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TUYÊN BỐ CỦA GIÁM ĐỐC R. DAVID PAULISON 
Trong hai tháng qua, FEMA đã tăng cường đáng kể mức độ tập trung của mình vào 
những mối lo ngại y tế liên quan tới formaldehyde do những nạn nhân thiên tai ở khu vực 
Vịnh Mexico nêu ra. Những người dân này cư ngụ trong những nhà toa móc du lịch và 
nhà di động do FEMA cung cấp tại các tiểu bang ở khu vực Vịnh Mexico.    

 
Formaldehyde là một chất gây ô nhiễm môi trường trong nhà thường gặp, có thể có ở hầu 
như tất cả những ngôi nhà và tòa nhà. Đó là một chất khí không màu được thải ra trong 
nhà từ nhiều nguồn vật dụng khác nhau trong nhà. Formaldehyde cũng có thể có ở nhiều 
loại vật liệu dùng trong xây dựng nhà và các sản phẩm cho sinh hoạt hàng ngày. FEMA 
đã nhận được nhận được một số lượng tương đối nhỏ nhưng đầy ý nghĩa những thắc mắc 
từ người dân cư ngụ trong nhà toa móc du lịch của FEMA đã có những triệu chứng có thể 
liên quan tới hơi formaldehyde. 
 

Hôm nay tôi sẽ công bố một vài bước mà FEMA đã tiến hành để giải quyết những mối lo 
ngại này và để phối hợp chặt chẽ hơn với những người dân có thể có lo ngại về việc tiếp 
xúc với formaldehyde. Những bước này gồm có: 

 

Xét nghiệm và Nghiên cứu Chất lượng Không khí.  Theo một kế hoạch đang được xây 
dựng trong nhiều tuần, các chuyên viên y tế thuộc Các Trung tâm Phòng Chống Bệnh tật 
(CDC) và Văn phòng Các Vấn đề Y tế thuộc Bộ Nội An sẽ tiến hành một cuộc nghiên 
cứu thực tiễn sơ bộ mà qua đó sẽ xét nghiệm các tình trạng chất lượng không khí trong 
những căn nhà do FEMA mua dưới những điều kiện đời thực.  Việc xét nghiệm sẽ bắt 
đầu vào Thứ Ba, ngày 24 tháng 7 năm 2007. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên của CDC sẽ 
xem xét một cách toàn diện những nghiên cứu đã được biết để tư vấn cho FEMA về mức 
độ an toàn của những điều kiện môi trường trong những nhà toa móc du lịch.  Chúng tôi 
cũng sẽ xem xét những giải pháp kỹ thuật có thể loại bỏ những chất gây ô nhiễm môi 
trường ra khỏi những nhà toa móc du lịch. 

 

Tăng cường Trao đổi Thông tin với Người Cư ngụ trong Nhà Toa móc Du lịch.  Bắt 
đầu từ ngày mai, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2007, FEMA sẽ phân phát một tờ thông 
tin về formaldehyde và nhà ở (xem đính kèm) cho người cư ngụ trong mỗi nhà toa móc  
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du lịch và nhà di động do FEMA cung cấp tại bốn tiểu bang ở khu vực Vịnh Mexico.  
Hiện nay có 64.805 hộ gia đình sống trong những căn nhà này ở Alabama, Louisiana, 
Mississippi và Texas.  Chín mươi bảy phần trăm những căn nhà này nằm ở Louisiana và 
Mississippi.  Tờ thông tin này sẽ cung cấp những thông tin căn bản về formaldehyde, 
những tác động y khoa khả dĩ của nó và nơi liên lạc để được hỗ trợ thêm.  Những thông 
tin tương tự đã được cung cấp cho người cư ngụ trong tất cả những nhà toa móc du lịch  

FEMA ở khu vực Vịnh Mexico năm ngoái. Tờ thông tin mới này cũng có trên trang 
mạng www.fema.gov.    

 

Đường dây Hỗ trợ Miễn phí Dành riêng.  Bắt đầu từ trưa (giờ Miền Đông) Thứ Bảy, 
ngày 21 tháng 7 năm 2007, FEMA sẽ mở một đường dây điện thoại miễn phí để phục vụ 
những người cư ngụ trong nhà toa móc du lịch và nhà di động do FEMA cung cấp tại các 
tiểu bang ở khu vực Vịnh Mexico. Các điện thoại viên thuộc CDC và FEMA sẽ túc trực 
để trả lời những thắc mắc về những vấn đề liên quan tới formaldehyde và những mối lo 
ngại về nhà ở FEMA có liên quan. Số điện thoại miễn phí là 1-866-562-2381 (Điện thoại 
dành cho người khiếm thính hoặc khiếm ngôn - TTY 1-800-462-7585). 

 

Trao đổi Thông tin trong Giới Y khoa. Trưởng ban Y khoa của DHS sẽ liên hệ với các 
quan chức y tế tiểu bang trong khu vực để chia sẻ thông tin về những hoạt động thông tin 
liên lạc của FEMA với những người cư ngụ trong nhà toa móc du lịch và nhà di động do 
FEMA cung cấp. 

 

Khẳng định Cam kết Phục vụ Công chúng của FEMA.  Đầu tuần này, tôi băn khoăn 
khi được biết một số nhân viên FEMA có thể đã không hành động một cách nhanh chóng 
và cảm thông như tôi mong đợi khi giải quyết những mối lo ngại do một số nạn nhân của 
hai cơn bão Katrina và Rita nêu ra.  Tôi sẽ nhanh chóng xử lý những vấn đề này.  Ưu tiên 
hàng đầu của FEMA là sức khỏe và an sinh của những nạn nhân thiên tai mà chúng tôi 
phục vụ. Bất cứ điều gì dưới tiêu chuẩn đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.   

 

Tôi biết rằng đội ngũ FEMA mà tôi có vinh dự lãnh đạo thực sự coi trọng cam kết này.  
Hôm nay tôi sẽ trao đổi trực tiếp với tất cả các nhân viên FEMA để khẳng định thông 
điệp hệ trọng này.   

#   #   # 


