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LỜI GIỚI THIỆU
Nước sạch và Vệ sinh môi trường là nhu cầu cơ bản của mọi người dân, là điều kiện hết sức cần
thiết và quan trọng đối với cuộc sống con người và là một trong những chỉ tiêu nhằm nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân.
Trong những năm qua, cung cấp nước sinh hoạt nông thôn nhận được sự quan tâm lớn của
Nhà nước cùng sự giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế và sự đóng góp của người dân. Thông qua
việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông
thôn và các chương trình, dự án khác, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đã được
xây dựng và đưa vào sử dụng, nâng tỷ lệ số dân sử dụng nước hợp vệ sinh bình quân trong cả
nước từ 62% năm 2005 lên 83% năm 2013. Trong đó tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước
từ công trình cấp nước tập trung chỉ khoảng 40%, phần còn lại chủ yếu từ các công trình cấp
nước nhỏ lẻ hộ gia đình, rủi ro về ô nhiễm và tái nhiễm bẩn đối với nước sinh hoạt cấp từ các
công trình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình là rất cao. Do đó, việc hướng dẫn cấp và trữ nước hộ gia
đình, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận với nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh,
nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giảm thiểu rủi ro đối với sức khoẻ cộng đồng, góp
phần xây dựng nông thôn mới là hết sức cần thiết và cấp bách.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được sự hỗ trợ của tổ chức HELVETAS-Thuỵ Sỹ đã tiến
hành biên soạn cuốn tài liệu “Hướng dẫn cấp và trữ nước an toàn hộ gia đình dành cho cấp xã”
với mong muốn giúp các hộ gia đình nông thôn, các cán bộ cấp xã có được những kiến thức cơ
bản và thực hành cấp và trữ nước an toàn hộ gia đình.
Ban soạn thảo xin gửi lời cảm ơn về sự hỗ trợ và đóng góp ý kiến của Trung tâm Quốc gia Nước
sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
các tỉnh và các tổ chức quốc tế bao gồm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Quỹ nhi đồng
liên hiệp quốc (UNICEF) Việt Nam, Plan, Tổ chức dịch vụ dân sự quốc tế (PSI) cùng các chuyên gia
và các cơ quan liên quan khác trong quá trình xây dựng tài liệu.
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HGĐ 			
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HVS			

Hợp vệ sinh
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Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

NSHAT

Nước sinh hoạt an toàn

QCVN			

Quy chuẩn Việt Nam

SODIS 		

Phương pháp xử lý vi sinh vật trong nước bằng năng lượng ánh sáng mặt trời

TCTL 			

Tổng cục Thuỷ lợi

VSMTNT		

Vệ sinh môi trường nông thôn
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PHẦN 1: MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. MỤC ĐÍCH CỦA HƯỚNG DẪN
Mục đích của tài liệu nhằm giới thiệu và hướng dẫn cho Chính quyền và cán bộ cấp xã (Hội phụ
nữ, Hội nông dân, cán bộ y tế, nhóm công tác về Nước sạch và VSMTNT cấp xã…) và người dân
nông thôn về cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Hướng dẫn này áp dụng cho các hộ gia đình nông thôn chưa được tiếp cận với nước sinh hoạt
từ các công trình cấp nước tập trung. Các hộ gia đình được cấp nước từ các công trình cấp nước
tập trung có thể tham khảo để áp dụng cho việc trữ nước an toàn tại hộ gia đình.

3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Tài liệu dùng cho Chính quyền, các cán bộ cấp xã: Hội phụ nữ, Hội nông dân, cán bộ y tế xã, y
tế thôn bản, nhóm công tác về Nước sạch và VSMTNT cấp xã… để tuyên truyền, vận động và
hướng dẫn người dân sử dụng nước an toàn.
Tài liệu hướng dẫn dùng cho các hộ gia đình nông thôn cách xử lý nước sinh hoạt và nước uống
an toàn. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực cấp nước hộ gia đình
nông thôn có thể tham khảo và sử dụng tài liệu hướng dẫn này.
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1.1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA
Nước hợp vệ sinh: Nước hợp vệ sinh là nước được sử dụng trực tiếp hoặc sau xử lý thỏa mãn
các điều kiện trong, không màu, không mùi, vị (trích Quyết định 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày
22/10/2012).
Nước sạch: Nước được gọi là nước sạch khi đảm bảo các tiêu chuẩn: nước trong, không màu,
không mùi vị lạ, không chứa các mầm bệnh và các chất độc hại.
Hay nói cách khác: Nước sạch là nước hợp vệ sinh nhưng khi mang đi kiểm tra chất lượng đáp
ứng 14 Chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt của Bộ Y tế
(QCVN02: 2009/BYT).
Lưu ý: Nước sạch đáp ứng Quy chuẩn nêu trên chỉ sử dụng cho các mục đích sinh hoạt thông
thường, không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm.
Cấp nước an toàn là đảm bảo an toàn từ nguồn nước cấp đến các khâu xử lý nước và trữ nước.
Nước, cho dù an toàn tại nguồn, nhưng có thể bị nhiễm khuẩn trong quá trình phân phối, tích
trữ và sử dụng.
Phương pháp kiểm soát nguồn nước an toàn:

Kiểm soát tại nguồn

Xử lý nước

Trữ nước

• Trồng rừng để bảo vệ
nguồn nước

• Lựa chọn biện pháp lắng
phù hợp

• Phương tiện trữ nước phải
có nắp đậy

• Không đổ chất thải, nước
thải vào nguồn nước

• Lựa chọn biện pháp lọc
phù hợp

• Định kỳ thau rửa phương
tiện lưu trữ

• Không thả gia súc xung
quanh nguồn nước

• Khử trùng nước

• Kiểm soát dư lượng khử
trùng

• Xây hàng rào bảo vệ
nguồn nước

• Kiểm tra hệ thống đường
ống nước

Phương pháp nhận biết nước đã qua xử lý là an toàn:
•

Phương pháp trực quan: quan sát nước trong, không màu, không mùi, không vị. Phương
pháp này chỉ nhận biết được nước hợp vệ sinh.

•

Phương pháp kiểm soát nước bằng phòng thí nghiệm: Lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm tại
các trung tâm Y tế dự phòng, trung tâm Nước sạch và VSMTNT địa phương hoặc các phòng
thí nghiệm đạt chuẩn.
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1.2. CÁC BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN NƯỚC KHÔNG AN TOÀN
Việc sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh cho ăn uống và sinh hoạt hàng ngày sẽ gây ra
nhiều loại bệnh khác nhau và nguy cơ lây nhiễm chỉ đứng sau bệnh viêm đường hô hấp và HIV/
AIDS.

Nhóm bệnh

Bệnh

Các bệnh lây truyền qua đường nước

Tả; Thương hàn; Lỵ trực trùng, Viêm gan

Các bệnh gây ra do thiếu nước/rửa bằng
nước

Ghẻ; Da liễu; Phong; Chấy rận;
Đau mắt hột; Các bệnh lỵ,
Giun sán; Thương hàn

Các bệnh do ký sinh trùng trong nước gây ra

Sán máng; Giun đũa,
Kiết lỵ; Giun chỉ bạch huyết
Giun lươn

Các bệnh liên quan đến trung gian truyền
bệnh qua nước

Sốt vàng; Sốt xuất huyết; Sốt rét
Bệnh giun chỉ

Nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là trẻ em, phụ nữ và người già. Việc áp dụng các biện
pháp xử lý và trữ nước an toàn tại hộ gia đình sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh và giúp phòng
bệnh hiệu quả.
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1.3. CÁC BƯỚC ĐỂ CẤP NƯỚC VÀ TRỮ NƯỚC AN TOÀN
1.3.1 Sơ đồ tổng quát thực hiện cấp và trữ nước an toàn:
Bước 1: Lựa chọn
nguồn nước
• Nước mặt (nước sông,
suối, khe mó, hồ, ao,
đầm, hồ chứa thuỷ lợi,
kênh tưới…)
• Nước mưa
• Nước ngầm

Bước 5: Lựa chọn biện
pháp khử trùng nước
để uống
• Đun sôi, SODIS,
Safewat, Aquatab,
CloraminB
• Máy lọc RO, Nano, …

Bước 3: Lựa chọn biện
pháp lọc phù hợp
• Bể lọc cát sỏi
• Bể lọc cát sinh học
• Giếng lọc ngầm
• Thùng lọc nước nhiềm
phèn.

Bước 2: Lựa chọn biện
pháp lắng phù hợp cho
từng loại nguồn nước
• Lắng phèn
• Lắng tự nhiên

Bước 4: Lựa chọn biện
pháp trữ nước an toàn
• Bể trữ bằng gạch xây
trát xi măng nổi hoặc
ngầm;
• Thùng chứa bằng
nhựa an toàn, Inox
• Lu, khạp/chum, vại

Ghi chú: Không bắt buộc phải áp dụng đầy đủ các biện pháp theo các bước trên. Tuỳ theo đặc điểm
nguồn nước cấp, lựa chọn các biện pháp xử lý và trữ nước phù hợp.

1.3.2. Cấp và trữ nước an toàn đối với từng nguồn nước
1.3.2.1. Nguồn nước cấp là nước mặt
a. Nguồn nước cấp từ mó, khe:
Nguồn nước
mó, khe

Xử lý Bể lọc cát
sỏi (xem 3.2.1)

Trữ NSHAT
Nước sinh hoạt
HVS (xem 4.1)

Khử trùng
Đun sôi, SODIS,
SafeWat, Bình
lọc gốm (xem
3.3)

Trữ AT Nước
uống ( xem
4.2 )

Địa điểm áp dụng: Khu vực có nguồn nước mó, khe, mạch lộ tại các tỉnh vùng miền núi phía Bắc
và Bắc Trung bộ.
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b. Nguồn nước cấp từ sông, suối, ao, hồ, kênh, rạch:
Xử lý
Bể lọc cát sỏi
(xem 3.2.1)

Nguồn nước
ao, hồ, sông,
suối

Xử lý
Lắng phèn
hoặc lắng tự
nhiên (xem 3.1)

Trữ NSHAT
Nước sinh hoạt
HVS (xem 4.1)

Xử lý
Bể lọc cát sinh
học (xem 3.2.2)

Khử trùng
Đun sôi SODIS,
SafeWat, Bình
lọc gốm... (xem
3.3)

Trữ AT
Nước uống
(xem 4.2)

Xử lý
Giếng lọc
ngầm (xem
3.2.3)

Địa điểm áp dụng: Khuyến nghị áp dụng cho các vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng
sông Hồng, khu vực ven biển miền Trung.

