
Bộ Giáo Dục Oregon • Ban Học Tập Sớm • Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em • www.oregonearlylearning.com | UnL-0228 (1/2023) Trang 1/2 

Hướng Dẫn Xét Nghiệm Chì 
Xét Nghiệm Nguồn Cung Cấp Nước Để  Tìm Chì  Trong Môi  Trường Chăm Sóc Trẻ  Em 

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được miễn giấy phép và những người không liên 
quan đến tất cả trẻ được chăm sóc phải xét nghiệm nguồn nước để tìm chì nếu dùng hệ 
thống ống nước cố định để uống, nấu nướng, pha sữa công thức cho trẻ sơ sinh hoặc chế 
biến thực phẩm. Nhà cung cấp cần xét nghiệm toàn bộ vòi nước uống hoặc thiết bị cố 
định ít nhất sáu (6) năm một lần kể từ ngày xét nghiệm gần nhất. 
Sử dụng hướng dẫn này để xác định những thiết bị ống nước cần xét nghiệm, cách tìm phòng thí nghiệm 
được chứng nhận nhằm tiến hành phân tích, cũng như hành động tiếp theo thích hợp cần thực hiện. 
Tham khảo tài liệu Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) đính kèm để biết các câu hỏi liên quan đến xét nghiệm chì. 

Hướng Dẫn Xét Nghiệm 
Tổng Quan 

• Đặt mua bộ xét nghiệm qua phòng thí nghiệm được ORELAP công nhận (xem CEN-0020) 
• Lấy 250ml mẫu từ bất kỳ thiết bị cố định nào dùng để uống, nấu nướng hoặc chế biến thực 

phẩm hoặc pha sữa công thức cho trẻ sơ sinh. 
• Sử dụng hướng dẫn từng bước bên dưới để biết cách lấy mẫu. 
• Sau khi bạn nhận được kết quả từ phòng thí nghiệm, hãy gửi bản sao kết quả cho Văn Phòng 

Chăm Sóc Trẻ Em (OCC). 
Lấy Mẫu 
Bạn sẽ lấy mẫu “lần đầu”. Nghĩa là nước phải ở trong hệ thống ống nước ít nhất 8 giờ, nhưng không 
quá 18 giờ. Cách dễ nhất là lấy những mẫu này vào buổi sáng. Nếu cơ sở của bạn đóng cửa vào cuối 
tuần, không được lấy mẫu vào các ngày thứ Hai. 

• Không tháo thiết bị sục khí khỏi thiết bị cố định bất cứ lúc nào trong quá trình lấy mẫu ban đầu. 
• Chỉ lấy mẫu nước lạnh. 
• Lấy nước đầu tiên từ vòi mà không làm tràn lọ mẫu. 

Khắc Phục 
Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy mức chì bằng hoặc cao hơn 15 phần tỷ (ppb), nhà cung cấp phải: 

1. Ngăn chặn khả năng tiếp cận vòi nước hoặc thiết bị cố định bị hỏng ngay sau khi nhận được kết 
quả xét nghiệm. Tiếp tục ngăn không cho mọi người tiếp cận vòi nước hoặc thiết bị cố định đó 
cho đến khi khắc phục được. Phải sử dụng nước đóng chai cho đến khi khắc phục xong. 

2. Gửi kế hoạch hành động khắc phục cho OCC phê duyệt trong vòng 60 ngày. Kế hoạch hành 
động khắc phục phải xác định phương pháp thích hợp để ngăn ngừa phơi nhiễm chì và thực 
hiện trong vòng 30 ngày sau khi được OCC phê duyệt. 

3. Trước khi trẻ em được phép tiếp cận nguồn nước đã xét nghiệm trước đó là trên 15 ppb, phải 
xét nghiệm lại nguồn nước này, gửi kết quả cho OCC và được OCC phê duyệt. 

Gửi Kết Quả 
Sau khi hoàn tất xét nghiệm, gửi kết quả xét nghiệm chì cho Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em qua email, 
ELD.Lead@ode.oregon.gov hoặc đường bưu điện, Office of Child Care, Attn: Lead, 700 Summer Street 
NE #350, Salem, OR 97301 hoặc fax đên 503-947-1428. 
Bạn có thể được hoàn chi phí xét nghiệm chì. Phải gửi tài liệu hoàn tiền cùng biên lai cho Đại Học 
Western Oregon (WOU). Gọi theo số 1-800-342-6712 nếu có câu hỏi liên quan đến việc hoàn tiền. Vui 
lòng xem COMM-0266 Hoàn Tiền Xét Nghiệm Chì Cho Nhà Cung Cấp Được Miễn Giấy Phép để biết 
thêm chi tiết và mẫu đơn. 
Để biết thêm thông tin về xét nghiệm chì trong nước, vui lòng truy cập trang web của DHS tại: 
http://www.oregon.gov/DHS/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Providers.aspx  

https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2021/02/CEN-0020-ORELAP-Lead-Testing-Labs-EN.pdf
http://www.oregon.gov/DHS/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Providers.aspx
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Hướng Dẫn Từng Bước 

Cách Lấy Mẫu “Lần Đầu” hoặc “Ban Đầu” 

BƯỚC 1: Đặt chai mẫu dưới thiết bị cố định và mở vòi 
nước lạnh cho chảy bình thường. 

BƯỚC 2: Đổ đầy chai mẫu đến vai chai hoặc vạch đánh 
dấu “250 ml” và để lại một khoảng trống nhỏ trên 
miệng chai. Đóng chặt nắp.  

BƯỚC 3: Điền vào mẫu đơn của phòng thí nghiệm và 
nhãn chai (nếu có) theo hướng dẫn của phòng thí 
nghiệm. Một số thông tin quan trọng cần nắm bắt là: 

• Tên cơ sở của bạn, thông tin liên lạc và thông 
tin thanh toán 

• Ngày và giờ lấy 
• Tên người lấy mẫu 
• Loại mẫu (đây là các mẫu “lấy lần đầu”) 
• Tên thiết bị cố định (vòi bếp, bồn rửa khu vực 

trẻ sơ sinh, v.v.) 

BƯỚC 4: Lặp lại quy trình này đối với từng thiết bị cố 
định dùng để uống, nấu nướng hoặc pha sữa công 
thức cho trẻ sơ sinh và gửi mẫu đến phòng thí nghiệm 
để phân tích. 
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