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ររតដ្ឋ 2010 
 

រមមវធីិវាយតម្មលបឆចេរឆទសរវាងទីភ្នេ រ់ងារដដលរបរបឆដ្ឋយជឆរមើស 
ទីភ្នេ រ់ងារការ របរសិ្ថា ន EPA បានចូលរមួជាមួយទីភ្នេ រ់ងាររដ្ឋា ភិបាលឆផសងៗឆទៀត ឆៅរេុងរមមវធីិវាយតម្មល 
បឆចេរឆទសរវាងររុមទីភ្នេ រ់ងារដដលរបរបឆដ្ឋយជឆរមើស (IATAP) ដំឆ ើ រការដដលបានឆធវើមជឈការមួយ សរមាប់ 
របជាពលរដា ឧសាហររ និង អេរលរ់ដូរ ឆដើមបីបញ្ជូ ននូវដំឆ ោះស្រស្ថយខាងបឆចេរវជិាជ ដដលអាចឆធវើឆៅ បាន 
សរមាប់ការឆឆលើយតបឆចេរឆទសឆៅរេុងតំបន់ចំនួនរបំាៈ  ការឆធវើឱ្យរបឆសើរឆឡើងសរមាប់ការវនិិចឆ័យឆរបង ចំឆ ោះ 
ការឆឆលើយតប និង ទិសឆៅការរតួតពិនិតយរាលលំរបអ តូ ងឆរបង និង ការឆឆលើយតបឆរបងលិចរេុងទឹរសមុរទ 
បឆចេរឆទសម្នការឆឆលើយតបឆរបងធ្លល យឆហៀរតាមរឆបៀបបុរា  បឆចេរឆទសម្នការឆឆលើយតបឆរបងធ្លល យឆហៀរតាម 
ជឆរមើសឆផសងៗ និង ការវាយតម្មលឆលើការខូចខាតឆដ្ឋយស្ថរឆរបងធ្លល យឆហៀរ និង ការដថ្ររាឆរបង។ ទីភ្នេ រ់ងារ 
ការ របរសិ្ថា ន EPA មានការទទួលខុសរតូវជាបឋម ចំឆ ោះការរតួតពិនិតយឆឡើងវញិអំពីការបញ្ជូ នបឆចេរឆទស 
នានា ដដលបានវនិិចឆ័យ "បឆចេរឆទសម្នការឆឆលើយតបឆរបងធ្លល យឆហៀរតាមជឆរមើសឆផសងៗ" ដដលរមួមាន ការដុត 
ឱ្យឆឆោះឆៅនឹងរដនលង ការឆធវើរបរពឹតតិរមមលីមី និង ការឆធវើជីវវសិ្ថស្រសតតាមជឆរមើសឆផសងៗ និង ការឆរបរបាស់តាមវធីិ 
ដរម្ចេថ្មីៗ មិនរតូវបានឆលយរមរឆរបើរបាស់ជាទូឆៅ សរមាប់ការឆឆលើយតបឆរបងធ្លល យឆហៀរឆនោះឆឡើយ។ 
 