1.3.2.2. Cấp và trữ nước an toàn từ nguồn nước ngầm
Khi nguồn nước cấp là nước ngầm từ giếng đào, giếng khoan:
Xử lý:
Bể lọc cát sỏi
(xem 3.2.1)
Nguồn nước
giếng đào,
giếng khoan
Xử lý:
Bể lọc cát sinh
học (xem 3.2.2)

Trữ NSH AT:
Nước sinh hoạt
HVS (xem 4.1)

Khử trùng:
Đun sôi, SODIS, SafeWat,
Bình lọc gốm...
(xem 3.3)

Trữ AT
Nước uống
(xem 4.2)

Địa điểm áp dụng: Khuyến nghị áp dụng cho tất cả các vùng, miền trong cả nước, khi nước mặt
và nước mưa không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt và ăn, uống.
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1.3.2.3. Cấp và trữ nước an toàn từ nguồn nước mưa
Nước mưa là nguồn nước tương đối đảm bảo để cấp nước sinh hoạt và ăn uống. Tuy nhiên, do
được hứng từ mái nhà nên cần lọc cặn bẩn như sơ đồ sau:
Nước mưa

Xử lý:

Trữ NSH AT:

Khử trùng:

Trữ AT

Lọc cặn bẩn
(xem 2.1.3)

Nước sinh hoạt
HVS (xem 4.1)

Đun sôi, SODIS, SafeWat,
Bình lọc gốm...
(xem 3.3)

Nước uống
(xem 4.2)

Địa điểm áp dụng: Khuyến nghị áp dụng cho các khu vực khó có khả năng khai thác nước ngầm
và nước mặt và chỉ nên sử dụng cho ăn, uống.
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2.1. CÁC NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN NGUỒN NƯỚC AN TOÀN
•

Nước trong, không có màu, mùi, vị, không chứa mầm bệnh, chất độc hại, không bị tác động
bởi các hoạt động gây ô nhiễm do người và động vật gây ra.

•

Lượng nước phải đảm bảo cung cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng.

•

Nên sử dụng nguồn nước sẵn có gần khu vực sinh sống, ưu tiên sử dụng nguồn nước ít bị
nhiễm bẩn nhất.

2.2. CẤP NƯỚC AN TOÀN TỪ NƯỚC MƯA
2.2.1. Đặc điểm của nước mưa
Nước mưa: là nước được thu, trữ từ các trận mưa.
Nước mưa nhìn chung có chất lượng tốt, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cho nước sinh hoạt.
Nên sử dụng cho mục đích ăn uống là chính.

2.2.2. Khuyến nghị cấp nước an toàn đối với nguồn nước mưa
•

Không nên lấy nước mưa từ mái lợp fibroximăng, bởi một lượng nhỏ bột amiăng từ mái lợp
có thể lẫn vào nước, gây độc. Chỉ nên hứng nước mưa bằng mái tôn và mái ngói hoặc mái
bê tông.

•

Không nên sử dụng nước mưa ở những khu vực có hiện tượng mưa axit do tác động của
hoạt động xả thải của các nhà máy, khu công nghiệp…

•

Không nên sử dụng nước mưa từ những cơn mưa đầu mùa.

•

Chỉ nên lấy nước mưa sau khi mưa khoảng 30 phút.

•

Không nên uống nước mưa khi chưa đun sôi.

2.2.3. Sơ đồ thu, hứng nước mưa an toàn:

Sổ tay hướng dẫn cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình
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2.3. CẤP NƯỚC AN TOÀN TỪ NGUỒN NƯỚC NGẦM
Nước ngầm là nước nằm dưới lòng đất, thường được
khai thác bằng giếng đào hoặc giếng khoan.

2.3.1. Đặc điểm của nguồn nước ngầm
Nước ngầm nói chung là sạch, có chất lượng tốt, ổn
định, thuận lợi cho các quá trình khai thác, xử lý, phục
vụ cho các nhu cầu ăn uống, sinh hoạt.
Không nên sử dụng nước ngầm tại các khu vực bị
nhiễm mặn, có chứa thạch tín, Amoni, các độc tố kim
loại nặng và vi sinh vật độc hại.

2.3.2. Khuyến nghị cấp nước an toàn đối
với nguồn nước ngầm
•

Nên lấy nước từ các mạch nước ngầm tầng sâu.

•

Nên xét nghiệm thạch tín trước khi sử dụng.

•

Trong trường hợp không có lựa chọn nào khác, cần áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp đối
với nước ngầm bị nhiễm sắt, mangan, phèn, mặn... .

•

Công trình khai thác nước ngầm bằng giếng đào hoặc giếng khoan phải được xây dựng và
sử dụng theo các yêu cầu về vệ sinh.

2.3.3. Yêu cầu đối với giếng đào hợp vệ sinh
•

Giếng đào cách xa chuồng gia súc, nhà vệ sinh ít nhất 10m.

•

Thành giếng xây cao khoảng 0,6-0,8m, trong lòng giếng có thể xây gạch, đá hộc, đá ong, bê
tông.

•

Sân giếng lát gạch hoặc ximăng dốc về phía rãnh thoát nước.

•

Miệng giếng có nắp đậy.

•

Có cọc để treo gầu.

•

Rãnh thoát nước có độ dốc vừa phải và dẫn ra xa hoặc đổ vào các hố thấm nước thải.

2.3.4. Yêu cầu đối với giếng khoan hợp vệ sinh
•

Lấy nước từ các mạch nước ngầm sâu 20m trở lên.

•

Xây sân giếng và rãnh thoát nước để tránh ô nhiễm nguồn nước.

•

Làm bể lọc sắt (nếu nước có chứa sắt)

•

Ðịnh kỳ bảo dưỡng máy bơm.

•

Nên có xét nghiệm thạch tín.
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2.4. CẤP NƯỚC AN TOÀN TỪ NGUỒN NƯỚC MẶT
Nước mặt là nước tồn tại trên mặt đất trong các ao, đầm, hồ chứa, sông suối, kênh mương, mó,
khe.
2.4.1. Đặc điểm nguồn nước mặt
•

Chứa nhiều chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng do hiện tượng rửa trôi bề mặt và có nhiều vi khuẩn,
vi sinh vật.

•

Chất lượng nước thay đổi liên tục theo ngày, theo mùa.

•

Dễ bị nhiễm bẩn từ các nguồn gây ô nhiễm khác nhau:
+ Do nước thải sinh hoạt (tắm, giặt, vệ sinh,...)
+ Do sản xuất công nghiệp (công nghiệp giấy, công nghiệp chế biến thực phẩm,...)
+ Do sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất thải vật nuôi,...)

2.4.2. Khuyến nghị lựa chọn nguồn nước an toàn đối với nguồn nước mặt
•

Nên ưu tiên sử dụng nước sông, suối, hồ, mó, khe và kênh mương lớn, hạn chế sử dụng nước
trong các hồ, ao tù đọng, có nhiều nguồn chất thải và nước thải đổ vào;

•

Không có nhà tiêu trên sông hoặc các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên sông.

Sổ tay hướng dẫn cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình
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3.1. XỬ LÝ NƯỚC BẰNG BIỆN PHÁP LẮNG
Mục đích: Để loại bỏ các chất rắn, chất lơ lửng các động vật nguyên sinh, trứng giun, một
số loại vi khuẩn gây bệnh.

3.1.1. Xử lý nước bằng biện pháp lắng phèn
a. Nguyên lý: Là phương pháp lắng sử dụng các chất phèn nhôm hoặc phèn sắt hòa vào nước.
Các loại chất phèn khi hòa vào trong nước sẽ làm bùn, cát và đất quyện lại với nhau thành các
mảng bông cặn lớn hơn, dễ dàng lắng xuống đáy thùng chứa.
b. Cách làm/thực hiện:
Chuẩn bị:
•

Nguồn nước: nước sông, suối, ao hồ... có độ đục cao.

•

Bể, chum, vại, thùng phi, xô chậu có sẵn được rửa, vệ sinh sạch sẽ.

•

Phèn nhôm Sunfat với liều lượng như sau:
+ 1-4g phèn (khoảng 1-3 thìa cà phê) cho 1m3 nước sông, ao, hồ có độ đục thấp (50400mg/lít).
+ 5-6g phèn (khoảng 4-6 thìa cà phê) cho 1m3 nước sông, ao, hồ có độ đục trung bình
(500-700mg/lít).
+ 7-10g phèn (khoảng 7-10 thìa cà phê) cho 1m3 nước sông, ao, hồ có độ đục cao (8001200mg/lít).

•

Nếu dùng phèn chua thì liều lượng là 1g phèn chua (01 miếng bằng nửa đốt ngón tay)
cho 20 lít nước (01 xô nước).

Cách làm:
•

Bước 1: Cho nước cần lắng vào dụng cụ chứa, cách miệng 10 cm.

•

Bước 2: Cho bột phèn nhôm Sunfat hoặc phèn chua vào 1 gáo nước với liều lượng thích
hợp, sau đó đổ gáo nước vào thùng nước và khuấy trộn nhanh, đều trong thời gian từ
2-3 phút.

•

Bước 3: Đậy kín nắp và để yên từ 30-45 phút.

•

Bước 4: Lấy nước trong tại vòi cách đáy thùng 20 cm hoặc lấy nước trong từ miệng
thùng nước một cách nhẹ nhàng hoặc gạn sang phương tiện trữ nước khác.

•

Bước 5: Khi lấy hết nước trong, xả cặn đáy và vệ sinh dụng cụ chứa.

c. Điều kiện áp dụng:
Khi không có nguồn nước khác thay thế;
Nước có độ đục cao, thường dùng cho nước mặt như nước ao, sông, hồ.
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3.1.2. Lắng tự nhiên:
a. Nguyên lý: Cho nước vào bình và để lắng trong vài giờ hoặc vài ngày (từ 1-3 ngày) tùy theo
chất lượng nước. Các chất bùn, cát và đất có trong nước do trọng lượng riêng lớn hơn nước sẽ
lắng dần xuống đáy thùng chứa.
b. Cách làm/thực hiện:
Chuẩn bị:
•

Nguồn nước: có thể dùng nhiều loại nước khác nhau
nước giếng, nước sông, suối, ...

•

Bể, chum, vại, thùng phi, xô chậu có sẵn được rửa, vệ
sinh sạch sẽ.

Cách làm:
•

Bước 1: Cho nước cần lắng vào dụng cụ chứa, cách
miệng 10 cm.

•

Bước 2: Đậy kín nắp và để lắng trong vài giờ hoặc vài ngày (từ 1-3 ngày)

•

Bước 3: Lấy nước trong tại vòi cách đáy thùng 20cm hoặc lấy nước trong từ miệng
thùng nước một cách nhẹ nhàng hoặc gạn sang phương tiện trữ nước khác.

•

Bước 4: Khi lấy hết nước trong, xả cặn đáy và vệ sinh dụng cụ chứa.

c. Điều kiện áp dụng:
•

Khi không có sự căng thẳng về nguồn nước sinh hoạt;

•

Nước có độ đục thấp, thường dùng cho nước giếng đào và giếng khoan;

•

Không mua được phèn lắng.

