp cho những 
người khác nếu quý vị dự định bán nhà mình. 

Đào đất ô nhiễm dầu khí tại khu vực bồn chứa dầu đốt đang rò rỉ (nguồn ảnh: Terracon). 

4. Loại bỏ hoặc không dùng bồn chứa dầu đốt.

Sau khi bơm dầu đốt ra khỏi bồn chứa dầu đốt đang rò
rỉ của quý vị, quý vị có thể loại bỏ hoặc không dùng bồn
chứa dầu đốt của mình tại chỗ. Kiểm tra với Trưởng
Phòng Cứu Hỏa hoặc Cảnh Sát Trưởng Phòng Cháy
Chữa Cháy địa phương của quý vị trước khi bắt đầu, vì
mỗi quận đều có các yêu cầu riêng của mình.

PLIA khuyến nghị quý vị nên loại bỏ bồn chứa dầu đốt
của mình thay vì không dùng bồn chứa tại chỗ.

• Việc loại bỏ bồn chứa là cách bảo đảm duy nhất để
xác định xem bồn chứa của quý vị đã có rò rỉ hay
không. Việc loại bỏ cho phép kiểm tra trực quan
khu vực dưới bồn 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. Một
bồn chứa không dùng tại chỗ có thể vẫn còn ô
nhiễm. Trong quá trình kiểm tra, nếu có ô nhiễm
dưới bồn chứa dầu đốt, điều này có thể làm trì hoãn
giao dịch nhà cửa của quý vị.

• Cho dù quý vị loại bỏ hoặc không dùng bồn chứa
tại chỗ, quý vị phải chịu trách nhiệm làm sạch chỗ
rò rỉ hoặc rò thoát của bồn chứa dầu đốt.

Một bồn chứa trên mặt đất đang rò rỉ (nguồn ảnh: “Tình Trạng Rò Thoát Dầu Đốt Trong Nơi Cư Trú ở 
Pembroke, Massachusetts” by Sở Bảo Vệ Môi Trường Massachusetts được cấp phép theo CC BY 2.0.). 

Lưu Ý Về An Toàn 

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

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

• Không bao giờ đi vào bồn chứa dầu đốt, cho dù
bồn đã được cắt mở.

• Nếu quý vị có một bồn chứa chưa dùng, hãy nhờ
một chuyên viên đủ trình độ chuyên môn kiểm
tra bồn chứa trước khi để lại vào chỗ cũ để sử
dụng.

• Không bao giờ đưa bất kỳ thứ gì vào một
bồn chứa dầu đốt chưa dùng ở nơi cư trú trừ
khi bồn hoàn toàn không dùng.

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340-515
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340-515
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340
https://plia.wa.gov/heating-oil-tank-decommissioning/
https://plia.wa.gov/heating-oil-tank-decommissioning/
https://plia.wa.gov/heating-oil-tank-decommissioning/
https://plia.wa.gov/wp-content/uploads/2022/02/Local-County-Fire-Chief-and-Marshal-List.pdf
https://plia.wa.gov/wp-content/uploads/2022/02/Local-County-Fire-Chief-and-Marshal-List.pdf
https://plia.wa.gov/wp-content/uploads/2022/02/Local-County-Fire-Chief-and-Marshal-List.pdf
https://www.flickr.com/photos/massdep/4601650502/in/album-72157624046912336/
https://www.flickr.com/photos/massdep/4601650502/in/album-72157624046912336/
https://www.flickr.com/photos/massdep/4601650502/in/album-72157624046912336/
https://www.flickr.com/photos/massdep/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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PLIA có thể trợ giúp quý vị chi trả việc làm sạch của quý vị 
cũng như tư vấn và trợ giúp kỹ thuật. 

 Chương Trình Cho Vay và Tài Trợ Về Dầu Đốt  

Chương trình này cung cấp hỗ trợ tài chánh dưới hình 
thức tài trợ và cho vay dài hạn, lãi suất thấp. Lên đến 
$75,000 cho mỗi đơn xin chi trả cho các dự án làm sạch 
và cơ sở hạ tầng liên quan đến bồn chứa dầu đốt. 

Những người tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được một 
khoản tài trợ nhỏ để chi trả cho việc thu thập dữ liệu ban 
đầu nhằm xác định mức độ nhiễm bẩn và triển khai một kế 
hoạch để làm sạch. 

