તમારા પીવાનાાં પાણી વવશે અગત્યની માવિતી
વમડલસેક્સ વૉટર કાંપની (Middlesex Water Company)ના પાણીમાાં પર્ફ્લૉરોઓક્ટેનૉઇક ઍવસડ (PFOA)ના સ્તરો ધરાવે છે
પીવાના પાણીના ધોરણો વવશે

અમારી વૉટર વસસ્ટમે તાજે તરમાાં ન્યૂ જસીનાાં પીવાના પાણીના ધોરણનાં ઉલ્લાંઘન કયું છે અને અમારા ગ્રાિકો તરીકે તમે એ જાણવાનો અવધકાર ધરાવો છો કે શાં
બન્યાં િતાં, તમારે શાં કરવાં જોઈએ અને આ પરરવસ્િવતને સધારવા માટે અમે શાં કરી રહ્યા છીએ. પરર્ફ્લોરોઓક્ટેનૉઇક ઍવસડ (PFOA) માટે પીવાના પાણીનાં ધોરણ
જરૂર કરતાાં વધારે િતાં.
જાિેરઅવધસૂચના સામગ્રીની ભાષાાંતરરત નકલ મેળવવા અિવા સિાયતા માટે વવનાંતી કરવા માટે 800-549-3802 નાંબર પર અિવા
info@middlesexwater.com પર અમારો સાંપકક કરો.

