
BÃO GÂY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU NHƯ THẾ NÀO?  
Gió mạnh và nước lũ có thể làm hư hại các cơ 
sở khai thác dầu ven biển, như bể chứa hoặc 
nhà máy lọc dầu, và khiến tàu thuyền bị rò rỉ 
nhiên liệu. 1Thủy triều cao, mưa và gió khiến 
mực nước biển dâng cao và gây ra bão - quá 

trình này có thể làm hư hại đê bao, cầu, đường 
xá, nhà cửa, công ty, cơ sở công nghiệp và 

đường ống. 2,3 Những cơn bão ven biển là mối bận tâm 
lớn trong khi xảy ra các sự cố tràn dầu. Khi đường đi của bão 
vượt qua một sự cố tràn dầu hiện có, cơn bão có thể mang 
theo dầu hoặc các mảnh vụn nhiễm dầu lên bờ biển hoặc xa 
hơn. Tuy nhiên, bão cũng có thể giúp phân tán các sự cố tràn 
dầu hiện có khi gió lớn và biển động kết hợp với mặt nước - 
phá vỡ các vết dầu loang trước khi chúng dạt vào bờ.4

ĐÂU LÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TIỀM NĂNG TỪ CÁC GIÀN 
KHOAN VÀ TÀU THUYỀN BỊ HƯ HẠI DO BÃO GÂY RA? 
Trong hầu hết các trường hợp, tàu thuyền bị hư hại đều đang 
chở dầu và cần phải được trục vớt khỏi nước biển. 5 Ngoài dầu 
có khả năng bị rò rỉ, các giàn khoan dầu chìm cũng gây ra rủi 
ro an toàn cho tàu thuyền trên mặt nước. Trong Cơn bão Rita, 
một số giàn khoan dầu đã chìm ở Vùng vịnh. Vài tháng sau, 
một xà lan đã đâm vào giàn khoan dầu chìm và khiến gần hai 
triệu galông dầu tràn ra vùng nước xung quanh.1

NHỮNG GÌ CÓ THỂ TỒN TẠI TRONG NƯỚC LỤT 
SAU CƠN BÃO?
Các nguồn chất gây ô nhiễm tiềm ẩn sau lũ lụt như nước thải 
chưa qua xử lý, vi khuẩn, dầu, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, 
hóa chất độc hại, xăng, thực vật thối rữa và các vật liệu khác. 
3,6 Ăn uống hoặc tiếp xúc với nước bị nhiễm bẩn có thể gây ra 
bệnh tật và bệnh truyền nhiễm. Nước lũ kéo dài sau khi cơn 
bão làm tăng nguy cơ về sức khỏe cho người dân và nhân 
viên cứu hộ. Mặc dù ô nhiễm trong nước lũ cuối cùng cũng bị 
pha loãng, nhưng thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa 
- như thực hành vệ sinh tốt và tránh nước đọng - có thể ngăn 
chặn được các vấn đề ô nhiễm.7

BÃO VÀ SỰ CỐ TRÀN DẦU
Các cơn bão ven biển có thể gây ra sự cố tràn dầu và hóa chất. Cần làm gì nếu bão gây ra sự cố tràn dầu gần khu 

vực của quý vị. 

(NOAA)

TÔI NÊN LIÊN HỆ VỚI AI ĐỂ BÁO SỰ CỐ TRÀN DẦU?
Người dân nên đọc các nguồn tin từ FEMA, NOAA và USCG để tìm hiểu cách chuẩn bị 
tốt nhất cho một cơn bão và giúp giảm thiểu nguy cơ tràn dầu. Tuy nhiên, nếu xảy ra sự 
cố rò rỉ hóa chất hoặc tràn dầu, hãy liên hệ với Trung tâm Ứng phó Quốc gia 24 giờ mỗi 
ngày theo số điện thoại 1-800-424-8802. Hãy chuẩn bị để cung cấp những thông tin sau:

• tên, địa điểm, công ty và số điện thoại của quý vị;
• ngày, giờ và địa điểm xảy ra sự cố;
• nguồn gốc và nguyên nhân xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất hoặc tràn dầu; và 
• loại và số lượng chất liệu bị tràn. 