3.2. XỬ LÝ NƯỚC BẰNG BIỆN PHÁP LỌC
Mục đích: Loại bỏ các chất rắn, lơ lửng và các mầm bệnh có trong nước.

3.2.1. Xử lý nước bằng bể lọc cát sỏi
Lọc cát sỏi là hệ thống bể lọc truyền thống hiệu quả và phổ biến nhất tại Việt Nam, bao gồm hệ
thống bể lắng, lọc cát sỏi và 1 bể chứa.
a. Nguyên lý: Bể lọc hoạt động theo nguyên lý bình thông nhau:
•

Nước cần xử lý được đổ vào bể lắng để lắng phần lớn cặn và các chất lơ lửng.

•

Lớp nước trong ở phần trên sau khi lắng sẽ tự tràn sang bể lọc, đi qua các lớp vật liệu lọc
(thường là lớp cát vàng trên cùng, lớp than hoạt tính (còn gọi là than củi) và lớp sỏi lọc dưới
cùng) rồi sang bể chứa nước sạch.

•

Bể lọc cát sỏi có thể làm bằng bê tông, gạch xây hoặc bằng bồn nhựa có sẵn.
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Hình 3.1.Mặt cắt dọc bể lọc cát sỏi hộ gia đình
b. Ưu điểm:
•

Hiệu quả làm sạch nước cao, loại trừ được đến 95-99% cặn bẩn và vi khuẩn có trong nước.

•

Lọc được nước tự nhiên không cần xử lý hóa chất, không đòi hỏi thiết bị phức tạp, quản lý
vận hành đơn giản, tách tốt các chất vi sinh hữu cơ, giảm được cacbon hữu cơ hòa tan, oxy
hóa được amoniac, tách được các hạt bẩn kích thước rất nhỏ.

•

Có thể lọc được đủ lượng nước đủ nhu cầu dùng cho ăn uống và sinh hoạt.

c. Nhược điểm
•

Đây là bể lọc hộ gia đình nên vận hành chủ yếu là thủ công nên khi vật liệu lọc bẩn sẽ tốn
thời gian thau, rửa.

d. Điều kiện áp dụng:
•

Có thể dùng cho bất cứ nguồn nước nào, đặc biệt là nguồn nước nhiễm sắt, mangan hàm
lượng cao.

•

Thích hợp khi lọc nước ăn uống, sinh hoạt trong gia đình. Tuy nhiên, cần thực hiện triệt để
nguyên tắc “ăn chín, uống sôi”.

•

Hệ thống bể lọc này thích hợp cho cả nước ngầm và nước sông, chỉ cần thay đổi vật liệu lọc
tương ứng.
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e. Cách làm Bể lọc cát sỏi qui mô hộ gia đình có 4-5 người sử dụng:
e1. Cấu tạo bể:
•

Bể lọc cát sỏi hộ gia đình thường là bể liền khối có 3 ngăn: ngăn lắng, ngăn lọc và ngăn
chứa.

•

Kích thước thông thường là: dài x rộng x cao = 2,2m x 1,5m x 1,2m. Trong đó, chiều dài
bể lọc được chia thành:
++ Ngăn bể chứa: 0,70m
++ Ngăn bể lọc: 0,55m
++ Phần còn lại là ngăn bể lắng.

•

Đáy bể được đổ bằng bê tông cốt thép mác
200# dày 8 đến 10cm.

•

Thành bể và các vách ngăn được xây bằng gạch
đặc vữa xi măng mác 75#, dày 11cm có trát
trong và trát ngoài, đánh màu toàn bộ phần
bên trong bể. Các vách ngăn có thể xây gạch
nghiêng dày 5,5cm.

•

Nắp bể được làm bằng bê tông cốt thép hoặc lợp bằng tôn, fibrô xi măng.

Lưu ý khi bể làm trên cao thì cần gia cố chắc chắn tránh gió bão làm tốc mái.
++ Vật liệu trong ngăn lọc gồm:
++ Cát vàng có kích thước từ 0,3 đến 2mm (bằng hạt tấm), dày 50cm ở lớp trên cùng.
++ Tiếp theo là lớp than hoạt tính (còn gọi là than củi, có thể không cần) dày 5cm.
++ Dưới cùng là lớp sỏi có kích thước từ 3 đến 10mm (bằng ngón tay cái), dày 7cm.
Lưu ý: Cát vàng và sỏi có thể mua hoặc lấy từ sông, suối.
•

Đường ống kỹ thuật và van khóa gồm:
++ Dàn mưa: Được dùng trong trường hợp khai thác nước ngầm nhiễm sắt thường là
ống nhựa PVC đường kính 21mm, được đục lỗ.
++ Ống thu nước lọc: là ống nhựa PVC đường kính 48mm được chế tạo sẵn.
++ Các van, vòi và van xả cặn.

e2. Cách xây bể lọc cát sỏi quy mô hộ gia đình:
Bước 1: Lựa chọn vị trí xây bể lọc cát sỏi:
•

Vị trí xây bể lọc cát sỏi phải thuận tiện cho việc bơm nước và múc nước vào bể lọc.

•

Vị trí xây bể lọc cát sỏi phải thuận tiện cho việc sử dụng nước.

•

Nền của bể lọc cát sỏi phải đảm bảo tương đối cứng chắc, tốt nhất là đất liền thổ hoặc
tận dụng nóc nhà tắm hoặc nóc nhà trần.

•

Phù hợp với cảnh quan của gia đình.

Bước 2: Chuẩn bị các loại vật tư xây dựng
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hạng mục
Đơn vị
Đá hoặc sỏi kích thước 1x2 cm dùng để đổ bê tông đáy và tấm nắp
m3
Gạch đặc
viên
Cát vàng
m3
Cát đen
m3
Xi măng
Kg
Thép đường kính 6mm hoặc 8mm
kg
Ống thu nước lọc PVC: đường kính 48mm được chế tạo sẵn
m
m
Dàn ống phun mưa: dùng ống nhựa PVC đường kính 21mm, đục
lỗ có đường kính lỗ từ 2 đến 3mm, xiên nghiêng 450, khoảng
cách giữa các lỗ là 3cm
Ống nhựa đường kính 21mm
m
Ống xả tràn đường kính 34mm
m
Van khóa đường kính 34mm
cái
Van khóa đường kính 27mm
cái
Van khóa đường kính 21mm
cái
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Khối lượng
0,5
700
0,3
0,3
300
20
1,2
1,5
4
0,2
3
3
4

Bước 3: Cách xây dựng bể:
•

Dọn dẹp mặt bằng và đào móng: San phẳng vị trí xây bể, sau đó đào móng rộng thêm
mỗi bên 10cm để thuận tiện cho việc xây dựng sau này. Nếu nền đất yếu thì cần gia cố
thêm bằng gạch vụn.

•

Đổ bê tông móng:
++ Bố trí thép trên bề mặt móng: 8 thanh chiều dọc, 12 thanh chiều ngang, mỗi thanh
cách nhau 20cm.
++ Cần 0,3 m3 bê tông, trộn với tỉ lệ: 1 xi măng, 2 cát vàng, 3 đá (sỏi).
++ Khi đổ đáy cần phải lưu ý đầm chặt, tránh bị rỗng, tránh bị hở sắt và láng phẳng bề
mặt bê tông.

•

Xây thành bể và các vách ngăn:
++ Thành và vách ngăn được xây bằng gạch đặc, vữa xi măng mác 75.
++ Chia ngăn: ngăn chứa nước sạch: 70cm, ngăn lọc: 55cm, còn lại là ngăn lắng.
++ Tường ngăn giữa bể lắng và bể lọc xây cao 70cm.
++ Khi xây lưu ý bố trí ngay vị trí để đặt van xả cặn của bể chứa, van xả nước lọc đầu của
bể lọc và van xả cặn của bể lắng. Sau đó cần bố trí 1 lỗ từ ống lọc sang bể chứa cách
đáy bể khoảng 60cm và bố trí vị trí xả tràn của bể lắng.
++ Bố trí 1 vị trí xả rửa bể lọc, cách đáy bể 70cm và 1 vị trí đặt lỗ để sục rửa ống lọc cách
đáy 2cm. Tiếp theo, bố trí 2 vị trí để lấy nước dùng:
- Vị trí 1 cách đáy 20cm
- Vị trí 2 cách đáy 30cm
++ Trát, đánh màu và láng đáy: Đáy được láng dốc về phía van xả cặn và dốc 50 để nước
trong lòng bể có thể thoát hết ra qua van xả cặn.
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Lắp đường ống và van khóa.
++ Vệ sinh sạch bể.
++ Lắp van dùng nước thứ 1, và thứ 2.
++ Lắp các van xả cặn.
++ Lắp dàn ống phun mưa sao cho chiều dòng phun nước chếch 450.
++ Lắp đặt hệ thống ống lọc.

•

Chuẩn bị vật liệu lọc: 3 loại:
++ Sỏi lọc: có đường kính từ 3 đến 10mm: 0,3m3
++ Than hoạt tính (có thể có hoặc không): 15 kg, mua ở cửa hàng bán vật liệu lọc nước.
++ Cát lọc: là cát vàng có đường kính từ 0,3 đến 2mm: 0,42m3
++ Lưới ngăn: 4m2
++ Lưu ý là tất cả các vật liệu lọc phải rửa sạch trước khi cho vào bể.

•

Trình tự đổ vật liệu lọc vào bể:
++ Đổ hết 0,3 m3 sỏi lọc vào ngăn lọc (dày khoảng 7cm).
++ Rải lưới ngăn đều khắp ngăn lọc.
++ Đổ hết 15 kg than hoạt tính lên lớp lưới rồi phủ kín (nếu có)
++ Đổ lớp cát vàng lên trên cho đến khi gần tới vị trí van xả rửa bể lọc thì thôi.

Bước 4: Vận hành bể lọc cát sỏi hộ gia đình:
•

Kiểm tra kỹ các van, khóa.

•

Khóa van dẫn ra phần rửa lọc, mở van ống phun mưa.

•

Bật máy bơm nước hoặc múc nước đổ vào ngăn lắng.

•

Xả nước lọc đầu bằng van xả nước lọc đầu đến khi thấy nước trong thì dẫn nước sang
bể chứa nước sạch

Bước 5: Quy trình bảo dưỡng:
•

Khi dùng bể được từ 1 đến 3 tháng, thấy hiện tượng nước từ ngăn lọc chảy sang ngăn
bể chứa chậm, không đủ nước dùng thì tiến hành thau rửa bể lọc, bể lắng.
++ Khóa van từ ngăn bể lọc sang ngăn bể chứa, đồng thời khóa van dẫn ra ống phun
mưa, mở van dẫn ra đường ống sục rửa ống lọc.
++ Bật máy bơm nước, sau đó dùng tay khoắng 10cm lớp cát phía trên cùng của bể lọc.
Toàn bộ nước đục sẽ được xả ra bằng van xả rửa của bể lọc.
++ Khoắng đến khi nước trong thì đạt yêu cầu và hoàn thành việc rửa lọc.

