
 

Kính gửi: 

Chúng tôi viết thư này để báo với quý vị về kế hoạch kiểm tra tìm radon trong tòa nhà 
chung cư của quý vị của chúng tôi. Home Forward đang ở trong 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 khí 
radon. Công việc này sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2020. Chúng tôi vẫn đang trong 
quá trình xếp lịch kiểm tra tòa nhà của quý vị và chúng tôi sẽ liên lạc để báo thêm thông 
tin cho quý vị khi chúng tôi có kế hoạch. Hiện tại, chúng tôi muốn cho quý vị biết về 
những gì có thể xảy ra và các cách để giảm sự hiện diện có thể có của radon trong căn hộ 
của quý vị. 
 
Radon là gì? 
Radon là một loại khí phóng xạ tự nhiên mà quý vị không thể nhìn, ngửi hay nếm. Loại khí 
này có mặt trên trái đất ở khắp thế giới và nó thâm nhập vào các tòa nhà thông qua các 
vết nứt trên sàn nhà và tường, các khoảng trống quanh đường ống và sàn treo, và các 
khu vực khác của tòa nhà nơi loại khí này ít bị cản trở thâm nhập nhất. Khi có mặt, nó 
thường được tìm thấy ở nơi gần mặt đất nhất, như tầng hầm và các tầng thấp của một 
ngôi nhà, tòa nhà chung cư hay bất kỳ tòa nhà nào khác. 
 
Nguy cơ đối với sức khỏe là gì? 
Việc bị phơi nhiễm với các mức radon cao trong nhiều năm làm gia tăng nguy cơ ung thư 
phổi. Tuần hoàn không khí, như việc mở cửa sổ và cửa chính, giúp giảm lượng radon. 
Trong thư này có thông tin về các cách để giảm nguy cơ radon và các nguy hại về sức 
khỏe khác trong nhà quý vị.  
 
Tôi có thể nhận thêm thông tin ở đâu? 

 Trên trang web của chúng tôi tại (name of webpage) có chính sách 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. 

 Tại trang web của Cơ Quan Quản Lý Y Tế Oregon: 
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/HEALTHYNEIGHB
ORHOODS/RADONGAS/Pages/healthrisks.aspx 

 Tại trang web của EPA: https://www.epa.gov/radon 

Chúng tôi đang làm việc với một phóng viên để viết 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 tất cả những thông tin thực tế về những gì mà Home Forward đang làm và 
lý do tại sao. Radon không phải chỉ có ở các khu nhà ở công cộng, nhưng chúng tôi cảm 
thấy cần phải thực hiện kiểm tra và đảm bảo rằng các khu bất động sản của Home 
Forward có các mức radon đủ thấp. 

 