ឆៅឆពលជាមួយគ្នេ ឆនោះ ការបញ្ជូ នបឆចេរឆទស ឆដើមបីបានឆៅដល់ទីភ្នេ រ់ងារការ របរសិ្ថា ន EPA  វារតូវបានវាយ 
តម្មលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ឆដ្ឋយររុមអេរជំនាញបឆចេរឆទសដដលសមស្រសបមួយ។ បនាា ប់មរ អេរជំនាញ EPA  ឆធវើ 
ចំ ត់ថ្នេ រ់ឆលើរាល់ការបញ្ជូ នមរឆនោះ ដូចជា អាចដ្ឋរ់ពរងាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស មិនគំ្នរទចំឆ ោះឧបតតិឆហតុ 
បចេុបបនេឆនោះឆទ ឬ ទាមទារឱ្យមានការវាយតម្មលបដនាមឆទៀត។ សរមាប់ការបញ្ជូ នបឆចេរឆទសនានាដដលទាមទារ 
ឱ្យមានការវាយតម្មលបដនាមឆទៀតឆនាោះ  EPA អាចដសវងររព័ត៌មានបដនាមឆទៀត ពីអេរលរ់ដូរ/អេរបញ្ជូ នឧបររ ៏ 
បឆចេរឆទស។ ឆហើយឆនោះ វាអាចឆធវើឆៅបាន ដដលរមួមាន ការឆធវើឆតសតពិឆស្ថធន៏ចំឆ ោះស្ថរធ្លតុពុល ឬ ការឆធវើ 
ឆតសតឆៅឯទីវាលសរមាប់លទធភ្នពដដលអាចឆធវើឆៅបានឆនាោះ។  
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ការឆឆលើយអំពី វទិាស្ថស្រសតដ៏លអៗ   
ឆហើយឆនោះ វាមានស្ថរៈសំខាន់ ស់ ដដលថ្ន បឆចេរឆទសថ្មីៗនានា រតូវបានឆលវាយតម្មលឆដ្ឋយសមរមយ សរមាប់ 
ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នដដលជាសកាា នុពល។ ឆៅឆរកាមចាប់ទឹរស្ថអ ត ផលិតផលមួយចំនួន ដដលរមួមាន 
ស្ថរធ្លតុលីមី ដូចជា ធ្លតុខាប់ឬហ្គា សដដលដ្ឋរ់ឱ្យធ្លតុឆផសងឆទៀតថ្យឆចញ ឬ ធ្លតុជីវស្ថស្រសតនានា ដដល 
ឆរបើរបាស់សររីាងា (សតវ និង ររុខជាតិ) ដដលតូចៗបំផុត ឆដើមបីសីុ ឬ ដ្ឋរ់បនាបជាតិលីមីនានាឆៅរេុងបរសិ្ថា ន 
រតូវដតចុោះបញ្ជ ីឆ ម្ ោះរេុង ដផនការយថ្នឆហតុថ្នេ រ់ជាតិ (NCP) សរមាប់រមមវធីិផលិតផល មុននឹងឆរបើរបាស់ទឹរ 
របស់អាឆមររិ។ ដំឆ ើ រការម្នការចុោះបញ្ជ ី NCP រតូវធ្លនាថ្ន ដំឆ ោះស្រស្ថយថ្មីៗមានមូលដ្ឋា នជាលរខ ៈ 
វទិាស្ថស្រសត។ NCP រង់ចំជាឆស្រសចឆដើមបីជួយយឧសាហររនានា តាមរយៈដំឆ ើ រការម្ន NCP ឆនោះ និង ឆដើមបី 
រតួតពិនិតយឆឡើងវញិនូវការបញ្ជូ នបឆចេរឆទសនានាយ៉ាងឆាប់រហ័ស។  
 
បញ្ជូ នដំឆ ោះស្រស្ថយដផេរបឆចេរឆទសរបស់ឆោរអេរ  
របសិន ឆោរអេរ មានដំឆ ោះស្រស្ថយដផេរបឆចេរឆទសដដលអាចឆធវើឆៅបានឆនាោះ សូមឆោរអេរបញ្ជូ ន 
សំឆ ើ រសំុរបស់ឆោរអេរ ជូនដល់ IATAP សរមាប់ការរតួតពិនិតយឆឡើងវញិ សូមឆមើលឆលើឆលហទំព័រ 
www.epa.gov/bpspill/techsolution។  
 
ដំឆ ើ រការរបស់ IATAP លឺដផអរឆលើឆសរតីរបកាសម្នររុមទីភ្នេ រ់ងារ ដដលសំុការបញ្ជូ នលំនិតឆយបល់នានាពី 
វស័ិយស្ថធ្លរ ៈ ឆៅរេុងទរមង់ជាររដ្ឋសព ៌ស ឆហើយរតូវបានឆលឆរបើរបាស់វាឆដើមបីឆរៀបចំ និង រលប់រលង 
លំនិតឆយបល់នានា និង ជំនួយបឆចេរឆទសដដលផតល់ជូន។  
 
របសិន  បានផតល់ជូនការបញ្ជូ នបឆចេរឆទសរចួឆហើយ ឆរកាមរបព័នធមុនៗឆនោះ ឆោរអេរមិនរតូវការបញ្ជូ នឆឡើង 
វញិ តាមរយៈឆលហទំព័រ IATAP ឆនាោះឆឡើយ។ ការបញ្ជូ នបឆចេរឆទសទំាងឆនាោះ ដដលរតូវបានឆលរំ ត់ម្នការ 
ឆឆលើយតបចំឆ ោះស្ថា នភ្នពឆនោះ បានរតូវឆលដចររដំលរជាមួយររុមអេរឆធវើសឆរមចចិតត ឆៅរេុងររុមសនតិសុខឆឆេរ 
សមុរទសហរដាអាឆមររិ និង/ឬ ររុមហ ុនឆរបងអង់ឆលលស BP។ 
 