Chi phí các dịch vụ làm sạch thay đổi tùy theo kích cỡ, địa 
điểm và khả năng tiếp cận bồn chứa của quý vị. Một số 
thông tin quý vị sẽ cần phải yêu cầu từ nhà cung cấp dịch vụ 
hoặc chuyên viên tư vấn môi trường bao gồm: 

• bằng cấp, giấy phép nhà thầu và giấy phép chuyên
ngành. 

• một bảng ước tính chi phí chi tiết, theo từng khoản
mục và hợp đồng cho công việc sẽ được thực hiện.

• kế hoạch làm sạch phải đáp ứng các yêu cầu làm sạch
của tiểu bang và địa phương như sau Chương 70A.305
RCW Đạo Luật Kiểm Soát Các Chất Độc Mẫu. Kế hoạch
phải bao gồm tiến độ công việc được đề nghị.

Truy cập vào trang web Sở Lao Động & Công Nghiệp Tiểu 
Bang Washington để biết thêm các lời khuyên nhằm xem 
xét trước khi thuê mướn một nhà thầu. 

 Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt 

Một bồn chứa dầu đốt được loại bỏ từ dưới mặt đất. 

 Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật 

Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật tư vấn và hỗ trợ việc liệu 
các hoạt động làm sạch được đề nghị hoặc đã hoàn tất của 
quý vị có đáp ứng các yêu cầu làm sạch của tiểu bang hay 
không. Để tham gia chương trình, quý vị phải nộp một đơn 
xin cùng với phí đăng ký một lần là $1,000.1 

Quý vị sẽ nhận được một văn bản góp ý từ PLIA xem 
việc làm sạch của quý vị có đáp ứng các yêu cầu hay 
không để kết thúc theo luật làm sạch của tiểu bang, 
Chương 173-340 WAC, Đạo Luật Kiểm Soát Các Chất 
Độc Mẫu - Làm Sạch. Nếu PLIA xác định việc làm sạch 
đáp ứng các yêu cầu cơ bản của luật làm sạch tiểu bang, 
sau đó PLIA sẽ gởi cho quý vị một thư góp ý “Không Cần 
Thêm Hành Động” (No Further Action - NFA). 

Nếu bồn chứa của quý vị được bảo hiểm theo Chương 
Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt, số tiền yêu cầu bồi thường của 
quý vị có thể được sử dụng cho phí đăng ký Chương Trình 
Trợ Giúp Kỹ Thuật. 

PLIA khuyến khích chủ nhân bồn chứa nên nghiên cứu các 
nhà cung cấp dịch vụ hoặc chuyên viên tư vấn môi trường 
và yêu cầu báo giá trước khi chọn lựa. 

Đối với chủ nhân bồn chứa dầu đốt có đăng ký hiện tại, 
Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt cung cấp lên đến $60,000 
để chi trả việc làm sạch. Số tiền được sử dụng để làm sạch 
ô nhiễm do sự rò rỉ của một bồn chứa dầu đốt gây ra. Công 
ty bảo hiểm sẽ cung cấp bảo hiểm nếu bồn chứa dầu đốt đã 
được sử dụng cho dầu đốt và đã được đăng ký trước khi 
xảy ra rò rỉ. 

Nếu bồn chứa dầu đốt ngưng nối với lò sưởi, quý vị có 30 
ngày dương lịch để nộp đơn yêu cầu bồi thường. PLIA 
không bao trả các yêu cầu bồi thường ngoài thời hạn 30 
ngày. 

Việc chuyển các đơn đăng ký hiện tại cho chủ nhà mới cũng 
được chấp nhận nếu được chuyển trong vòng 180 ngày 
dương lịch kể từ ngày chuyển nhà. 

Quý vị có thể tìm hiểu xem bồn chứa dầu đốt của quý vị có 
được đăng ký với Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt hay 
không thông qua mẫu đơn Tìm Kiếm Đăng Ký của PLIA. Quý 
vị cũng có thể gởi một email đến pliamail@plia.wa.gov để 
được trợ giúp. 

Các chủ nhân mới của bồn chứa dầu đốt đã đăng ký trước 
đây, quý vị có thể chuyển việc đăng ký hiện tại bằng cách 
đăng nhập vào Cộng Đồng Trực Tuyến. 

Trang Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt trong Cộng Đồng Trực Tuyến của PLIA. 