•

Khi dùng bể được từ 6 tháng đến 1 năm thì phải tiến hành rửa bể toàn phần.

•

Lấy toàn bộ các lớp vật liệu lọc ra bên ngoài rửa sạch và phơi khô, sau đó lại đổ lại, bố
trí như ban đầu.
++ Khi thấy lượng cát lọc không còn đủ thì phải bổ sung.
++ Lớp than hoạt tính phải được thay sau 2 năm sử dụng. (Xem chi tiết bản vẽ ở phụ lục 2)
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3.2.2. Lọc cát sinh học:
Lọc cát sinh học (Biosand filter) là dựa trên cơ sở lọc cát chậm (đã được dùng xử lý nước cho
cộng đồng gần 200 năm nay).
a. Nguyên lý: Bể lọc hoạt động theo nguyên lý bình thông nhau.
•

Nước chưa xử lý được đổ vào bình theo từng đợt.

•

Nước chảy chầm chậm qua tấm chia nước (tấm khuếch tán) và thấm qua các tầng vi sinh
học, cát và đá sỏi.

•

Nước được xử lý chảy một cách tự nhiên qua ống dẫn nước ra ngoài.

•

Lọc cát sinh học có kích thước nhỏ hơn bể lọc cát sỏi ở mục 3.2.1. và thích hợp cho hộ gia
đình sử dụng.

•

Bình lọc cát sinh học có thể làm bằng bê tông hoặc bằng nhựa và có cấu tạo gồm nhiều lớp
cát sỏi kích thước khác nhau.

b. Ưu điểm
•

Cải thiện chất lượng nước về mặt vi sinh, đảm bảo nước ăn
uống an toàn cho hộ gia đình nhỏ (80l/ngày-đêm).

•

Đơn giản, dễ sử dụng và có thể kiểm soát ở hộ gia đình.

•

Chi phí thấp hơn nhiều so với các bình lọc trên thị trường.

•

Phù hợp với các hộ gia đình nông thôn không tiếp cận được
nước sạch (nước máy) và thiếu thiết bị chứa nước mưa dự trữ.

c. Nhược điểm
•

Xử lý không hoàn toàn vi sinh vật gây bệnh trong nước (8798%) nên chưa thể uống trực tiếp ngay sau khi lọc mà phải qua
khử trùng tiếp theo (đun sôi, SODIS, safewat)

•

Yêu cầu nước đầu vào phải tương đối trong.

•

Liên lục theo dõi nước trong bình, thêm nước vào bình để đảm
bảo đủ nước tiêu dùng cho từng ngày.

•

Lưu lượng nước xử lý được nhỏ do vậy hạn chế đối với cấp
nước các hộ gia đình hiện nay.

d. Điều kiện áp dụng
•

Không xây được hệ thống bể lọc cát sỏi.

•

Rất thích hợp dùng sau lũ lụt.

•

Dùng trong trường hợp yêu cầu cao về chất lượng nước sinh hoạt.

•

Có thể sử dụng đối với nguồn nước chứa phèn và sắt.

e. Cách làm/thực hiện:
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Bước 1: Chuẩn bị:
•

Nguồn nước: có thể dùng nhiều loại nước khác nhau: nước mưa, nước máy, nước giếng,
nước sông...

•

Bình lọc cát sinh học thiết kế tiêu chuẩn.

•

Các vật liệu lọc bao gồm:
++ 1 thùng (loại 50 lít) đá, với kích cỡ đá <=12mm (bằng ngón tay cái)
++ 1,5 thùng (loại 50 lít) đá, với kích cỡ đá <=6mm (bằng hạt đỗ đen)
++ 4-5 thùng (loại 50 lít) cát, với kích cỡ hạt 1mm (bằng hạt tấm)
++ 2m ống nhựa nhỏ nhất D16 hoặc D21 + 3 co vuông
++ Keo dán ống nước, keo lụa.
++ 1 rổ nhựa/mâm dày 2cm nhỏ hơn đường kính phuy (để làm tấm khuếch tán)
++ Nước clo để khử trùng bình trước khi sử dụng.
++ 1 thước chữ T để san bằng cát, đá.

Bước 2: Cách làm:
•

Đặt bình lọc cát sinh học cân bằng, tại nơi cao ráo, sạch sẽ

•

Rửa đá, cát sạch sẽ

•

Dùng 1 ống bơm tay để làm thông ống dẫn nước

•

Đổ 20 lít nước vào bình lọc trước khi đổ đá, cát.

•

Đổ đá 12 mm vào bình, dùng thước chữ T gạt cho bằng phẳng (lớp đá dày 5 cm)

•

Đổ đá 6 mm vào, gạt bằng phẳng (lớp đá dày 5cm)

•

Đổ cát vào (lớp cát dày 40 cm).

Bước 3: Vận hành bình lọc cát sinh học
•

Bơm nước clo vào bình để khử trùng, 30 phút sau, xả hết nước clo

•

Đặt rổ (làm tấm khuếch tán) và đổ nước đã lắng trong vào

•

Nước phải được xử lý trước khi đổ vào bình lọc cát, bằng cách để lắng trong lu, lọc qua
vải, lắng phèn.

•

Thời gian khởi động: 3 tuần để hình thành lớp sinh học.

•

Sử dụng hàng ngày: 1 đến 5 lần/ngày.

Bước 4: Bảo dưỡng bình lọc cát sinh học
++ Mở nắp bình lọc
++ Lấy tấm khuếch tán ra, rửa sạch
++ Khuấy nước trong bình theo vòng tròn
++ Múc nước bẩn ra
++ Đổ nước mới vào
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3.2.3. Xử lý nguồn nước ao, hồ, sông bằng hệ thống giếng lọc ngầm:
a. Nguyên lý: Ở những khu vực có nguồn nước mặt dồi
dào, đặc biệt là nguồn nước ao, hồ, sông, nhưng không
sử dụng được nguồn nước ngầm do xâm nhập mặn, khi
đó, xây dựng 1 hệ thống giếng lọc ngầm dưới ao, hồ,
sông sẽ rất thuận lợi để sử dụng cho sinh hoạt của hộ
gia đình.
Nước ao, hồ, sông sẽ qua 1 bể lọc thông với 1 giếng
chứa nước đều có đáy nằm dưới mực nước ao, hồ, sông.
Nước sau khi lọc sẽ có thể sử dụng cho sinh hoạt hộ gia
đình.
b. Ưu điểm:
•

Dùng cho bất cứ nguồn nước mặt nào, đặc biệt là nước ao, hồ, kênh mương.

•

Lọc được nước tự nhiên không cần xử lý hóa chất, không đòi hỏi thiết bị phức tạp, quản lý
vận hành đơn giản.

•

Xử lý được nước hợp vệ sinh đảm bảo đủ nguồn nước cấp cho các nhu cầu sinh hoạt hộ gia
đình.

•

Phù hợp với các khu vực ven biển có nguồn nước mặt dồi dào như đồng bằng sông Cửu
Long, đồng bằng sông Hồng, những hộ gia đình có ao, hồ trong vườn.

•

Giá thành rẻ, tổng chi phí khoảng 1,5 triệu đồng.

c. Nhược điểm
Giếng lọc đã được người dân sử dụng nhiều ở một số vùng ven biển đồng bằng sông Hồng. Tuy
nhiên, chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể về mặt chất lượng nước sau lọc do vậy cần có nghiên
cứu, đánh giá cụ thể trước khi áp dụng rộng rãi ra các khu vực khác.
d. Điều kiện áp dụng:
Thích hợp với những hộ dân vùng Đồng bằng Sông Hồng, Đồng bằng Sông Cửu Long.
e. Cách làm hệ thống giếng lọc:
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e1. Cấu tạo hệ thống giếng:
Giếng lọc: Thường làm bằng bi bê tông có đáy, đường kính từ 0,8-1,0m, độ cao phụ thuộc
vào địa hình và nguồn nước ao, sông, kênh và nhu cầu sử dụng của từng gia đình. Thân
giếng có thiết kế 2 ống nhựa PVC D48 với mục đích lấy nước từ ao, hồ, sông và thông sang
giếng chứa nước lọc được đặt chìm ở dưới mặt nước.
Vật liệu lọc: Bố trí các lớp lọc cát, sỏi như đối với bể lọc cát sỏi.
Giếng chứa nước lọc: Thường làm bằng bi bê tông có đáy, đường kính 1m, cao 3-4m. Miệng
giếng có thiết kế nắp đậy bằng bê tông hoặc bằng nắp tôn và phù hợp với việc lấy nước
giếng để sử dụng.
e2. Cách làm hệ thống giếng lọc:
Lựa chọn vị trí xây:
Vị trí xây hệ thống giếng lọc phải là chỗ gần bờ để thuận tiện cho việc lấy nước và không
gây cản trở dòng chảy trong sông, kênh.
Chuẩn bị các loại vật liệu:
•

Vật liệu để làm hệ thống giếng:
++ Tấm bê tông đáy và bê tông nắp bi: có thể mua sẵn về lắp ghép hoặc tự làm: 2 tấm
bê tông đáy và 2 tấm bê tông nắp.
++ Bi bê tông đúc sẵn: 6-7 bi đường kính 0,8-1m, cao 0,8m. Trong đó: 02 bi làm giếng
lọc đã thiết kế sẵn lỗ lấy nước và lỗ thông sang giếng chứa. 4-5 bi làm giếng chứa đã
thiết kế sẵn lỗ lấy nước từ bể lọc.
++ Xi măng: để nối các ống bi: 10 kg.
++ Ống nhựa PVC D48: 1m.
++ Van khóa D48: dùng để chặn nước từ bể lọc sang bể chứa trong trường hợp thau rửa
bể lọc: 1 cái.
++ Ống lọc PVC D48: 0,8m, để thu nước lọc của bể lọc.

•

Vật liệu lọc:
++ Cát lọc: là cát vàng hoặc cát thạch anh, kích thước từ 0,3 đến 2mm, dày 50 cm: 0,5 m3
++ Than hoạt tính: dày 5cm (có thể không cần lớp này).
++ Sỏi lọc: kích thước từ 3 đến 10mm, dày 20cm: 0,2 m3

e3. Cách làm:
•

Đúc sẵn bi bằng gạch hoặc bê tông hoặc mua bi bê tông đúc sẵn có đường kính 0,8-1m,
cao khoảng 0,8m.

•

Đặt bi giếng chứa nước lọc đã gắn đáy bằng vữa xi măng, đặt xuống ven kênh mương,
ao hồ cho cân;

•

Phủ một lớp xi măng có trộn từ 100-200 g đường kính dày 2-3cm, sau đó đặt tiếp bi đúc
sẵn và trát kín bằng vữa xi măng có pha đường để nhanh đông kết. Tiếp tục đặt các bi
tiếp theo đến khi đủ chiều cao bể.
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•

Đặt bi giếng lọc đã gắn đáy: làm tương tự như với giếng chứa nước lọc cho đến khi đủ
chiều cao.

