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HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

1. Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh: CSCN đến

khách hàng.

2. Mạng lưới cấp nước: 

Mạng cấp I: hệ thống đường ống chính vận chuyển nước

tới các vùng, khách hàng lớn.

Mạng cấp II: hệ thống đường ống nối điều hoà lưu lượng

cho tuyến ống chính và bảo đảm ATCN.

Mạng cấp III: hệ thống đường ống phân phối lấy nước từ

các đường ống chính tới KH.

Công trình phụ trợ: công trình hỗ trợ QL, vận hành, bảo

dưỡng, sửa chữa (sân, đường, nhà xưởng, tường rào, trạm

biến áp, hố van, hộp đồng hồ, họng cứu hỏa...)



HỆ THỐNG CNTT HOÀN CHỈNH
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ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC

CƠ SỞ CẤP NƯỚC

NHÀ CHUNG CƯ BỆNH VIỆN TRƯỜNG HỌC

TRUYỀN DẪN, BÁN BUÔN



PHÂN BIỆT VỚI

 Nước uống trực tiếp tại vòi.

 Nước đóng bình, đóng chai,

nước khoáng thiên nhiên

đóng bình, đóng chai.

 Nước sản xuất ra từ các bình

lọc nước, hệ thống lọc nước

 Các loại nước không dùng

cho mục đích sinh hoạt.
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HÓA CHẤT TẠI CSCN



HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHUNG CƯ



CÁC VỊ TRÍ CÓ NGUY CƠ Ô NHIỄM
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SƠ ĐỒ BỂ CHỨA
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BIỆN PHÁP PHÒNG Ô NHIỄM

Lắp lưới chắn côn trùng (mắt lưới tối đa 1mm) tại

các cửa bể, ống tràn và kiểm tra thường xuyên.

Bảo đảm bể chứa được thông gió đầy đủ với ít nhất

2 ống thông hơi (lưới chắn côn trùng, được bảo vệ

khỏi ánh sáng)

Bể ngầm đảm bảo an toàn tránh nước bề mặt xâm

nhập, nước ngầm hoặc đất. Không xây trong vùng

đất bị ô nhiễm hoặc gần các bể chứa hóa chất, bể

phốt, khu tập trung rác hoặc nơi nước thải chảy.

Nếu nước không được sử dụng một thời gian nên

làm sạch đường ống nước.
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LƯU Ý KHI DÙNG DỤNG CỤ NHỰA

CHỨA ĐỰNG NƯỚC

Chỉ mua các sản phẩm được làm từ nhựa chính phẩm,

sản phẩm sẽ cho màu sáng, tươi, bóng láng, giữ được

độ trong. Đối với nhựa có sử dụng chất độn, phế liệu

sẽ bị nhám trên bề mặt, dễ trầy xước, vênh, gợn sóng.

Tuyệt đối không sử dụng các thùng, can, xô nhựa... đã

đựng hóa chất công nghiệp để chứa nước sinh hoạt.



CHUẨN BỊ THAU BỂ

Thông báo cho các hộ dân để chủ động tích trữ

nước;

Thống nhất thời gian thực hiện với đơn vị cấp nước.

Đồ dùng: Khẩu trang, găng tay, xô chậu, bàn

chải/chổi sạch (loại có cán, ưu tiêu chổi tre), chất

khử trùng (Cloramin B…), đèn pin, máy bơm nước;

có thể chuẩn bị máy bơm nước cao áp để xịt rửa.



CÁC BƯỚC THAU BỂ



LƯU Ý KHI THAU BỂ





Trong quá trình thau rửa bể nếu phát hiện bể bị nứt, thẩm thấu 

phải tiến hành khắc phục sự cố ngay
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BIỂU HIỆN

Dòng nước chảy chậm, nhỏ

Cặn bẩn bám trên đầu lọc;

 Nước chảy kèm theo cặn hoặc đổi màu sau khi mất

nước hoặc sau khi không sử dụng nước 2-3 ngày;

 Hệ thống đường ống nước hơn 5 năm xây dựng.

