
Tiến trình khắc phục sự cố điểm phát sóng 

Các công việc xử lý ô nhiễm bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Những công việc đó, là khai quật 
và xử lý chất thải ‘mát’, ‘ấm’ và ‘nóng’ đang diễn ra. 

Tháng 2 năm 2020 - Thiết kế Xử lý Điểm nóng Bãi rác đã được đệ trình lên EPA. 

Tháng 3 năm 2020 - Các công việc chuẩn bị bắt đầu Tháng 4 năm 2020 - EPA đã phê duyệt Thiết kế 
Xử lý Điểm nóng Bãi rác. 

Tháng 5 năm 2020 - Các công việc chuẩn bị được tiếp tục. 

Tháng 6 năm 2020 - Các nhà thầu độc lập và thiết bị được đưa ra thị trường. Khu vực bố trí tạm thời 
được xây dựng. Thực hiện thả hộp thư Thông tin Cộng đồng. 

Tháng 7 - tháng 8 năm 2020 - Công việc khai quật bắt đầu. EPA phê duyệt các sửa đổi quy trình được 
yêu cầu, được thiết kế để giảm thời gian tổng thể để hoàn thành việc khắc phục. Việc thả Hộp Thư 
Thông tin Cộng đồng thứ hai đã hoàn thành. 

Tháng 9 năm 2020 - Các cải tiến quy trình theo thỏa thuận với EPA được thử nghiệm và phân tích kỹ 
thuật kết quả cho thấy tốc độ khai quật đã tăng hơn gấp đôi so với quy trình ban đầu. 

Tháng 10 năm 2020 - EPA phê duyệt Thiết kế Xử lý ô nhiễm Điểm nóng Bãi rác đã được sửa đổi, cho 
phép tiếp tục quy trình nâng cao đã được thử nghiệm vào tháng Chín. Công việc khai quật vẫn tiếp 
tục. 

Tháng 11 năm 2020 - Tỷ lệ đào tiếp tục tăng với hơn 20.000 mét khối vật liệu đã được đào và xử lý 
kể từ khi công việc khắc phục bắt đầu vào đầu tháng Bảy. Công việc khai quật vẫn tiếp tục. 

Tháng 12 năm 2020 - Công việc khai quật tiếp tục cho đến khi kết thúc kinh doanh vào ngày 23 tháng 
12 và tiếp tục vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 sớm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu và để hỗ trợ 
giảm thời gian tổng thể cần thực hiện để hoàn thành công việc khắc phục. 

Tháng 1 năm 2021 - Công việc khai quật tiếp tục. Không có sự cố môi trường nào được phát hiện 
trong dịp Giáng sinh / Mới đóng cửa. Ban quản lý bãi chôn lấp đề xuất kéo dài thời gian làm việc 
được phép cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường để tăng thêm tỷ lệ công việc và giảm thời gian tổng thể 
cần thiết để hoàn thành việc khắc phục. 

Tháng 2 năm 2021 - Điểm phát sóng số 3 bị lộ vào ngày 9 tháng 2. EPA và cộng đồng đã cảnh báo. 
Diễn đàn Cộng đồng trực tuyến thứ ba đã được tiến hành. Một cuộc khảo sát đã được thực hiện để 
đo lường tiến độ của công trình. Kể từ khi bắt đầu công việc khai quật đến thời điểm khảo sát, hơn 
49.000 mét khối vật liệu đã được xử lý. Tỷ lệ tiến bộ đã tăng hơn gấp đôi so với kỳ khảo sát trước đó. 
Ban quản lý bãi chôn lấp thông báo với cộng đồng rằng các công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào 
cuối tháng 9 năm 2021. 

Tháng 3 năm 2021 - Cơ quan Bảo vệ Môi trường đưa ra thông báo dọn dẹp mới. Công việc tiếp tục 
cắt giảm Điểm phát sóng số 3 khi các đội đồng thời làm việc về Điểm phát sóng số 4 nằm gần Ranh 
giới Đại lộ Sunshine của địa điểm. Lớp phủ đất sét tươi được áp dụng cho một khu vực thường được 
gọi là Điểm nóng số 1 để giảm phát thải mùi. 


