
 

 

 
 

MAHALAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA INYONG INUMING TUBIG 
 

Ang Middlesex Water Company ay May mga Antas ng Perfluorooctanoic Acid (PFOA) 
na Mas Mataas kaysa sa mga Pamantayan ng Inuming Tubig 

 
Ang aming sistema ng tubig ay lumabag kamakailan sa pamantayan sa inuming tubig ng New Jersey, at 
bilang mga customer namin, may karapatan kayong malaman kung ano ang nangyari, kung ano ang dapat 
ninyong gawin, at kung ano ang ginagawa namin para maitama ang sitwasyong ito. Nalampasan ang 
pamantayan ng inuming tubig para sa Perfluorooctanoic acid (PFOA). 
 
Makipag-ugnayan sa amin sa 800-549-3802 o sa info@middlesexwater.com para makakuha ng naisalin na 
kopya ng mga materyal para sa pag-abiso sa publiko o para humiling ng tulong.  
 

 

Regular naming sinusubaybayan kung may mga contaminant sa inuming tubig na pinapangasiwaan ng 

pederal at pang-estadong pamahalaan. May pinagtibay ang New Jersey na pamantayan, o maximum na 

dami ng contaminant (maximum contaminant level o MCL), para sa PFOA noong 2020 at nagsimula ang 

iniaatas na pagsubaybay noong 2021. Ang MCL para sa PFOA ay 14 parts per trillion (ppt) at ibinabatay sa 

running annual average (RAA), kung saan kinukuha ang average ng data ng pagsubaybay sa apat na 

pinakahuling quarter. Gaya ng inaasahan, noong Disyembre 10, 2021, nakatanggap kami ng abiso na 

ipinakita ng sampol na nakolekta noong Nobyembre 3, 2021 na lumampas ang aming sistema sa PFOA 

MCL. Natukoy na 27.7 ppt ang PFOA, na naging dahilan upang lumampas ang running annual average 

(RAA) sa MCL. Kahit na isinara ang wellfield noong ika-9 ng Nobyembre at hindi na nakakatanggap 

ang mga customer ng tubig mula sa mga balon na ito, kailangan pa ring ilathala ng kumpanya ang 

abiso sa publiko na ito hanggang sa makapaglagay ng permanenteng treatment at makasunod sa 

MCL sa Pasilidad sa South Plainfield. 

Ano ang PFOA? 

Ang perfluorooctanoic acid (PFOA) ay miyembro ng pangkat ng mga kemikal na tinatawag na per- at 
polyfluoroalkyl substance (PFAS), na ginagamit bilang pantulong sa pagpoproseso sa paggawa ng mga 
fluoropolymer na ginagamit sa non-stick na cookware at iba pang produkto, at ginagamit din ito sa iba pang 
komersyal at pang-industriyang paraan, batay sa resistance nito sa matatapang na kemikal at matataas na 
temperatura. Ginamit din ang PFOA sa mga aqueous film-forming foam para sa pag-apula ng sunog at 
pagsasanay, at makikita ito sa mga produktong pang-consumer tulad ng mga stain-resistant na coating para 
sa upholstery at mga carpet, water-resistant na panlabas na damit, at greaseproof na pambalot ng pagkain. 
Kabilang sa mga pangunahing pinagmumulan ng PFOA sa inuming tubig ang discharge mula sa mga 
pasilidad na pang-industriya kung saan ito ginagawa o ginagamit at ang pagpapalabas ng aqueous film-
forming foam. Bagama’t hindi na ganoon karami ang gumagamit ng PFOA, inaasahan na magpapatuloy 
ang kontaminasyon sa loob ng hindi tiyak na tagal ng panahon dahil hindi ito madaling nawawala sa 
kapaligiran at natutunaw at dumadaloy ito sa tubig. 
 
Ano ang magiging epekto nito? 
*Ang mga taong umiinom ng tubig na may PFOA na lampas sa MCL sa paglipas ng panahon ay maaaring 
makaranas ng mga problema sa mga antas ng kanilang blood serum cholesterol, sa atay, sa bato, sa 
immune system, o, sa mga lalaki, sa reproductive system. Ang pag-inom ng tubig na naglalaman ng PFOA 
na lampas sa MCL sa paglipas ng panahon ay maaari ding mapalaki ang posibilidad na magkaroon ng 
kanser sa bayag at bato. Para sa mga babae, ang pag-inom ng tubig na may PFOA na lampas sa MCL sa 
paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng mga pagkaantala sa pag-develop ng fetus at/o sa sanggol. 
Ang ilan sa mga epekto sa pag-develop na ito ay maaaring magpatuloy hanggang sa pagkabata. 
 