ફૅડરલ અને રાજ્ય વનયાંવિત પીવાના પાણીના દૂષકોની ઉપવસ્િવત માટે અમે વનયવમતપણે દેખરેખ રાખીએ છીએ. ન્ય જસીએ 2020 માાં PFOA માટે પ્રમાણભૂત,
અિવા મિત્તમ દૂવષત સ્તર (MCL) અપનાવયાં અને 2021 માાં જરૂરી દેખરેખ શરૂ િઈ. PFOA માટે MCL 14 ભાગો પ્રવત રિવલયન (ppt) છે અને તે ચાલી
રિેલ વાર્ષકક સરેરાશ (RAA) પર આધારરત છે , જે માાં મોવનટરરાંગ ડેટાના ચાર સૌિી તાજે તરના વિમાવસકની સરેરાશ કાઢવામાાં આવી છે . રડસેમ્બર 10, 2021
ના રોજ, ધાયાક પ્રમાણે, અમને સૂચના મળી કે નવેમ્બર 3, 2021 ના રોજ એકિ કરવામાાં આવેલ નમૂનાએ દશાકવયાં િતાં કે અમારી વસસ્ટમ PFOA MCL િી
વધી ગઈ છે . PFOA 27.7 ppt પર જોવા મળયાં િતાં, જે ના કારણે ચાલી રિેલ વાર્ષકક સરેરાશ (RAA) MCL કરતાાં વધી ગઈ િતી. એ િકીકત િોવા છતાાં કે
ભૂજળક્ષેિ નવેમ્બર 9મી ના રોજ બાંધ કરવામાાં આવયાં િતાં અને એ કે ગ્રાિકો િવે આ કવાઓમાાંિી પાણી મેળવી રહ્યાાં નિી, જ્યાાં સધી કાયમી સારવાર સ્િાવપત ન
િાય અને સાઉિ પ્લેનરફલ્ડ સવવધા ખાતે MCLનાં પાલન ન િાય ત્યાાં સધી કાંપનીએ િજ પણ આ જાિેર સૂચના જારી કરવાની જરૂર છે .
PFOA શાં છે ?
પરર્ફ્લોરોઓક્ટેનોઇક ઍવસડ (PFOA) એ પર- અને પોલીર્ફ્લોરોઆલ્કાઇલ સબસ્ટન્સ (PFAS) નામના રસાયણોના જૂ િના સભ્ય છે , જે નો ઉપયોગ કઠોર
રસાયણો અને ઉચ્ચ તાપમાન સામે પ્રવતકારના આધારે, નૉન-વસ્ટક કૂકવેર અને અન્ય ઉત્પાદનોમાાં તેમજ અન્ય વયાપારી અને ઔદ્યોવગક ઉપયોગોમાાં વપરાશમાાં
લેવાતા ર્ફ્લોરોપોવલમસકના ઉત્પાદનમાાં પ્રોસેસસાંગ સિાય તરીકે િાય છે . PFOA નો ઉપયોગ અવનનશામક અને તાલીમ માટે જલીય ફીણ છોડતાાં પાતળાાં સ્તરનો
પણ િાય છે , અને તે ઉપભોક્તા ઉત્પાદનોમાાં જોવા મળે છે જે મ કે અપિોલ્સ્ટરી અને કાપેટ માટે ડાઘ-પ્રવતરોધક આવરણો, પાણી-પ્રવતરોધક આઉટડોર કપડાાં અને
ગ્રીસપ્રૂફ ફૂડ પેકેસજાં ગ. પીવાના પાણીમાાં PFOA ના મખ્ય સ્િોતોમાાં ઔદ્યોવગક સવવધાઓમાાંિી નીકળતા આશ્રવનો જ્યાાં તે બનાવવામાાં આવયાં િતાં અિવા
ઉપયોગમાાં લેવાયાં િતાં અને જલીય ફીણ છોડતાાં પાતળાાં સ્તરનો સમાવેશ િાય છે . PFOA નો ઉપયોગ નોંધપાિ રીતે ઘટ્યો િોવા છતાાં, દૂષણ અવનવચચત સમય
માટે ચાલ રિેવાની અપેક્ષા છે કારણ કે તે પયાકવરણમાાં અત્યાંત સ્િાયી છે અને પાણીમાાં દ્રાવય અને ગવતશીલ છે .
આનો અિક શાં છે ?
*જે લોકો સમય જતાાં MCL કરતાાં વધ PFOA ધરાવતાં પાણી પીવે છે તેઓ તેમના લોિીના સીરમ કોલેસ્ટેરોલના સ્તરો, યકૃત, મૂિસપાંડ, રોગપ્રવતકારક તાંિ અિવા
પરુષોમાાં, પ્રજનન પ્રણાલીમાાં સમસ્યા અનભવી શકે છે . સમય જતાાં MCL કરતાાં વધ PFOA ધરાવતાં પાણી પીવાિી ટેવસ્ટક્યલર અને મૂિસપાંડનાાં કેન્સરનાં જોખમ
પણ વધી શકે છે . સ્િીઓ માટે, સમય જતાાં MCL કરતાાં વધ PFOA ધરાવતાં પાણી પીવાિી ગભક અને/અિવા વશશમાાં વવકાસમાાં વવલાંબ િઈ શકે છે . આમાાંની
કેટલીક વવકાસલક્ષી અસરો બાળપણ સધી ચાલ રિી શકે છે .
* ચોક્કસ આરોનય માવિતી માટે, જઓ
https://www.nj.gov/health/ceohs/documents/pfas_drinking%20water.pdf.
મારે શાં કરવાં જોઈએ?
• જો તમને ચોક્કસ સ્વાસ્્ય સાંબાંધી સમસ્યા િોય, રોગપ્રવતકારક શવક્ત ગાંભીર રીતે નબળી િોય, એક વશશ િોય, ગભકવતી િોવ અિવા વૃદ્ધ િોવ, તો તમને
અન્ય વયવક્તઓ કરતાાં વધ જોખમ િોય તેમ બની શકે છે અને આ પાણી પીવા વવશે તમારા આરોનય સાંભાળ પ્રદાતાઓની સલાિ લેવી જોઈએ.
• ન્ય જસી રડપાટકમેન્ટ ઓફ િેલ્િ (New Jersey Department of Health) સલાિ આપે છે કે જ્યારે પીવાના પાણીમાાં PFOA વધી જાય ત્યારે
વશશઓ માટે વશશ પીણાાં અને અન્ય પીણાાં, જે મ કે જ્યસ, બોટલના પાણીિી તૈયાર કરવા જોઈએ.
• સગભાક, સ્તનપાન કરાવતી અને ગભકવતી િવાનાં આયોજન કરતી સ્િીઓ PFOA ના સાંપકકમાાં ઘટાડો કરવા માટે પીવા અને રસોઈ માટે બોટલના પાણીનો
ઉપયોગ કરવાનાં પસાંદ કરી શકે છે .
• અન્ય લોકો PFOA ના સાંપકકમાાં ઘટાડો કરવા માટે પીવા અને રસોઈ માટે બોટલના પાણીનો અિવા િોમ વોટર રફલ્ટર કે જે PFOA ના સ્તરને ઘટાડવા
માટે પ્રમાવણત છે તેનો ઉપયોગ કરવાનાં પણ પસાંદ કરી શકે છે . િોમ વોટર િીટમેન્ટ ઉપકરણો ઉપલબ્ધ છે જે PFOA ના સ્તરને ઘટાડી શકે છે . PFOA