1. Phí đăng ký được thiết lập sẽ tăng đến $1,300 bắt đầu từ ngày 01 Tháng 
Tám, 2022. 

Các Chương Trình Dầu Đốt PLIA 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.305
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.305
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.305
https://lni.wa.gov/licensing-permits/contractors/hiring-a-contractor/hire-smart-step-by-step
https://lni.wa.gov/licensing-permits/contractors/hiring-a-contractor/hire-smart-step-by-step
https://lni.wa.gov/licensing-permits/contractors/hiring-a-contractor/hire-smart-step-by-step
https://plia.wa.gov/technical-assistance-program/
https://plia.wa.gov/forms-documents/heating-oil-technical-assistance-program-hotap-application-agreement/
https://plia.wa.gov/forms-documents/heating-oil-technical-assistance-program-hotap-application-agreement/
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 Cộng Đồng Trực Tuyến của PLIA 
Cộng Đồng Trực Tuyến là hệ thống dựa trên web của PLIA 
cho phép khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ và chuyên viên 
tư vấn môi trường có thể xem, tải lên và phê duyệt các tài 
liệu trực tuyến. Hệ thống cung cấp thông tin “thời gian 
thực” mà quý vị có thể truy cập trực tiếp vào bất kỳ lúc nào. 

Để sử dụng Cộng Đồng Trực Tuyến, đầu tiên quý vị phải tạo 
một tài khoản Truy Cập An Toàn Washington (Secure 
Access Washington - SAW). 

4. Quý vị sẽ nhận được một email theo địa chỉ email
mà quý vị đã nhập. Thực hiện theo các hướng dẫn
trong email đó để kích hoạt tài khoản SAW mới của
quý vị.

5. Truy cập vào đường dẫn
Cộng Đồng Trực Tuyến,
hãy nhập tên người dùng
và mật khẩu mà quý vị đã
thiết lập cho Tài Khoản
SAW của quý vị và nhấn
vào “Submit (Gởi).”

Tạo một tài khoản SAW và truy cập vào Cộng Đồng Trực 
Tuyến: 

1. Đi đến trang web Truy Cập An Toàn Washington tại:
https://secureaccess.wa.gov/myAccess/saw/
select.do

Nếu quý vị cần trợ giúp với Cộng 
Đồng Trực Tuyến, xin gọi PLIA 
theo số 1-800-822-3905 hoặc gởi 
email đến pliamail@plia.wa.gov. 
Để yêu cầu tài liệu theo một định 
dạng khác, hãy gọi PLIA theo số 
1-800-822-3905.

Đường dẫn Đăng Nhập Cộng Đồng Trực Tuyến trên Trang Chương 
Trình Bảo Hiểm Trách Nhiệm Gây Ô Nhiễm Do Dầu Đốt . 

2. Nhấp vào nút “Sign Up! (Đăng Ký)”.

3. Nhập các trường bắt buộc, nhấp vào nút “I’m
not a robot (Tôi không phải là người máy)” và
sau đó nhấp vào “Submit (Gởi).”

Dịch Vụ Tiếp Âm 711 hoặc TTY theo số 1-800-833-6388. PLIA
cũng có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ theo yêu
cầu.

Thông Tin Chương Trình PLIA 
• Chương Trình Cho Vay và Tài Trợ Về Dầu Đốt (HOLG)

• Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật (TAP)

• Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt (HOIP)

Liên hệ với Nhân Viên PLIA 
• Kim Bzotte, Đăng ký Chương Trình Trợ Giúp Kỹ

Thuật, các câu hỏi và yêu cầu bồi thường của
Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt và hỗ trợ Cộng
Đồng Trực Tuyến

• Jeremy Richtmyre, Các câu hỏi và yêu cầu bồi thường
của Chương Trình Bảo Hiểm Dầu Đốt, hỗ trợ Cộng
Đồng Trực Tuyến, thông tin chung về dầu đốt

• Kory Neidich - Các câu hỏi về chương trình và
đơn xin Cho Vay và Trợ Cấp về Dầu Đốt

mailto:pliamail@plia.wa.gov
https://plia.wa.gov/
https://twitter.com/pliawa
https://secureaccess.wa.gov/FIM2MFA/sps/sawmfaidp/saml20/logininitial?RequestBinding=HTTPPost&NameIdFormat=Email&PartnerId=https://wa-plia-gov.my.site.com/s/
https://secureaccess.wa.gov/FIM2MFA/sps/sawmfaidp/saml20/logininitial?RequestBinding=HTTPPost&NameIdFormat=Email&PartnerId=https://wa-plia-gov.my.site.com/s/
https://secureaccess.wa.gov/FIM2MFA/sps/sawmfaidp/saml20/logininitial?RequestBinding=HTTPPost&NameIdFormat=Email&PartnerId=https://wa-plia-gov.my.site.com/s/
https://secureaccess.wa.gov/myAccess/saw/select.do
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