Quý vị không biết chắc khi nào cần báo sự cố dầu tràn hoặc hóa chất? Hãy điểm qua 
các yêu cầu báo cáo sự cố tràn dầu trên trang web của EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường) tại https://www.epa.gov/emergency-response/when-are-you-required-report-
oil-spill-and-hazardous-substance-release.

(NOAA)



gulfseagrant.org/oilspilloutreach
Công trình này được thực hiện một phần bởi khoản tài trợ từ Sáng kiến 
Nghiên cứu Vịnh Mexico, và một phần bởi các chương trình Sea Grant của 
Texas, Louisiana, Florida và Mississippi-Alabama. Các phát biểu, kết quả, 
kết luận và khuyến nghị không nhất thiết phản ánh quan điểm của các tổ 
chức này.
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NGUỒN THAM KHẢO

SỰ CỐ TRÀN DẦU TỪ 
NHỮNG CƠN BÃO 
TRONG QUÁ KHỨ

1989

BÃO HUGO

Gây ra hai vụ tràn dầu lớn 
trên đảo St. Croix, thuộc 
Quần đảo Virgin của Hoa Kỳ, 
bằng cách làm hỏng một 
đường ống xả dầu gần đáy 
bể chứa và khiến bể chứa 
thải ra ngoài một triệu galông 
dầu.8

(NOAA)

2005

BÃO KATRINA 
VÀ RITA

Đi qua trung tâm của ngành công 
nghiệp dầu mỏ thuộc Vịnh Mexico 
trong vòng một tháng, gây ra hàng 
chục vụ tràn dầu lớn và hàng nghìn 
vụ tràn dầu nhỏ hơn1 do sức gió 
trực tiếp và lũ lụt.9 Trong cơn bão 
Katrina, đê bao quanh các bể chứa 
dầu tại Nhà máy lọc dầu Murphy ở 
St. Bernard Parish, Louisiana bị 
ngập chìm trong nước do cơn bão 
ập đến và bị hư hỏng nặng, khiến 
các bể chứa thải khoảng 1,05 triệu 
gâlông dầu ra các vùng lân 
cận.1,2,10  Nước dâng từ cơn bão 
Rita đã quét bay các bể chứa dầu 
vào những bãi trống gần đó.

(EPA)

2012

BÃO ISAAC 
VÀ BÃO NHIỆT 

ĐỚI SANDY

(NOAA)

Đã tác động đến hai khu vực 
ven biển. Trong khi xảy ra cơn 
bão Isaac, người dân sống trên 
Vịnh đã báo cáo cho Tuần 
duyên Hoa Kỳ 158 vụ tràn dầu 
và 171 vật thể có khả năng 
chứa các vật liệu nguy hại. 
Những vật thể này có kích 
thước từ vài galông đến 60.000 
galông.11 Bão Sandy đã khiến 
cho dầu, vật liệu nguy hại và 
các mảnh vụn nhiễm dầu lan 
rộng ra các tuyến đường thủy 
và hải cảng dọc theo các tiểu 
bang Trung - Đại Tây 
Dương.11,12 

2017

BÃO MARIA

Đã càn quét qua quần đảo Virgin 
và Puerto Rico của Hoa Kỳ. Nó 
mang gió mạnh và mưa lớn đến 
các quần đảo - gây ra thiệt hại 
thảm khốc và lũ quét. Mặc dù bão 
Maria không gây ra bất kỳ sự cố ô 
nhiễm quy mô lớn nào, nhưng 
hàng ngàn tàu thuyền hư hỏng đã 
bị bỏ lại - gây ra các sự cố ô 
nhiễm nhỏ. Nhân viên phản ứng 
nhanh đã loại bỏ khoảng 12.500 
gâlông chất thải dầu và nhiên liệu 
ở Hoa Kỳ Quần đảo Virgin và 
Puerto Rico có 16.000 galông 
nước bị nhiễm dầu.13

(USCG)
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