 Sau sự cố về chất lượng nước cung cấp hoặc bể chứa

CẦN SỤC RỬA ĐƯỜNG ỐNG



QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

TỪ 01/7/2021

THỐNG NHẤT 1 QUY CHUẨN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

QCVN 01-1:2018/BYT 

Quy định tần suất nội kiểm:

8 thông số A: 1 lần/tháng

91 thông số B: 1 lần/6 tháng



Ô NHIỄM CHỈ TIÊU CẢM QUAN & VÔ CƠ

Hoạt động tự nhiên: độ cứng, tổng chất rắn hòa tan, sắt,

mangan, clorua, arsen, natri, hydro sunphua, sunphat,

hợp chất nitơ…

HĐ công nghiệp: cadimi, thủy ngân…

HĐ nông nghiệp: nitrit, nitrat, amoni…

Ô nhiễm từ hệ thống cung cấp (đường ống), quá trình

xử lý: nhôm, chì, antimon, đồng, niken ...

Có ảnh hưởng về mặt cảm quan: màu, mùi vị, độ đục,

pH, độ cứng, TDS, nhôm, amoni, clorua, đồng,

hydrosunphua, sắt, sunphat, kẽm.



MỘT SỐ THÔNG SỐ CẦN LƯU Ý

Coliform dễ phát hiện và định lượng, thường tồn tại

trong thiên nhiên, không đặc hiệu cho ô nhiễm phân.

Escherichia coli (E.coli) là một trong những loài vi

khuẩn chính ký sinh trong đường ruột của động vật

máu nóng (gồm chim và động vật có vú). E.coli có

trong nước là một chỉ thị thường gặp cho ô nhiễm

phân. Có nhiều loại E.coli, phần lớn vô hại, một số

E.coli có thể gây tiêu chảy



MỘT SỐ THÔNG SỐ CẦN LƯU Ý

Tụ cầu vàng là một phần của hệ VSV sống thường

trú ở da. Thường sống ký sinh vô hại, nhưng cũng

có thể gây bệnh, đặc biệt là khi xâm nhập hoặc

xuyên qua da, gây ra nhiều loại nhiễm trùng khác

nhau như nhiễm trùng da, loét, phỏng da hoặc

nhiễm trùng nặng trong máu, phổi.

Trực khuẩn mủ xanh: phổ biến gây bệnh ở ĐV và

người. Có thể cư trú trong nhiều môi trường tự

nhiên và nhân tạo. Nếu vi khuẩn xâm nhập vào các

cơ quan thiết yếu của cơ thể sẽ gây ra những hậu

quả chết người.



AMONI

Thành phần chính của quá trình chuyển hóa của động

vật có vú.

Gây độc tính: phơi nhiễm với nồng độ trên 200mg/kg

thể trọng. Amoni trong nước uống không gây tác hại

trực tiếp đến sức khỏe, WHO không đưa ra giá trị

hướng dẫn dựa trên các bằng chứng tác hại đến sức

khỏe.

Có thể làm giảm hiệu quả khử trùng, dẫn đến hình

thành nitrit, nitrat và các cloramin trong hệ thống

phân phối, làm mất hiệu quả lọc mangan, gây nên các

vấn đề về mùi và vị.



NITRIT VÀ NITRAT

Nitrit và nittrat là sản phẩm của quá trình oxy hóa các

Nitơ hữu cơ có trong đất và nước. Ngoài ra còn có

trong thiên nhiên, thực phẩm.

Trong cơ thể, Nitrat rất dễ chuyển thành Nitrit dưới

các tác động của men và vi khuẩn.

Nitrit có thể gây bệnh thiếu oxy huyết. Thường xảy ra

với trẻ sơ sinh; có thể tác dụng với các axít amin để

tạo thành nitrosamin là chất có khả năng gây ra ung

thư.