•

ઘટાડવા માટે િોમ વોટર રફલ્ટરની અસરકારકતા સાંબાંવધત વધ ચોક્કસ માવિતી માટે, નેશનલ સેવનટેશન ફાઉન્ડેશન (National Sanitation
Foundation - NSF) ઇન્ટરનેશનલ વેબસાઇટની મલાકાત લો, http://www.nsf.org/.
તમારા પાણીને ઉકાળવાિી PFOA દૂર િશે નિીં.

વધ માવિતી માટે, જઓ https://www.nj.gov/dep/watersupply/pfas/
શાં કરવામાાં આવી રહ્યાં છે ?
વમડલસેક્સ વૉટરે નવેમ્બર 9, 2021િી અમલી બને તે રીતે એ ભૂજળક્ષેિને બાંધ કયાું છે જે ની તપાસ કરતાાં તે નવા PFOA ધોરણ માટે રાજ્યની મયાકદાઓિી વધ
જોવા મળયાાં છે . અમે વૈકવલ્પક સ્િોતોમાાંિી પાણી મેળવીએ છીએ જે તમામ રાજ્ય અને ફેડરલ પીવાના પાણીના ધોરણોનાં પાલન કરે છે . અમારા આાંતરમાળખામાાં
તાજે તરમાાં પૂણક િયેલા અપગ્રેડને લીધે ગ્રાિકોની માાંગ પૂરી કરતી વખતે અમને અસરગ્રસ્ત કૂવાઓને બાયપાસ કરવાની માંજૂરી મળી. કટોકટીની પરરવસ્િવતઓની
ગેરિાજરીમાાં, કાંપની જ્યાાં સધી સારવારમાાં સધારાઓ પૂણક ન િાય ત્યાાં સધી ભૂજળક્ષેિને સાંપૂણકપણે સેવાિી દૂર રાખવા માગે છે સાઉિ પ્લેનરફલ્ડ સવવધા, મધ્ય2023માાં અપેવક્ષત છે . દર િણ મવિને અમારી વેબસાઇટ www.middlesexwater.com પર અપડેટ્સ આપવામાાં આવતા રિેશે. વધ માવિતી માટે, કૃપા કરીને
અમારા ગ્રાિક સેવા વવભાગનો 800-549-3802 પર સાંપકક કરો.
*કૃપા કરીને આ માવિતી અન્ય તમામ લોકો સાિે શેર કરો જે ઓ આ પાણી પીએ છે , ખાસ કરીને જે મને આ નોરટસ સીધી મળી ન િોય (ઉદાિરણ તરીકે,
એપાટકમેન્ટ, નર્સુંગ િોમ, સ્કૂલ્સ અને વયવસાયોમાાંના લોકો). તમે આ સૂચનાને જાિેર સ્િળે પોસ્ટ કરીને અિવા રૂબરૂ અિવા મેઇલ દ્વારા નકલો વવતરરત કરીને
આમ કરી શકો છો.*
આ નોરટસ તમને વમડલસેક્સ વૉટર કાંપની દ્વારા મોકલવામાાં આવી રિી છે . સ્ટેટ વૉટર વસસ્ટમ ID#1225001
વવતરણ તારીખ: 1/22/2022

