
CÓ AN TOÀN KHÔNG? KIỂM TRA NGUY CƠ  
SỨC KHỎE TỪ SỰ CỐ TRÀN DẦU DEEPWATER HORIZON

NẾU BẠN TIẾP 
XÚC VỚI DẦU 
HOẶC NHỰA 
ĐƯỜNG Ở BÃI 
BIỂN —
•	 Rửa	nơi	

tiếp	xúc	
bằng	xà	
phòng	và	
nước,	dầu	em	bé	
hoặc	bột	tẩy	bán	ở	
các	cửa	hàng	phụ	
tùng	ô	tô.

•	 Không	sử	dụng	
dung	môi,	xăng	dầu,	
nhiên	liệu	diesel	

hoặc	các	
sản	phẩm	
tương	tự	
lên	da	của	
bạn.	Các	
sản	phẩm	

này	có	hại	cho	sức	
khỏe	của	bạn	hơn	
là	dầu.

Sự	cố	tràn	dầu	Deepwater	Horizon	năm	2010	khiến	nhiều	du	khách	và	người	dân	thắc	mắc	rằng	
liệu	dầu	và	các	chất	phân	tán	dùng	để	giúp	giữ	dầu	không	loang	vào	bờ	có	thể	khiến	họ	mắc	
bệnh	hay	không.	Các	nhà	khoa	học	đã	nghiên	cứu	nguy	cơ	sức	khỏe	của	các	hóa	chất	còn	sót	
lại	từ	sự	cố	tràn	dầu.

NƯỚC CÓ AN TOÀN ĐỂ 
TẮM KHÔNG?
Các	nhà	khoa	học	đã	kiểm	tra	các	
vùng	biển	ngoài	khơi	cũng	như	ở	
gần	bờ	để	tìm	hóa	chất	trong	dầu	
và	các	chất	phân	tán.	Tìm	hiểu	
thêm	về	kết	quả	nghiên	cứu	của	
họ	ở	trang	kế	tiếp.

BÃI BIỂN CÓ AN TOÀN ĐỂ THAM 
QUAN KHÔNG?
Các	nhà	khoa	học	đã	kiểm	tra	các	mẫu	 
dầu	và	xem	xét	các	nguy	cơ	có	thể	 
xảy	ra	do	dầu	bám	trên	da,	vô	 
tình	nuốt	phải	hoặc	hít	phải	 
hơi	dầu	khi	ở	bãi	biển.	Tìm	 
hiểu	thêm	về	những	phát	 
hiện	của	họ	ở	trang	kế	tiếp.

HẢI SẢN VÙNG VỊNH CÓ AN  
TOÀN ĐỂ THƯỞNG  
THỨC KHÔNG?
Nhiều	cơ	quan	chính	phủ	đã	thử	 
nghiệm	hơn	22.000	 
mẫu	hải	sản	để	tìm	 
hóa	chất	trong	dầu	và	các	 
chất	phân	tán.	Tìm	hiểu	 
thêm	về	các	mẫu	này	ở	trang	kế	tiếp.