•

Nối các ống nhựa lấy nước lọc, ống thu nước sao cho việc nối ống thông sang được
thuận tiện và an toàn.

•

Đổ vật liệu lọc vào bi bể chứa:
++ Sau khi lắp đặt xong hệ thống giếng lọc thì rửa sạch tất cả vật liệu lọc.
++ Đổ lớp sỏi lọc vào bi bể lọc, dày 20cm.
++ Đổ lớp cát lọc vào bi bể lọc, dày 50cm.
++ Buộc tấm lưới hoặc vải ở đầu lấy nước của bể lọc để ngăn rác.

e4. Quy trình bảo dưỡng:
•

Khi dùng bể thấy hiện tượng nước từ ngăn lọc chảy sang ngăn bể chứa chậm, không đủ
nước dùng thì tiến hành thau rửa bể lọc.
++ Khóa van từ ngăn bể lọc sang giếng chứa.
++ Mở nắp bể chứa, nạo vét 10cm lớp cát trên cùng ra để rửa sạch và phơi khô.
++ Sau khi phơi thì đổ vào như cũ, nếu thiếu hụt cát thì phải bổ sung.
++ Đậy nắp bể lọc và mở khóa van.

•

Khi dùng bể được từ 2 đến 3 năm thì phải tiến hành thay toàn bộ vật liệu lọc.
++ Lấy toàn bộ các lớp vật liệu lọc ra bên ngoài.
++ Đổ lớp vật liệu lọc mới và bố trí y như cũ.

3.2.4. Xử lý nước nhiễm phèn bằng thùng lọc nước phèn gia đình
Trong trường hợp nước bị nhiễm phèn, có thể làm bình lọc gia đình như sau:
a. Chuẩn bị dụng cụ:
•

Thùng, xô nhựa lớn 80-100 lít: 02 cái

•

Xô nhựa 08 lít: 01 cái

•

Vòi lấy nước: 01 cái

•

Co răng trong PVC ∅ 21: 01cái

•

Nối răng ngoài PVC ∅ 21: 02 cái

•

Nối răng trong PVC 21: 01 cái

•

Ống PVC ∅ 21 lấy nước: 01 m

•

Cát 6mm: 01 thùng (loại 30 lít)

•

Sỏi 12mm: 01 thùng (loại 20 lít)

•

Than hoạt tính (3-5 kg)

•

Lưới nhựa 01m vuông

(Toàn bộ chi phí tạm tính từ 400.000 - 500.000 đồng)
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b. Cách làm:
•

Đục lỗ bên hông xô nhựa cách đáy 40cm đường kính D21 để lắp vòi nước.

•

Đục lỗ đáy xô nhựa nhỏ, ở giữa đáy đường kính D21 để lắp ống dẫn nối với xô nhựa lớn.

•

Cát lọc được rửa sạch cho vào lưới nhựa và được lèn chặt ở xô nhựa nhỏ lật úp (như
hình vẽ)

•

Bên ngoài xô nhỏ đổ lớp sạn dày 20cm, đổ lớp cát 6mm từ 30-40cm và sau cùng đổ lớp
than hoạt tính lên trên bề mặt

c. Vận hành:
Đổ nước mặt vào xô lớn chứa vật liệu lọc, hứng nước trong chảy qua vòi để dùng.
Lưu ý: Khi mới lọc, nếu nước chảy ra chưa trong thì cần lọc lại nhiều lần cho các vật liệu lọc ổn định,
đến khi nào nước trong thì sử dụng. Nên đun sôi nước trước khi uống.
Sơ đồ thùng lọc nước phèn gia đình:
1. Thùng nhựa 80-100 lít
2. Nước phèn chua giàu sắt, nhôm, sulphat
3. Vật liệu khử phèn, than hoạt tính dày 30-40cm
4. Lớp sạn, đá mi (đá mạt) dày 30cm
5. Xô nhựa úp ngược
6. Ống dẫn và vòi lấy nước
7. Bao tải cát rửa sạch để trong xô
8. Thùng hứng nước đã xử lý
9. Giá đỡ thùng lọc nước
d. Bảo dưỡng bình lọc: Khi bình lọc chảy chậm:
•

Lấy vật liệu lọc ra rửa sạch, theo từng lớp.

•

Thay than hoạt tính mới (Trung bình từ 6 tháng đến 1 năm thay 1 lần).

•

Lắp vật liệu lọc trở lại theo trình tự như trạng thái ban đầu.

•

Đổ nước vào bình lọc, lọc đến khi nào nước trong và chảy bình thường thì sử dụng.
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3.3. KHỬ TRÙNG NƯỚC
Nước sau khi được xử lý lắng, lọc như ở mục 3.1 và 3.2, nước chỉ có thể uống được sau khi
áp dụng một trong các biện pháp khử trùng như sau:

3.3.1. Đun sôi:
a. Nguyên lý: Đun sôi
là một phương pháp
khử trùng nước rất đơn
giản. Bằng cách đun nóng
nước đến nhiệt độ cao
100°C sẽ tiêu diệt hầu hết
các sinh vật gây bệnh, đặc
biệt là virus và vi khuẩn
gây bệnh đường nước.
•

Nước phải được đun sôi trong ít nhất 1 phút.

•

Nước sau khi đun sẽ loại trừ 100% mầm bệnh còn sót lại sau quá trình lọc.

Đây là phương pháp khử trùng nước phổ biến tại Việt Nam.
b. Cách làm/thực hiện:
Chuẩn bị:
•

Nguồn nước: đã được xử lý lắng, lọc ở mục 3.1 hoặc 3.2.

•

Siêu nước hoặc xoong, nồi trong gia đình.

•

Bếp đun: có thể sử dụng bếp chuyên dụng hoặc thô sơ như: bếp kiềng.

•

Nhiên liệu: có thể dùng nhiều loại nhiên liệu khác nhau (củi, than, sinh khối, khí sinh
học, dầu mỏ, điện, năng lượng mặt trời ...)

Cách làm:
•

Cho nước vào siêu nước, bắc lên bếp đun cho đến khi nước sôi và để sôi thêm ít nhất 1
phút.

•

Để nguội nước là có thể uống trực tiếp.

c. Điều kiện áp dụng:
•

Nước đã qua quá trình lắng, lọc.

•

Nước cần xử lý các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là virus và vi khuẩn gây bệnh đường nước
như vi khuẩn nhóm coliform và ecoli.

3.3.2. Phương pháp SODIS:
a.Nguyên lý: SODIS là phương pháp xử lý nước dựa trên cơ chế tiêu diệt vi sinh vật nhờ tác
động cộng hưởng của tia cực tím và tia hồng ngoại có trong ánh sáng mặt trời.
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•

Tia hồng ngoại làm nóng nước và có chức năng tiệt trùng khi nhiệt độ được lên đến 70-75oC
trong thời gian từ 8-15 tiếng.

•

Nước đã qua xử lý SODIS được đựng trong chai và sau đó rót ra cốc uống trực tiếp.

b. Cách làm/thực hiện:
Chuẩn bị:
•

Nguồn nước: Đã được xử lý qua một trong các công đoạn ở mục 3.1 hoặc 3.2.

•

Chai: chai nhựa sạch, trắng, trong (tốt nhất là chai PET), dung tích không quá 2 lít, đường
kính chai không quá 10cm. Có thể tận dụng các loại chai nước ngọt, nước khoáng...

Cách làm:
Bước 1: Lắng, lọc nước trong, không còn cặn.
Bước 2: Rửa sạch chai bằng giẻ mềm và nước rửa chén.

Rửa chai bằng giẻ mềm và nước rửa

Chai sạch

Bước 3: Đổ nước đầy tràn qua miệng chai, vặn chặt nắp chai.

Đổ nước đầy chai

Vặn chặt nắp

Sổ tay hướng dẫn cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình 						

32

Bước 4: Đặt chai nằm ngang tại vị trí có nắng suốt ngày với cường độ cao, phơi liên tục ít
nhất trong 8 tiếng (từ 8h-15h) hoặc có thể phơi lâu hơn (từ 6h-17h) cho phù hợp với lịch
sinh hoạt, làm việc.
Nếu trời âm u, cần phơi chai nước liên tục trong hai ngày. Không phơi chai khi trời mưa cả
ngày vì cường độ tia cực tím lúc này không đủ mạnh để khử trùng nước.

Bước 5: Nước đã sẵn sàng để uống

•

c. Điều kiện áp dụng:
•

Áp dụng cho những vùng có nhiều ánh nắng mặt trời (miền Trung và miền Nam).

•

Nước đã qua quá trình lắng, lọc.

•

Rất hiệu quả trong việc diệt mầm bệnh trong nước, giảm tối đa nguy cơ tái nhiễm khuẩn.

•

Hiệu quả về mặt kinh tế cho việc xử lý nước uống tại cấp hộ gia đình.

•

Có thể dùng cho bất cứ địa phương nào ở Việt Nam, đặc biệt là các hộ gia đình ở nông thôn
thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
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3.3.3. Thiết bị lọc nước bằng gốm
a. Nguyên lý: Cho nước cần lọc vào ngăn lọc (khay lọc) của thiết bị lọc, chất bẩn sẽ bị giữ lại
trên bề mặt hoặc trong lỗ mao quản của lõi lọc bằng gốm, nước sạch thu được ở ngăn chứa bên
dưới. Gốm lọc có thể tiêu diệt tất cả vi khuẩn có kích thước nhỏ đến 0,2 micromet, loại trừ mọi
khả năng vi sinh và vi khuẩn có hại xâm nhập nguồn nước.
Nước sau lọc qua thiết bị lọc nước bằng gốm có thể uống thực tiếp.
b. Cấu tạo bộ lõi lọc: gồm 5 tầng:
Tầng 1: Than hoạt tính
Tầng 2: Thành phần cát khoáng chất (Zeolite)
Tầng 3: Thành phần cát tinh khiết (Silaca)
Tầng 4: Cấu tạo bởi hạt Ion ReZin
Tầng 5: Tầng chứa các khoáng vô cơ
c. Ưu điểm:
•

Dễ sử dụng, rẻ tiền, khả năng lọc sạch nước cao, vòng đời sử dụng lâu (lên đến 3 năm mới
phải thay lõi lọc bằng gốm).

•

Là phương thức trữ nước an toàn.

c. Điều kiện áp dụng:
•

Dùng với nguồn nước đã qua xử lý lắng, lọc ở trên.

•

Rất phổ biến và thích hợp sử dụng để lọc nước uống trong hộ gia đình.

d. Khuyến nghị khi sử dụng:
Đối với bình lọc gốm trên thị trường, bà con nên sử dụng loại thiết bị lọc nước bằng gốm bằng
nhựa (Hình a) vì nước không bị rò rỉ tại các điểm nối, ngoài ra có thêm cột than hoạt tính sẽ xử
lý nước tốt hơn. Không nên sử dụng bình lọc gốm bằng inox bán trên thị trường (Hình b), do
thường xuyên xuất hiện rò rỉ nước từ phần chứa nước thô sang phần chứa nước tinh.

