Tháng Tư năm 2012

Tờ Thông Tin về Lấy Mẫu và Khảo Sát Terminal 117 Street
Tổng quan:
Thành Phố Seattle (Thành Phố) và Cảng Seattle (Cảng) đang điều hành hoạt động dọn sạch địa điểm
Terminal 117 (T-117). Hoạt động dọn sạch T-117 nằm trong khuôn khổ Lower Duwamish
Waterway Superfund Site. Trong khuôn khổ hoạt động dọn sạch T-117, và để chuẩn bị dời bỏ đường
T-117 vào năm 2014, Thành Phố sẽ bắt đầu khảo sát đường phố và lấy mẫu ở gần cơ sở T-117 vào
cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm năm nay. Thông tin này giải thích tiến trình trình lấy mẫu và
khảo sát đường phố.
Lấy Mẫu và Khảo Sát Đường Phố - Diễn biến hoạt động.
Trong khuôn khổ hoạt động dọn sạch, các phần đường Dallas Avenue South, South Cloverdale
Street, South Donovan Street, và 16th và 17th Avenues South sẽ được dỡ bỏ và phục hồi. Trước khi
làm việc này, Thành Phố cần hoàn thành một số hoạt động trước thiết kế. Trong quá trình này, quý
vị sẽ thấy nhiều nhà thầu khác nhau của Thành Phố tới khu phố của quý vị để tiến hành công việc sau
đây. Mục đích là để chuẩn bị cho việc dọn sạch đường phố vào năm 2014.
Các chuyên gia khảo sát: Vào cùng thời điểm khảo sát sân vườn cư gia, các chuyên gia khảo sát sẽ đo
đạc đường phố và đánh dấu các địa điểm có hệ thống điện nước ngầm dưới đất. Quý vị có thể nhìn
thấy các vạch sơn trên mặt đất và/hoặc các cột gỗ hoặc cột kim loại chôn trên mặt đất để cảnh báo
nơi cần thận trọng. Các phương tiện đánh dấu này cần được giữ nguyên vị trí cho tới khi thủ tục lấy
mẫu đường phố hoàn tất (xem mục Các Ngày Chính). Việc khảo sát đường phố sẽ bắt đầu từ giữa
tháng Tư và sẽ được thực hiện theo định kỳ trong toàn bộ quá trình lấy mẫu đường phố.
Nhóm Lấy Mẫu Đất: Nhóm lấy mẫu đất sẽ thu thập các mẫu lõi đất từ các phần Dallas Avenue
South, South Cloverdale Street, South Donovan Street, và 16th và 17th Avenues South, nơi dự kiến
sẽ rời bỏ. Khoảng 200 hố có đường kính từ hai đến ba inch sẽ được khoan vào đường phố và các bãi
đậu xe bằng máy khoan chuyên dụng. Mỗi lỗ sẽ đạt độ sâu từ bốn đến chín feet. Ngay sau khi lấy
mẫu xong, lỗ sẽ được lấp đầy và trám lại bằng nhựa đường hoặc vữa cát. Quá trình lấy mẫu đất trên
đường phố sẽ kéo dài khoảng 16 đến 20 ngày.
Xử lý mẫu đất: Sau khi thâu thập, các lõi đất sẽ được chuyển tới một cơ sở xử lý đất tạm thời trong
khu phố. Ở đây, các lõi đất sẽ được xử lý, đóng gói và chuyển tới phòng thí nghiệm để kiểm tra.
Kế Hoạch Dự Án Kiểm Soát Chất Lượng T-117 (QAPP) trình bày chi tiết về lý do lấy mẫu đất và
cách thức thâu thập, xử lý, và phân tích các mẫu đất. Để xem QAPP, và để biết thêm thông tin về
hoạt động lấy mẫu và khảo sát đường phố, cũng như hoạt động dọn sạch T-117 nói chung, vui lòng
tới website của T-117 tại: www.T117.com.

Các Ảnh Hưởng Có Thể Xảy Ra:
Giờ lấy mẫu và khảo sát: Các nhà thầu lấy mẫu đất và khảo sát của Thành Phố sẽ làm việc năm đến
sáu ngày một tuần, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối vào các ngày trong tuần và từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối
vào các ngày cuối tuần và ngày lễ. Các nhóm lấy mẫu đất sẽ sử dụng một giàn khoan gắn trên xe tải.
Máy khoan sẽ chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào các ngày trong
tuần và từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào các ngày cuối tuần. Trong thời gian này, thi thoảng các cư
dân có thể nhận thấy tiếng ồn ở mức độ vừa phải; tuy nhiên, Thành Phố sẽ hợp tác với cư dân để hạn
chế gây trở ngại cho các hoạt động trong nhà.
Ảnh hưởng đối với giao thông và việc đóng cửa đường phố: Trong thời gian lấy mẫu và khảo sát các
đường phố, các nhà thầu có thể cần phải đóng một số đoạn đường và đổi hướng giao thông. Tuy
nhiên trong đa số các trường hợp, sẽ không cần phải chặn đường hoàn toàn. Chỉ có khu vực nơi giàn
khoan đang hoạt động mới bị chặn xe, và chúng tôi sẽ lưu ý khi đặt vị trí giàn khoan để xe cộ có thể
đi vòng.
Bãi đậu xe: Nơi đậu xe trên đường phố sẽ bị ảnh hưởng khi chúng tôi lấy mẫu từ các khu vực liền kề
hoặc bên trong các bãi đậu xe. Ngoài ra, một khu vực xử lý đất tạm thời sẽ được thiết lập trong phạm
vi một khu đậu xe gần đó hoặc trong khu đậu xe 16th Avenue South, nơi các lõi đất từ mẫu đất sân
vườn và đường phố sẽ được xử lý, đóng gói và chuyển tới phòng thí nghiệm để kiểm tra. Bốn nơi đậu
xe sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi khu vực xử lý tạm thời, và khi cần, những nơi đậu xe bị ảnh hưởng sẽ
được giữ và đánh dấu trước 72 giờ bằng các thanh chắn tạm thời.
Các Ngày Quan Trọng
‐

Ngày 10 tháng Tư: Cập nhật thông tin dời bỏ Sân và Đường Phố tại Buổi Họp của Hiệp Hội Khu Phố
South Park (SPNA).

‐

Ngày 12 tháng Tư – 1 tháng Năm: Các buổi tham quan địa điểm, khảo sát, và lấy mẫu của các nhà
thầu Thành Phố bắt đầu tại các sân vườn quy định để dỡ bỏ.

‐

Ngày 16 tháng Tư – 1 tháng Năm: Hoạt động khảo sát và tìm hệ thống điện nước sẽ bắt đầu ở các
phần Dallas Avenue South, South Cloverdale Street, South Donovan Street, và 16th và 17th Avenues
South.

‐

Ngày 27 tháng Tư – 24 tháng Năm: Các nhà thầu Thành Phố lấy mẫu trong phạm vi các đường phố và
các khu đậu xe, nơi quy định lấy đất.
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