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Nước trong Nhà Quý Vị 

Tại sao tôi cần phải đun sôi nước? 
Quý vị có thể được đề nghị đun sôi nước vì trong nguồn nước có thể có một số chất nào đó có 
thể gây bệnh và không an toàn để uống nếu không đun sôi. 

Việc đun sôi nước giúp bảo vệ an toàn như thế nào? 
Đun sôi nước sẽ tiêu diệt các vi sinh vật (các sinh vật rất nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt 
thường) trong nước có thể gây bệnh cho quý vị.  Khi đun sôi nước và tiêu diệt các vi sinh vật 
này, nước của quý vị sẽ an toàn để uống.  

Đun sôi nước như thế nào? 
Đun nước thật sôi trong một phút.  Đảm bảo là không có các mảnh vụn nổi trong nước trước khi 
đun.  Để nước sôi có vị ngon hơn, hãy đổ nước qua lại giữa hai hộp đựng sạch trong vài phút. 

Còn chuyện nấu ăn, đánh răng và pha sữa cho em bé thì sao? 
Quý vị nên đun sôi nước hoặc dùng nước đóng chai khi nấu, rửa trái cây và rau, đánh răng và 
pha sữa cho em bé.  Quý vị cũng nên dùng nước sôi để rửa tay khi nấu. 

Tôi có cần đun sôi nước để tắm không? 
Người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em lớn tuổi không cần phải dùng nước sôi để tắm bồn hoặc 
tắm vòi sen nhưng cố gắng tránh để nước vào trong miệng và không nên uống nước đó.  Trẻ sơ 
sinh, trẻ mới chập chững biết đi, người cao niên và những người có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm 
trọng nên tắm bằng nước đóng chai hoặc nước đã đun sôi.  Quý vị cũng nên tránh để nước chưa 
đun sôi chạm vào vết thương sau giải phẫu hoặc các vết thương sâu hở miệng. 

Tôi có thể cho thú nuôi dùng nước máy không? 
Mặc dù thú nuôi có thể bị ảnh hưởng khác với người, quý vị cũng nên cho thú nuôi dùng nước đã 
đun sôi hoặc nước đóng chai. 

Tôi có phải đun sôi nước nếu pha cà phê bằng máy pha cà phê không? 
Có.  Khi dùng máy pha cà phê, nước không đủ nóng để tiêu diệt vi sinh vật trong nước.  Quý vị 
nên dùng nước đun sôi hoặc nước đóng chai trong máy pha cà phê. 
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Còn đá lạnh trong tủ đông đá thì sao? 
Quý vị không nên sử dụng đá lạnh trong tủ đông đá và nên vứt bỏ. 

Còn việc rửa chén đĩa thì sao? 
Quý vị không cần dùng nước sôi để rửa chén đĩa, nhưng bước cuối cùng quý vị nên ngâm đĩa ít 
nhất một phút trong nước ấm có pha thuốc tẩy.  Pha một muỗng cà phê thuốc tẩy với mỗi một 
ga-lông nước khi ngâm chén đĩa.  Sau đó, hong thật khô chén đĩa. 

Khi nào nước sẽ lại an toàn để uống? 
Quý vị sẽ được hãng dịch vụ cấp nước của quý vị thông báo khi kết quả xét nghiệm cho thấy 
nước đã an toàn để uống.  Nhớ tuân theo các hướng dẫn của hãng dịch vụ cấp nước để bảm đảm 
là nguồn nước của quý vị có thể sử dụng an toàn. 

Tôi là chủ sở hữu cơ sở kinh doanh.  Tôi có thể sử dụng nước đun sôi không? 
Không.  Tài liệu này là dành cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thông báo khuyến cáo đun sôi 
nước.  Các tiệm ăn, các cơ sở phục vụ ăn uống, bệnh viện, trường học và các tổ chức khác nên 
liên lạc với sở y tế tại địa phương để biết thêm tin tức về những việc nên làm trong thời gian có 
khuyến cáo đun sôi nước. 