CLORUA, CHỈ SỐ PECMANGANAT

Nước nhiều Clorua: nước bị nhiễm bẩn (dịch thể động
vật, nước tiểu, phân). Khi Clorua cao cùng với Amoni
và Nitrit: nước đã bị nhiễm bẩn và nguy hiểm.

Chỉ số Pecmanganat là biểu hiện lượng các chất hữu
cơ có trong nước. Được dùng để đánh giá mức độ ô
nhiễm của nguồn nước.



SẮT, MANGAN

Sắt ở trạng thái hòa tan (Fe++), khi oxy hóa thành
dạng không hòa tan (Fe+++) và lắng xuống dưới.

Sắt trong nước không có hại cho sức khỏe. Khi hàm
lượng sắt cao sẽ làm cho nước có vị tanh, màu vàng,
độ đục và độ màu tăng nên khó sử dụng.

Mangan có thể gây ảnh hưởng về mặt cảm quan do
tạo cặn MnO2 màu đen, gây đóng cặn đường ống và
các dụng cụ nhà bếp...



ASEN (thạch tín) 

Asen được tìm thấy trong thực phẩm (cá, sò, ốc) chủ yếu ở
dạng hữu cơ ít độc hơn.

Asen trong nước ngầm nông có thể thay đổi do:

Khai thác kéo dài, Sản lượng khai thác tăng,

Hoạt động CN, xây dựng

Nước mặt thẩm thấu xuống tầng ngầm

Gây bệnh:

Sừng hoá da, gai nhọn ở bàn tay chân, ấn đau.

Nốt màu sẫm/mất màu trên da lưng và vùng
bụng, nơi ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Sau 15-20 năm có thể chuyển sang ung thư



TẦN SUẤT GIÁM SÁT CHUNG CƯ

Nội kiểm (đơn vị tự thực hiện): định kỳ

Ngoại kiểm (cơ quan chức năng):

Định kỳ: 1 lần/năm

Giám sát đột xuất khi có nguy cơ



CÔNG KHAI KẾT QUẢ

Đơn vị cấp nước công khai kết quả nội kiểm trên:

- Trang thông tin;

- Dán trước cổng trụ sở nếu không có trang thông tin



NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Thông tin chung

Mô hình, thời gian hoạt động, quy mô chung cư

Nguồn nước cấp, đơn vị cấp nước

Đơn vị quản lý vệ sinh, chất lượng nước

Sơ đồ hệ thống cung cấp nước.

2. Hồ sơ theo dõi chất lượng nước sạch

Thau rửa bể: Biên bản/Kế hoạch/Thông báo

XN nước: Biên bản, Vị trí lấy mẫu, Chỉ tiêu & KQXN

 Công bố thông tin: trang web, dán trước cổng đơn vị

Biện pháp khắc phục khi chất lượng nước không đạt





KIỂM TRA BỂ CHỨA NƯỚC

Nắp bể: nắp kín ngăn động vật, côn trùng, chất bẩn

xâm nhập, muỗi đẻ trứng (Nắp kín ngăn được chuột,

Lưới chắn côn trùng ngăn gián, thạch sùng, Cổ bể cao

ngăn nước bẩn).

Vệ sinh quanh bể

Van lấy nước (cách đáy 15-20cm để ngăn cặn), van xả

cặn và van xả tràn.

Vệ sinh bể trước khi chứa nước; định kỳ 3 - 6

tháng/lần (thực hiện đồng thời các bể)

XN nước: đánh giá chất lượng bể, thau bể.



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

1. Nước cấp vào (trước bể chứa)

2. Đối với cơ quan, đơn vị, khu chung cư, tập thể,

bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu vực có bể

chứa nước tập trung:

Lấy ít nhất 02 mẫu: 01 mẫu tại bể chứa, 01 mẫu ngẫu

nhiên tại vòi sử dụng.

Có từ 02 bể trở lên: mỗi bể lấy ít nhất 01 mẫu tại bể,

01 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.



VỊ TRÍ LẤY MẪU NƯỚC



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