Hình a

Hình b
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•

Khi sử dụng bộ lõi lọc cần kiểm tra độ kín khi lắp nấm lọc. Khi nước đầu vào có độ cứng cao
bộ lọc dễ bị tắc cần tháo nấm lọc và ngâm trong axit chanh để hòa tan CaCO3.

•

Sau khoảng một tháng cần vệ sinh khử trùng bộ lõi lọc bằng cách tháo nấm lọc và vật liệu
ra vệ sinh cơ học sau đó ngâm trong nước đun sôi khoảng 10 phút. Vỏ và khay chứa nước
sạch có thể được rửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa có khả năng khử trùng. Sau 3 năm
phải thay bộ lõi lọc.

3.3.4. Khử trùng bằng Cloramin B và Aquatabs:
a. Nguyên lý: Cloramin B và Aquatabs là loại hóa chất xử lý nước
đang được sử dụng rộng rãi nhất ở Việt Nam hiện nay. Chúng
được sử dụng dưới hai dạng: Viên nén và bột.
Khi hoà tan Cloramin B hay Aquatabs vào trong nước sẽ sinh ra
khí clo. Clo là 1 chất oxi hoá, ở bất cứ dạng nào dù nguyên chất
hay hợp chất, khi tác dụng với nước tạo ra nhiều phân tử axit hypoclorit HOCl có tác dụng khử trùng rất mạnh.
b. Cách làm/thực hiện:
Chuẩn bị:
•

Nguồn nước: có thể dùng nhiều loại nước khác nhau: nước mưa, nước máy, nước giếng,
nước sông... đã lắng phèn cho trong.

•

Bể, chum, vại, thùng phi, xô chậu có sẵn được rửa, vệ sinh sạch sẽ

•

Cloramin B, Aquatabs với liều lượng sử dụng như sau:
++ 1 viên Cloramin B 250mg để khử trùng cho 25 lít nước
++ 1 viên Aquatabs 3,5mg để khử trùng cho 1 lít nước, 17mg để khử trùng 5 lít, 67mg
để khử trùng 20 lít nước và 500mg dùng để khử trùng 150 lít nước.

Cách làm:
•

Khi xử lý bằng Cloramin B hoặc Aquatabs, tuyệt đối không cho thẳng vào nước mà phải
hòa tan hóa chất này trong một ít nước rồi đổ vào bể chứa cần khử trùng đúng liều
lượng, khuấy đều. Để yên 30 phút sau có thể uống được.

•

Các dung dịch khử trùng sẽ giảm tác dụng nhanh theo thời gian nên chỉ pha đủ lượng
cần sử dụng và phải sử dụng càng sớm càng tốt ngay sau khi pha. Tốt nhất là chỉ pha và
sử dụng trong ngày chứ không pha sẵn dự trữ.

c. Điều kiện áp dụng:
•

Sử dụng trong vùng bị ngập lụt, bão lũ, thiên tai, yêu cầu phải xử lý làm sạch khẩn cấp
nguồn nước để kịp thời sử dụng cho sinh hoạt.

•

Sử dụng khi không có điều kiện đun nấu.

•

Rất hiệu quả trong việc diệt các vi sinh vật gây bệnh trong nước.

•

Sử dụng để khử trùng các nguồn nước cấp cho tập thể, các giếng nơi tập trung dân tránh
lũ. Có thể dùng cho bất cứ nguồn nước nào, bất cứ địa phương nào ở Việt Nam, đặc biệt là
vùng sau khi bị ảnh hưởng của bão, lũ, lụt.
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d. Các lưu ý khi khử trùng bằng CloraminB và Aquatabs:
•

Không tiến hành khử trùng đồng thời với đánh phèn vì phèn hoặc các chất hữu cơ trong
nước sẽ hấp phụ hết Clo hoạt tính và làm mất tác dụng khử trùng của Clo.

•

Sau khi khử trùng ngửi thấy mùi Clo thì việc khử trùng mới có tác dụng.

•

Nếu lỡ cho quá nhiều Clo thì chờ thêm nửa giờ hoặc một giờ nữa cho bớt mùi nồng. Nước
sau khi khử trùng cần đậy nắp trong 30 phút rồi có thể uống trực tiếp.

•

Hiện nay loại hóa chất dùng phổ biến nhất là Cloramin B dạng viên 0,25g, dạng bột 17% Clo
hoạt tính và Aquatabs 67mg.

3.3.5. Khử trùng bằng dung dịch Safewat:
SafeWat là một sản phẩm xử lý nước sạch tại các hộ gia
đình được sản xuất trong nước và ban đầu do Trung
tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa kỳ (CDC) và Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO) phát triển năm 1990. SafeWat đã được
Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế (VIHEMA) cấp
phép sử dụng tại Việt Nam.
a. Lợi ích của SafeWat gồm:
•

Đã được chứng minh giúp giảm thiểu hầu hết vi khuẩn và vi-rút trong nước;

•

Bảo vệ phần chưa dùng khỏi nguy cơ tái nhiễm bẩn;

•

Dễ sử dụng và chấp nhận được;

•

Đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy;

•

Có thể nhân rộng và chi phí thấp. Sản phẩm hiện đang được bán tại các hiệu thuốc tây, tiệm
tạp hóa và các phòng mạch tư ở các huyện nông thôn tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu
Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre và Thái Nguyên.

b. Mặt hạn chế của SafeWat gồm:
•

Hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm thấp trong nước đục (nhiễm bùn);

•

Có khả năng có vị và mùi không thơm;

•

Phải đảm bảo mua đúng sản phẩm có chất lượng.

c. Cách thực hiện:
Bước 1: Đổ dung dịch vào nắp chai.
Bước 2: Pha 1 nắp vào 20 lít nước. Nếu nước đục pha 2 nắp hoặc đánh phèn trước rồi pha
1 nắp.
Bước 3: Khuấy đều lên, đậy nắp lại và chờ 30 phút.
Bước 4: Nước sau khi làm sạch có thể uống.
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d. Điều kiện áp dụng:
•

Sử dụng trong vùng bị ngập lụt, bão lũ, thiên tai, yêu cầu phải xử lý làm sạch khẩn cấp
nguồn nước để kịp thời sử dụng cho sinh hoạt.

•

Sử dụng trong điều kiện không cho phép đun nấu.

•

Rất hiệu quả trong việc diệt các vi sinh vật gây bệnh trong nước.

•

Sử dụng để khử trùng các nguồn nước cấp cho tập thể, các giếng nơi tập trung dân tránh
lũ. Có thể dùng cho bất cứ nguồn nước nào, bất cứ địa phương nào ở Việt Nam, đặc biệt là
vùng sau khi bị ảnh hưởng của bão, lũ lụt.

3.4. XỬ LÝ NƯỚC TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (THIÊN TAI,
LŨ LỤT)
3.4.1. Tận dụng và tìm kiếm các nguồn nước có thể uống được khác ở trong
và xung quanh nhà :
•

Sử dụng nước đóng chai không bị tiếp xúc với nước lũ, nước bẩn nếu có sẵn, đồng thời tìm
kiếm thêm các nguồn nước có thể uống được khác ở trong và xung quanh nhà.

•

Khi nguồn cung cấp nước ở trong nhà bị phá hủy do tự nhiên hoặc các thảm họa khác, người
dân có thể thu được một lượng nước tạm thời bằng cách tháo hết nước trong bồn nước
nóng hoặc từ các cục nước đá.

•

Trong đa số trường hợp, nước giếng (giếng đào, giếng khoan) là nguồn nước ưu tiên để ăn,
uống, sinh hoạt. Nếu nguồn nước này không có sẵn, nước sông hoặc hồ phải được sử dụng,
tránh các nguồn nước chứa các vật trôi nổi và nước có màu đen hoặc có mùi. Nói chung,
nước chảy thì chất lượng tốt hơn nước tù đọng.

3.4.2. Các bước xử lý nước trong trường hợp khẩn cấp:
•

Bước 1: Làm trong nước
Dùng 1 gam phèn chua (tương đương một hạt ngô to) cho vào 20 lít nước, đánh tan phèn
chờ 30 phút nước lắng cặn đến trong, nếu không có phèn chua thì dùng vải sạch để lọc.

•

Bước 2: Khử trùng nước
Sau khi nước đã được làm trong thì tùy điều kiện cụ thể có thể sử dụng một trong các phương
pháp khử trùng bằng đun sôi, SODIS, Aquatabs, ChloraminB hoặc dung dịch Safewat như
được hướng dẫn ở mục 3.3.

Lưu ý: Không tiến hành đồng thời vừa làm trong nước vừa khử trùng bằng hoá chất.
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Chương IV
TRỮ NƯỚC AN TOÀN
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SƠ ĐỒ TRỮ NƯỚC AN TOÀN HỘ GIA ĐÌNH
Bể trữ nước được xây dựng bằng gạch hoặc bê
tông, bể chứa ferro xi măng

Trữ nước sinh
hoạt an toàn

Lu trữ nước xi măng công nghệ Thái Lan
Lu sành, khạp, chum, vại < 200 lít
Dụng cụ trữ NSH bằng inox, nhựa

Nước sau xử lý
hợp vệ sinh
Siêu, ấm, phích
Trữ nước uống
an toàn

Bình chứa nước
Nước đóng chai

4.1. TRỮ NƯỚC SINH HOẠT
Nguyên tắc đảm bảo trữ nước sinh hoạt an toàn:
•

Dụng cụ trữ nước sinh hoạt phải có nắp đậy kín để ngăn ngừa các chất bẩn khác xâm nhập
hoặc muỗi vào đẻ trứng.

•

Đối với lu, bể lớn cần có van lấy nước, van xả cặn và van xả tràn.

•

Vệ sinh bể trữ, lu vại trước khi chứa nước và định kỳ 3 tháng 1 lần;

•

Nếu dụng cụ chứa nước bị nhiễm bẩn, cần thau rửa ngay sau khi nước rút bằng Cloramin B,
hoặc clorua vôi.

•

Thường xuyên cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ múc nước 2-3 ngày/lần hoặc khi thấy bẩn;

•

Giữ tay sạch sẽ trước khi múc nước bằng thói quen rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau
khi đi vệ sinh.

4.1.1. Bể trữ nước bằng bê tông hoặc gạch xây
•

Bể trữ nước là hình thức trữ nước hộ gia đình thông dụng hiện nay.

•

Bể trữ nước có thể xây bằng bê tông hoặc gạch xây. Dung tích bể tùy thuộc vào kích thước
từng hộ gia đình.