Công	trình	này	được	thực	hiện	một	phần	nhờ	trợ	cấp	của	Quỹ	sáng	kiến	
nghiên	cứu	vịnh	Mexico	(Gulf	of	Mexico	Research	Initiative)	và	một	phần	nhờ	
các	chương	trình	Trợ	cấp	biển	của	tiểu	bang	Texas,	Louisiana,	Florida	và	
Mississippi-Alabama.	Các	tuyên	bố,	phát	hiện,	kết	luận	và	đề	xuất	không	nhất	
thiết	phản	ánh	quan	điểm	của	các	tổ	chức	này.
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Các	nhà	khoa	học	đã	lấy	mẫu	nước	biển	để	tìm	hóa	chất	trong	sự	
cố	tràn	dầu	và	trong	suốt	mùa	hè	sau	đó.	Khi	các	nhà	khoa	học	
cộng	tổng	số	lượng	tất	cả	các	hóa	chất	có	hại	trong	dầu	mà	họ	tìm	
thấy,	mức	này	thấp hơn 10 lần mức độ gây hại cho con người.5,6 
Trong	sự	cố	tràn	dầu,	nhân	viên	ứng	phó	sự	cố	khẩn	cấp	đã	sử	
dụng	chất	phân	tán	tại	đầu	phun	và	trên	mặt	nước	tràn	dầu	trong	
phạm	vi	cách	bờ	hơn	3,45	dặm.	Mức	độ	cao	nhất	của	hóa	chất	phân	
tán	chính	gây	lo	ngại	thấp hơn 100 lần mức độ gây hại cho gan 
người.7 
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Dầu	được	rửa	trong	phạm	vi	gần	600	dặm	biển	vùng	Vịnh	vào	năm	
2010.1	Các	nhà	khoa	học	đã	thu	thập	mẫu	dầu	trên	bãi	cát	sau	vụ	
tràn	dầu	đó	để	xem	liệu	các	hóa	chất	còn	sót	lại	có	ở	mức	gây	hại	
cho	con	người	hay	không.	Họ	cũng	đã	kiểm	tra	những	khu	vực	bị	
tràn	dầu	nặng	sau	5	năm	để	xem	xét	các	ảnh	hưởng	lâu	dài.	Trong	
cả	hai	trường	hợp,	các nghiên cứu cho thấy rằng việc phơi 
nhiễm dầu bị phong hóa, cát bị ảnh hưởng hoặc tiếp xúc với 
viên nhựa đường sau sự cố tràn dầu cũng không gây ra bất cứ 
tác hại nào cho con người.2,3	Lượng	dầu	bám	trên	cát	được	tìm	
thấy	ở	bãi	biển	đã	giảm	đi	kể	từ	năm	2010.	Tuy	nhiên,	một	lượng	
nhỏ	dầu	vẫn	còn	sót	lại	bởi	vì	rất	khó	tìm	và	loại	bỏ	dầu	thừa.4

sản	thấp hơn 400 lần mức độ mà FDA cho là không an toàn.	Theo	FDA,	các	chất	phân	tán	được	sử	dụng	
trong	vụ	tràn	dầu	không	có	khả	năng	tích	tụ	trong	hải	sản	và	có	độc	tính	thấp	đối	với	con	người.	Toàn bộ các 
mẫu hải sản được thử nghiệm hóa chất phân tán đều thấp hơn mức lo ngại của FDA.8	Kể	từ	sự	cố	tràn	
dầu	Deepwater	Horizon,	các	nhà	khoa	học	đã	nâng	cao	khả	năng	phát	hiện	các	loại	và	mức	độ	hóa	chất	cụ	
thể	có	trong	hải	sản	gây	lo	ngại	khi	xảy	ra	vụ	tràn	dầu.9

Trong	sự	cố	tràn	dầu,	cơ	quan	liên	bang	và	tiểu	bang	đã	thử	nghiệm	
mẫu	để	đảm	bảo	hải	sản	an	toàn	khi	ăn.	Hải	sản	đã	phải	vượt	qua	
các	thử	nghiệm	trực	quan,	khứu	giác,	vị	giác	và	thử	nghiệm	hóa	học	
để	vùng	biển	được	mở	cửa	đánh	bắt	trở	lại.	Bằng	cách	đảm	bảo	
các	hóa	chất	ở	dưới	mức	gây	hại,	Cục	Quản	lý	Thực	phẩm	và	Dược	
phẩm	Hoa	Kỳ	(FDA)	có	thể	xác	định	khi	nào	thì	hải	sản	vùng	Vịnh	
an	toàn	để	có	thể	ăn.8

Dầu	chứa	nhiều	hóa	chất,	một	số	hóa	chất	có	hại	và	một	số	thì	
không.	Mức	độ	cao	nhất	của	các	hóa	chất	gây	ung	thư	có	trong	hải	

TÀI	LIỆU	THAM	KHẢO
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