Kính gửi,
Chúng tôi đang ở giữa quá trình kiểm tra, xử lý giảm thiểu khi cần thiết và kiểm tra lại tất
cả các cộng đồng nhà ở công cộng để tìm radon, một loại khí tự nhiên gây ra các nguy cơ
về sức khỏe. Tòa nhà của quý vị đã được kiểm tra và bất kỳ mức radon nào được tìm
thấy vượt quá tiêu chuẩn an toàn của EPA (4 pCi/L) đã được xử lý. Chúng tôi sẽ xếp
lịch kiểm tra lại tòa nhà của quý vị vài năm một lần để đảm bảo là tòa nhà luôn ở dưới
mức đó.
Việc kiểm tra và xử lý radon đối với các tài sản nhà ở công cộng còn lại của chúng tôi
đang diễn ra và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.
Chúng tôi đang làm việc với một phóng viên để viết lại một câu chuyện về radon và các
cơ quan quản lý nhà ở công cộng trên cả nước. Chúng tôi dự kiến Home Forward sẽ
được đề cập đến trong bài báo. Việc biết về những điều có thể tác động đến nhà của quý
vị từ việc đọc và xem tin tức có thể khiến quý vị cảm thấy căng thẳng. Vì vậy chúng tôi gửi
kèm trong thư này thông tin bổ sung về những việc mà chúng tôi đang làm để giải quyết
vấn đề này. Một lần nữa, việc kiểm tra và bất kỳ xử lý giảm thiểu nào cần thiết tại khu nhà
của quý vị đã được hoàn thành và các mức radon trong tòa nhà của quý vị nằm trong
phạm vi tiêu chuẩn EPA.
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về vấn đề này, vui lòng truy cập trang web của
chúng tôi tại http://www.HomeForward.org/RadonInfo, trong đó quý vị sẽ thấy chính
sách của chúng tôi về radon, các câu hỏi thường gặp, một bản dịch thư này bằng nhiều
ngôn ngữ và các đường dẫn tới các nguồn trợ giúp khác.