•

Đối với bể chứa nước mưa: nên xây bể từ 4-6m3 cho hộ gia đình 4-5 người, dùng cho các nhu
cầu ăn, uống.
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•

Bể trữ nước phải có ống xả tràn (1) và ống xả cặn
(2). Các van xả nước (3) cần cách đáy 10cm để cặn
bẩn không trôi theo khi lấy nước.

•

Nếu là bể ngầm, đáy bể cần được làm lõm để dễ vệ
sinh cặn bẩn.
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Ưu điểm:
•

Bể chứa nước có thể chứa được với dung tích lớn,
không tốn quá nhiều diện tích.

•

Có thể xây bể ngầm để giảm diện tích chiếm dụng.

Nhược điểm:
•

Giá thành xây bể cao, đặc biệt đối với đồng bào các vùng miền núi.

•

Khó thau rửa bể định kỳ.

4.1.2. Bể trữ nước Ferrô ximăng
•

Công nghệ Ferrô xi măng là sự kết hợp kết cấu
khung thép, lưới thép và vữa xi măng. Tường bể
mỏng sử dụng công nghệ này sẽ gồm:

•

Ở phía trong giữa là sắt khung (có đường kính từ
6-10 mm);

•

Lưới thép (lưới gà với mắt lưới 1x1cm);

•

Thép buộc B40 (3-4 mm) được buộc ép chặt giữ
lưới thép vào sắt khung, và

•

Hai phía bên ngoài là lớp vữa xi măng, cát (bột đá) dày về mỗi phía khoảng 2-2,5 cm.

Ưu điểm:
•

Công nghệ Ferrô xi măng sử dụng ít vật liệu nên thân thiện với môi trường hơn;

•

Tường bể chắc chắn, chống chịu tốt với những vết nứt, công nghệ này có thể áp dụng với
nhiều loại hình bể khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hình trụ.

Điều kiện áp dụng:
•

Công nghệ này đặc biệt tốt cho vùng sâu, vùng xa vì sử dụng ít xi măng và ít nước xây dựng
và có thể dùng bột đá thay cho cát nên người dân không phải vất vả nhiều để vận chuyển
bộ vật liệu mua từ bên ngoài.

•

Cách xây bể Ferro xi măng xem Phụ lục 3.3.

4.1.3. Lu trữ nước xi măng công nghệ Thái Lan
Được ứng dụng và phát triển trong cấp nước sinh hoạt nông thôn từ đầu những năm 2000.
Nhưng đến nay ít được người dân ưa chuộng.
Ưu điểm:
Giá thành rẻ, dễ xây dựng và vận chuyển.
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Nhược điểm:
•

Dung tích bé, chứa được ít nước.

•

Tốn diện tích sử dụng.

•

Không thuận tiện cho việc lấy nước sử dụng.

•

Dễ vỡ.

4.1.4. Lu sành, chum vại, khạp ( nhỏ hơn 200
lít )
Cần có nắp đậy kín miệng chum bằng lưới vải để chống
muỗi đẻ trứng và các chất bẩn khác xâm nhập.
Ưu điểm:
Giá thành rẻ, dễ vận chuyển.
Nhược điểm:
•

Dung tích bé, chứa được ít nước.

•

Không thuận tiện cho việc lấy nước sử dụng.

•

Dễ vỡ.

4.1.5. Dụng cụ trữ nước sinh hoạt có trên thị trường
Là những dụng cụ chứa nước đảm bảo tiêu chuẩn, có nắp đậy kín đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên,

Thùng, can nhựa

Bồn inox

Bồn chứa nước bằng túi nhựa dẻo
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giá thành cao do vậy phù hợp với hộ gia đình kinh tế khá giả.
Lưu ý khi mua các dụng cụ chứa nước bằng nhựa:
•

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.

4.2. Trữ nước uống an toàn
Các dụng cụ trữ nước uống hộ gia đình cần phải được đảm bảo an toàn vệ sinh, sạch sẽ, không
lưu trữ nước cặn lâu ngày. Các dụng cụ này cần được đặt ở nơi thoáng mát, tránh các khu vực có
nhiều bụi bẩn, ẩm mốc gây ô nhiễm nước uống.
Nguyên tắc đảm bảo trữ nước uống an toàn:
•

Lưu trữ/ giữ nước uống trong bình có nắp đậy, sạch sẽ. Cần cọ rửa bình chứa trước khi cho
nước uống đã đun sôi vào.

•

Cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ chứa nước uống, định kỳ 3 ngày 1 lần.

•

Đối với nước đóng chai/bình cần sử dụng các sản phẩm đã được đăng ký, kiểm định bởi cơ
quan chức năng.

Thời gian vệ sinh

Siêu đun
nước

Phích đựng
nước nóng

Ca đựng
nước

Ấm chén

Cốc uống
nước

2 -3 ngày

2 -3 ngày

2 -3 ngày

Hằng ngày

Hằng ngày
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5.1. MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG
Mục tiêu của truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về cấp và trữ nước an toàn
cũng như các biện pháp nhằm cải thiện cấp và trữ nước an toàn hộ gia đình.

5.2. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG:
Nhóm 1:
Lãnh đạo UBND xã, các ban ngành, đoàn thể xã gồm: Hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh
niên, … và nhóm cộng tác về nước sạch và VSMT cấp xã.
Nhóm 2:
•

Phụ nữ và nam giới của các hộ gia đình chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh.

•

Các bà mẹ có con nhỏ và người chăm sóc trẻ.

•

Các thầy, cô giáo.

•

Trẻ em trong độ tuổi đi học.

5.3. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG
•

Các nguồn nước sinh hoạt sẵn có ở địa phương: Nước mưa, nước mặt, nước ngầm.

•

Nguyên nhân ô nhiễm đối với từng nguồn nước:

Nguyên nhân ô nhiễm nước mặt:
++ Do nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp;
++ Người, súc vật tắm;
++ Mưa rửa trôi phân trâu, bò.
Nguyên nhân ô nhiễm nước ngầm:
++ Do cấu tạo địa chất của tầng nước ngầm;
++ Nước thải bề mặt ngấm xuống do các lỗ khoan, giếng bỏ không.
Nguyên nhân ô nhiễm nước mưa:
++ Do rửa trôi các chất bẩn trong không khí và trên mái nhà.
•

Nguyên nhân tái ô nhiễm nước: Nước sinh hoạt hộ gia đình có thể bị tái ô nhiễm do:
++ Bụi, côn trùng từ ngoài rơi vào;
++ Từ thùng, gáo múc nước dính bẩn;
++ Trẻ em nghịch khoắng nước;
++ Trẻ em uống nước ngậm vào miệng bình, miệng chai, cốc múc nước.

•

Tác hại của việc sử dụng nước không sạch: Nguy cơ về bệnh dịch liên quan đến nguồn nước
sẽ gia tăng.

•

Bảo vệ nguồn nước:
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++ Trồng rừng và bảo vệ rừng.
++ Không xả rác, phóng uế bừa bãi, không chăn thả gia súc làm ô nhiễm nguồn nước.
++ Thường xuyên dọn sạch khu vực xung quanh nguồn nước.
++ Di dời nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, điểm chăn thả gia súc ra xa nguồn nước.
++ Xây hàng rào ngăn chặn gia súc xâm nhập vào các nguồn nước.
++ Lát sân giếng, ngăn chặn nước bề mặt làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.
++ Xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp xung quanh vòi nước và giếng.
++ Ngăn chặn ô nhiễm từ nước thải trên bề mặt.
++ Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, an toàn để không gây ô nhiễm.
•

Xử lý nước an toàn: Xem chi tiết trong Chương III.

•

Trữ nước an toàn: Xem chi tiết trong Chương IV.

•

Thực hành vệ sinh tốt tại hộ gia đình
++ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ (rửa tay, rửa mặt, tắm rửa, giặt quần áo), thường xuyên để hạn chế
các dịch bệnh liên quan tới nước và vệ sinh môi trường;
++ Phải nấu chín thức ăn, đun sôi nước uống, thực hiện “Ăn chín, uống sôi”. Không ăn thức ăn
khi chưa chín, không uống nước lã.
++ Thức ăn cần được dùng ngay sau khi nấu chín.
++ Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh sẽ hạn chế tới 90% vi khuẩn có
nguy cơ xâm nhập vào cơ thể.

5.4. PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG
Truyền thông tại chỗ thông qua:
•

Hệ thống truyền thanh của xã;

•

Các buổi họp thôn, xóm;

•

Các buổi hoạt động ngoại khóa của học sinh;

•

Tuyên truyền và hướng dẫn tại hộ gia đình.

5.5. MỘT SỐ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG

Dùng công cụ hỗ trợ:
•

Hình ảnh minh họa

•

Màn chiếu

•

Chiếu phim

•

Bảng ghi
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Dùng vật dụng, hình ảnh, ngôn ngữ cơ thể:
•

Các vật dụng, hình ảnh liên quan trực tiếp đến
nội dung truyền thông

•

Di chuyển lên xuống

•

Mắt nhìn người nghe

•

Cử chỉ, điệu bộ…

Làm việc theo nhóm:
•

Chia nhóm

•

Đưa ra câu hỏi để nhóm thảo luận

•

Cử đại diện lên trình bày

•

Nhận xét phần trình bày của nhóm

Lôi kéo sự tham gia của các học viên:
•

Đặt câu hỏi

•

Thực hành tại chỗ

•

Tự giới thiệu

Phần thưởng:
•

Khuyến khích học viên tham gia

•

Tạo tính cạnh tranh

•

Tạo không khí sôi động, hào hứng

Sắp xếp bàn ghế:
•

Theo từng nhóm

•

Hình chữ U, đối mặt nhau
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PHẦN 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN

6.1. VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH/HUYỆN
•

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh triển khai
thực hiện cấp và trữ nước an toàn hộ gia đình tại địa phương.

•

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT các tỉnh:
++ Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn viên về cấp và trữ nước an toàn hộ gia đình cho cán bộ
phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cán bộ các ban, ngành xã và nhóm cộng tác nước
sạch và VSMTNT xã.
++ Giám sát thực hiện cấp và trữ nước an toàn hộ gia đình

6.2. VAI TRÒ CỦA UBND XÃ VÀ NHÓM CÔNG TÁC NƯỚC SẠCH VÀ
VSMTNT
•

UBND xã trực tiếp chỉ đạo cán bộ y tế, hội phụ nữ, nhóm công tác Nước sạch và VSMTNT xã
triển khai tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân thực hiện xử lý nước và trữ nước
an toàn hộ gia đình.