 

 

* Para sa partikular na impormasyon sa kalusugan, tingnan ang 
https://www.nj.gov/health/ceohs/documents/pfas_drinking%20water.pdf. 
 
Ano ang dapat kong gawin? 
• Kung kayo ay may partikular na mga alalahanin sa kalusugan, may napakahinang immune system, 

may sanggol, buntis, o matanda na, maaaring mas nanganganib kayo kaysa sa ibang mga indibidwal 
at dapat kayong humingi ng payo mula sa inyong mga tagapagkaloob ng pangangalagang 
pangkalusugan tungkol sa pag-inom ng tubig na ito.  

• Iminumungkahi ng Kagawaran ng Kalusugan ng New Jersey na timplahin ang infant formula at iba 
pang inumin para sa mga sanggol, tulad ng juice, gamit ang nakaboteng tubig kapag mataas ang 
PFOA sa inuming tubig. 

• Ang mga buntis, nagpapasuso, at mga babaeng nagbabalak na magbuntis ay maaaring piliing uminom 
ng at ipangluto ang sinala o nakaboteng tubig upang mabawasan ang pagkakalantad sa PFOA. 

• Maaari ding piliin ng ibang tao na uminom ng at ipangluto ang nakaboteng tubig upang mabawasan 
ang pagkakalantad sa PFOA o gumamit ng pansala ng tubig sa bahay na sertipikadong 
nakakapagpababa ng mga antas ng PFOA. May mga treatment device para sa tubig sa bahay na 
maaaring makapagpababa ng mga antas ng PFOA. Para sa mas partikular na impormasyon tungkol sa 
pagiging epektibo ng mga pansala ng tubig sa bahay para sa pagpapababa ng PFOA, bisitahin ang 
website ng National Sanitation Foundation (NSF) International na http://www.nsf.org/. 

• Hindi maaalis ng pagpapakulo ng inyong tubig ang PFOA. 
 
Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang https://www.nj.gov/dep/watersupply/pfas/ 

 
Ano ang ginagawa? 

 
Isinara ng Middlesex Water ang wellfield na lumalabas sa pagsusuri na lampas sa mga limitasyon ng 
estado para sa bagong pamantayan ng PFOA, mula noong Nobyembre 9, 2021. Kumukuha kami ng tubig 
mula sa mga alternatibong pinagkukunan na sumusunod sa lahat ng pamantayan sa inuming tubig ng 
pang-estado at pederal na pamahalaan. Ang mga kamakailang nakumpletong upgrade sa aming 
imprastraktura ay nagbigay-daan sa aming hindi gamitin ang mga apektadong balon habang tinutugunan 
ang pangangailangan ng customer. Kung walang mga kondisyong pang-emerhensiya, pinaplano ng 
Kumpanya na gawing ganap na hindi nagseserbisyo ang wellfield hanggang sa matapos ang mga 
pagpapabuti sa treatment sa pasilidad na iyon sa South Plainfield, na inaasahang mangyari sa kalagitnaan 
ng 2023. Patuloy na magbibigay ng mga update sa aming website kada tatlong buwan sa 
www.middlesexwater.com. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming 
Departamento ng Serbisyo sa Customer sa 800-549-3802.  
 
 
*Pakibahagi ang impormasyong ito sa lahat ng iba pang taong umiinom ng tubig na ito, lalo na ang mga 
maaaring hindi direktang nakatanggap ng abisong ito (halimbawa, mga tao sa mga apartment, nursing 
home, paaralan, at mga negosyo). Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng pagpapaskil ng abiso na ito sa 
isang pampublikong lugar o pamamahagi ng mga kopya nang mano-mano o sa mail.* 
Ang abisong ito ay ipinapadala sa inyo ng Middlesex Water Company. State Water System ID#1225001  
 
Petsa ng pamamahagi: 1/22/2022 
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