ឆដ្ឋយស្ថរទំហំម្នការបញ្ជូ នបឆចេរឆទសនានា វាមានការលំបារចំឆ ោះ IATAP ឆដើមបីផតល់ជូននូវទិនេន័យឬព័ត៌មាន 
ថ្មីៗដដល រ់ព័នធនឹងស្ថា នភ្នពម្នការបញ្ជូ នបឆចេរឆទសរបស់ឆោរអេរ ដូចដដលលំនិតឆយបល់របស់ឆោរអេរ 
ឆៅតាមរយៈដំឆ ើ រការរតួតពិនិតយឆឡើងវញិវវាងររុមទីភ្នេ រ់ងារឆនោះ។ ឆោរអេរ នឹងរតូវបានផតល់ជូនព័ត៌មាន 
របសិនឆបើ ដំឆ ោះស្រស្ថយបឆចេរឆទសរបស់ឆោរអេរ រតូវបានឆលទទួលយរសរមាប់ការឆរបើរបាស់ឆនាោះ។ 
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សរមាសរមាប់ព័ត៌មានបដនាម 

 

ការពាយយមស្ថត រឱ្យបាននូវសភ្នពឆដើមវញិ: www.restorethegulf.gov 

ការឆឆលើយតប EPA & លទធផលខយល់ម្នបរសិ្ថា នដដលមានសុពលភ្នព និង ទឹរដដលជាឧទាហរ ៏: 

www.epa.gov/bpspill 

ការឆឆលើយតប CDC: emergency.cdc.gov/gulfoilspill2010 

ឆសវារមមឧទានជាតិ: (ទិនេន័យឬព័ត៌មានថ្មីៗ អំពី ការបិទឧទាន ធនធ្លននានាដដលជាសរតនុពល 

របឈមមុខឆរគ្នោះថ្នេ រ់ និង សរមមភ្នព NPS ឆដើមបីការ របរឆិវ ឧទាន និង សតវម្រពសំខាន់ៗ) 

www.nps.gov/aboutus/oil-spill-response.htm 

ឆសវារមមរតី និង សតវម្រព: (ទិនេន័យឬព័ត៌មានថ្មីៗ តាមឆឆេរឈងូសមុរទ និង ស្ថា នភ្នពភ្នសខលួន 

សតវម្រពជាតិ) www.fws.gov/home/dhoilspill 

ឆសវារមមឆនស្ថទ NOAA: (ទិនេន័យឬព័ត៌មានថ្មីៗរបចំម្ថ្ៃ អំពីការបិទការឆនស្ថទ) 

sero.nmfs.noaa.govហៅទូ 

សូមហៅទូរស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌ ល 

មជឈម ឌ លព័ត៌មានរមួ: (713) 323-1670 ឬ (713) 323-1671 

ឧបតាមភគំ្នរទខាងសុខាភិបាល/រតតួពិនិតយជាតិពុល: (សរមាប់សំ ួរនានាដដលទារ់ទងនឹង 

សុខភ្នពម្នការធ្លល យឆហៀរឆរបង) (800) 222-1222 

រាយការ ៏អំពី ទឹរដីជាប់នឹងមាត់ទឹរដដលមានឆរបងឆហៀរ ឬ ឆសេើសំុព័ត៌មានសរមាប់អេរសម័រលចិតត: 

(866) 448-5816 

បញ្ជូ នបឆចេរឆទសឆឆលើយតប ឆសវារមម ឬ ផលិតផលនានាដដលមានជឆរមើស: (281) 366-5511 

បញ្ជូ ននាវារបស់ឆោរអេរ សរមាប់ឱ្កាសរមមវធីិនាវា: (866) 279-7983 

បញ្ជូ នការបញ្ជជ រ់អោះអាង ទាមទារសំ ងពីការខូចខាតនានា: (800) 440-0858 

រាយការ ៏អំពី សតវម្រពដដលរងឆរគ្នោះពីឆរបងឆហៀរ: (866) 557-1401 
រស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌ ល 
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