•

Nhóm công tác Nước sạch và VSMTNT phối hợp với cán bộ y tế, hội phụ nữ tập huấn, hướng
dẫn và tuyên truyền cho các hộ dân về xử lý và trữ nước an toàn.
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PHẦN PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1.
BẢNG GIỚI HẠN CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG QCVN: 02/2009/BYT
TT

Tên chỉ tiêu

1

Màu sắc(*)

2

Mùi vị(*)

3

Độ đục(*)

4

Clo dư

5

pH(*)

6

Hàm lượng
Amoni (*)
7 Hàm lượng Sắt
tổng số (Fe2+ +
Fe3+) (*)
8 Chỉ số Pecmanganat
9 Độ cứng tính theo
CaCO3 (*)
10 Hàm lượng Clorua
(*)
11 Hàm lượng Florua
12 Hàm lượng Asen
tổng số

Đơn vị
Giới hạn
Phương pháp thử
tính tối đa cho phép
I
II
TCU
15
15
TCVN 6185 - 1996 (ISO 7887 1985) hoặc SMEWW 2120
Không Không Cảm quan, hoặc SMEWW 2150
có mùi có mùi B và 2160 B
vị lạ
vị lạ
NTU
5
5
TCVN 6184 - 1996 (ISO 7027 1990) hoặc SMEWW 2130 B
SMEWW 4500Cl hoặc US EPA
mg/l
Trong
300.1
khoảng
0,3-0,5
TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW
Trong
Trong
khoảng khoảng 4500 - H+
6,0 - 8,5 6,0 - 8,5
mg/l
3
3
SMEWW 4500 - NH3 C hoặc
SMEWW 4500 - NH3 D
mg/l
0,5
0,5
TCVN 6177 - 1996 (ISO 6332 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe
mg/l

4

4

mg/l

350

-

mg/l

300

-

mg/l

1.5

-

mg/l

0,01

0,05

TCVN 6186:1996 hoặc ISO
8467:1993 (E)
TCVN 6224 - 1996 hoặc SMEWW
2340 C
TCVN6194 - 1996 (ISO 9297 1989) hoặc SMEWW 4500 - Cl- D
TCVN 6195 - 1996 (ISO10359 - 1
- 1992) hoặc SMEWW 4500 - FTCVN 6626 : 2000 hoặc SMEWW
3500 - As B

Mức độ
giám sát
A
A

A
A

A

A
B

A
B
A
B
B
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13 Coliform tổng số

14 E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt

50
Vi
khuẩn/
100ml
0
Vi
khuẩn/
100ml

48

150

TCVN 6187 - 1,2:1996 (ISO 9308
- 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222

A

20

TCVN6187 - 1,2:1996 (ISO 9308 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222

A

Ghi chú: (*) Là chỉ tiêu cảm quan.
Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước.
Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình
(các hình thức cấp nước bằng đường ống chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng đào, bể
mưa, máng lần, đường ống tự chảy).
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PHỤ LỤC 2:
BẢN VẼ BỂ LẮNG, LỌC DÙNG CHO HỘ GIA ĐÌNH 4-6 NGƯỜI SỬ
DỤNG

Sổ tay hướng dẫn cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình 						

PHỤ LỤC 3:
BẢN VẼ BỂ CHỨA NƯỚC MƯA HỘ GIA ĐÌNH
Phụ lục 3.1. Bản vẽ bể chứa nước mưa hộ gia đình 6m3
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Phụ lục 3.2. Bản vẽ bể chứa nước mưa hộ gia đình 10m3
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Phụ lục 3.3. Cách xây bể Ferro xi măng:
Bước 1: Chọn địa điểm xây bể
•

Địa điểm xây bể cần chọn ở nơi thuận tiện cho việc
sử dụng nước của gia đình;

•

Địa điểm cần cao hơn vùng đất xung quanh để dễ
dàng thoát nước thải, đặc biệt nơi xây bể phải là khu
đất, đá cứng không lún sụt.

Bước 2: San gạt nền bể
•

Nền bể nên rộng hơn 30 cm ở mỗi bên để giúp cho
thi công dễ dàng và có đủ chỗ để bố trí nơi lấy nước
thuận lợi.

•

Nếu nền bể trên nền đất cứng, sau khi san gạt đủ
kích thước phải lấy đầm nện chặt nền bể đảm bảo
nền bể không bị sụt lún sau này khi bể có đầy nước.

•

Nếu nền bể trên khu đất đá lẫn lộn được đập ra để
lấy mặt bằng (thường hay xảy ra ở vùng cao núi đá,
thiếu mặt bằng có đất), sau khi san gạt đá dăm cần
bổ xung đất và cũng phải đầm chặt như trên.

Bước 3: Cắt sắt để làm kết cấu khung bể:
•

Sắt làm khung bể có 4 loại gọi tên theo thứ tự thanh
số 1-4:

•

Thanh số 1 có hình chữ L dùng để đặt dưới nền bê
tông đáy bể;

•

Thanh số 2 là sắt khung thành bể cho đến nắp bể;

•

Thanh số 3, 4 là sắt vòng trên vòm bể. Thứ tự cắt sắt thực hiện như sau: Trước tiên cắt đủ số
lượng thanh sắt số 1 và số 2 trước. Thanh số 3 và 4 sẽ cắt sau khi làm cốp pha xây vòng mái
bể, vì vậy số sắt còn thừa sau khi cắt thanh số 1 và số 2 cần để cẩn thận ở nơi khô ráo, tránh
không làm rỉ sắt.

Lưu ý: Thanh số 2 chỉ uốn cong khi bể được trát thành xung quanh đủ độ cứng.
Bước 4: Đổ nền đáy bể:
•

Dùng các loại vật liệu chắn có sẵn
như gạch, đá, cây… chắn theo
chu vi của đáy bể (chú ý chỉ sau
khi nền bể đã được đầm chặt) với
chiều cao khoảng 10-15 cm.

•

Vữa bê tông mác 200# được
chuẩn bị theo tỷ lệ 1:2:3 (1 xi
măng, 2 cát/ hoặc bột đá và 3 đá
dăm/ hoặc sỏi.
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•

Lấy thanh sắt số 1 có hình L đặt theo hướng và khoảng
cách ghi trong bản vẽ hoặc tại bảng ghi kích thước (2540 cm) làm sao cho bê tông phủ kín sắt khung tại góc
bẻ vuông góc cao 5 cm.

•

Cuối cùng dùng bàn xoa làm phẳng nền đáy bể, làm
sao cho các thanh sắt số 1 giữ đứng được vuông góc
với nền đáy bể.

•

Sau khi hoàn thành đổ nền bể cần phải để bê tông
khô cứng ít nhất khoảng 2 ngày kết hợp với bảo
dưỡng thường xuyên.
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Bước 5: Lắp đặt sắt khung và buộc gắn lưới thép cho
tường bể:
•

Buộc thanh sắt số 2 vào chân các cột trụ sắt của
thanh sắt số 1, sau đó dùng lưới thép dải quấn bên
ngoài các thanh sắt khung vừa buộc nối.

•

Quấn 2 lớp lưới thép (lưới gà) từ đáy bể lên cao
khoảng 1 m, phía trên khoảng cách trên chỉ cần
quấn 1 lớp.

•

Dùng dây thép B40 lần lượt cuốn chặt giữ lưới thép
và buộc từ phía dưới lên phía trên. Khoảng cách dây
thép giữ B40 hàng trên với hàng dưới không được
phép vượt quá 20 cm (một gang tay).

Bước 6: Trát thành bể
•

Trộn vữa trát mác 150# theo tỷ lệ 1:3 (1 xi măng, 3
cát/ hoặc bột đá) với lượng nước phù hợp và trộn
đều sao cho vữa thật mềm, dẻo khi trát bám tốt vào
lưới thép mà không bị rơi rụng.

•

Tổng chiều dày của lớp vữa thành bể cả trong và
ngoài vào khoảng 5 cm. Chú ý trước khi trát để 2 lỗ
sau này lắp đoạn ống có van vặn lấy nước (cách đáy
bể khoảng 40 cm và ống xả tràn (cách vòm phía trên
khoảng 5 cm).

Bước 7: Buộc lưới thép và làm cốp pha vòm bể
•

Dùng vam để bẻ cong đoạn sắt khung phía trên
thành bể vào phía tâm của vòm bể, sao cho tất cả
các thanh sắt đều có một độ cong như nhau.

•

Dùng thanh sắt số 3 và 4 nối buộc vào những thanh sắt vừa uốn cong. Mở một cửa hình
thang cân, đáy dưới rộng 60 cm, đáy trên và chiều cao khoảng 50 cm làm sao để một người
bình thường có thể dễ dàng chui ra, chui vào.

•

Tiếp đến làm cốp pha đỡ vòm bể, dùng những mảnh tôn mỏng nhỏ, hoặc cót hay vật liệu
địa phương có thể sử dụng được, lấy cây chống đỡ từ phía trong bể làm sao lớp vật liệu đỡ
áp sát vòng cong phía trong của vòm bể.
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Bước 8: Đổ vữa và trát vòm bể
•

Dùng vữa trát mác 150# đổ một lớp mỏng khoảng 1,5 cm lên phía trên vòm bể và dùng bàn
xoa trà đều sao cho đẹp mắt. Khi lớp vữa mới đổ khô cứng có thể tháo dỡ cốp pha vòm bể
và trát vòm bể phía dưới từ phía trong bể. Cách trát cũng tương tự như trát phía trong thành
bể, nghĩa là sau lớp đầu dày khoảng hơn 1cm để khô mới trát lớp vữa thứ 2 với chiều dày làm
sao phủ kín hết các khung sắt và dây thép buộc.
Bước 9: Lắp đặt phụ kiện và xây đá bảo vệ quanh bể
•

Van lấy nước được nối sẵn vào đoạn ống thép có hàn một đoạn sắt (fi 6-8) giúp cố định
không bị xoay ống nước sau khi lắp đặt. Cả ống van nước và ống xả tràn được đưa vào vị trí
theo thiết kế. Dùng đá hộc và vữa xây đá mác 75# theo tỷ lệ 1:6 (1 xi măng, 6 cát/ hoặc bột
đá) xây xung quanh bể với chiều dày là 30 cm và chiều cao là 01 m

•

Ở khu vực vòi nước ra cần lát đá hoặc gạch vỡ và láng sạch sẽ, có rãnh thoát nước và hố thu
nước thải hợp vệ sinh.

Bước 10: Quét vữa xi măng và làm nắp bể
•

Trong quá trình trát vữa xây bể, thường xuyên
phải bảo dưỡng bằng cách tưới nước lên bề
mặt bê tông, vữa trát, vữa xây (chỉ khi đã đông
cứng). Trước khi quét vữa xi măng phía trong
bể cần phải dọn sạch sẽ và để thật khô ráo.

Bước 11: Lắp đặt máng, ống thu nước
•

Sau khi bể xây xong, lắp đặt hệ thống thu nước vào bể. Có thể dùng ống nước các loại hay
máng tre, mai đưa nước vào bể từ nguồn nước hay từ máng thu nước mưa từ mái nhà

Một số lưu ý trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và sử dụng bể nước Ferrô xi măng:
•

Quá trình chuẩn bị bao gồm: i) san gạt mặt bằng bể; ii) khai thác vật việu địa phương như đá
hộc, sỏi hoặc đá dăm và iii) sát bột đá nếu đó là phương án thay cho cát.

•

Chuