
Pangkalahatang Form ng Pagsubaybay sa Kemikal                                        

(Universal Chemical Monitoring Form) 

Paglabag sa Pagsubaybay sa Kemikal 
331-691 • June 2022 Tagalog 

Paunawa sa Gumagamit ng Water System 

Kami, ang                                             Water System, na may I.D. na                , at matatagpuan sa                          County, ay inaatasang 

regular na subaybayan ang iyong inuming tubig kung magkakaroon man ito ng mga partikular na contaminant.  Isasaad sa mga resulta 

ng regular na pagsubaybay kung natutugunan o hindi ng iyong inuming tubig ang mga pamantayan sa kalusugan.  Hindi namin 

natugunan ang kailangang pagsubaybay para sa mga kemikal na nakalista sa ibaba sa loob ng tinukoy na panahon, at dahil dito, hindi 

kami nakakasiguro sa kalidad ng iyong inuming tubig noong panahong iyon. 

Kemikal na Contaminant Kailangan Mula sa Kailangan Hanggang sa 

 Nitrate   

 Lead at Copper   

 Trihalomethanes sa Kabuuan   

 Haloacetic Acids   

 Bromate   

 Arsenic   

 Kompletong Inorganic Contaminants (IOCs, Mga 

Di-organikong Contaminant) 

  

 Volatile Organic Contaminants (VOCs, Mga 

Organikong Contaminant na Madaling Sumingaw) 

  

 Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS, Mga 

Substance na Maraming Flourine Atom na 

Nakakabit sa Alkyl Chain) 

  

 Mga Pamatay-kulisap   

 Mga Pamatay-damo   

 Iba pa   

Sa ngayon: 

 Nakolekta na ang mga kailangan naming sample ng (mga) piling contaminant para sa kasalukuyan. 

 Mangongolekta kami ng mga sample sa hinaharap kung kailangan. 

 Iba pang impormasyon para sa mga customer. 

Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan kay ___________________________ sa (       )_____-________ o sa ____________________________. 

                      May-ari o Tagapagpatakbo       Numero ng Telepono                          Address 

 

Ipinadala sa iyo ang paunawang ito ng ___________________ Water System noong ____/____/____. 

Form ng Sertipiko para sa Paunawa sa Publiko kaugnay ng Pagsubaybay sa Kemikal                         

(Chemical Monitoring Public Notice Certification Form)  

Kailangang kompletuhin ng water system (sistema ng tubig) ang seksiyong ito. Kapag may pirma sa ibaba, ang ibig sabihin ay 

nakalagay sa paunawang ito ang lahat ng kailangang elemento. 

Kompletuhin ang mga sumusunod na item (lagyan ng check ang lahat ng angkop): 

❑ Naipadala sa koreo ang paunawa sa lahat ng customer ng tubig noong ____/____/____. 

❑ Naipadala nang personal ang paunawa sa lahat ng customer ng tubig noong ____/____/____. 

❑ Naisama ang paunawa sa taunang Consumer Confidence Report (Ulat para sa Kumpiyansa ng Consumer) (naglakip ng kopya).    

❑ Naipaskil ang paunawa sa ____________________________ noong ____/____/____. 

     (Para Lang sa Pag-apruba ng Kagawaran)                        

 

_______________________________________________          ________________________________________     ____/____/____ 

Pirma ng may-ari o tagapagpatakbo                         Posisyon                                                    Petsa 

Magpadala ng kopya ng kompletong abiso at sertipiko sa 

Office of Drinking Water, Water Quality Section 

PO Box 47822 

Olympia, WA 98504-7822 

FAX (360)236-2252 

Upang hilingin ang dokumentong ito sa ibang format, tumawag sa 1-800-525-0127. Para sa mga costumer na bingi o 

nahihirapang makarinig, mangyaring tumawag sa 711 (Washington Relay) o mag-email sa civil.rights@doh.wa.gov. 

mailto:civil.rights@doh.wa.gov

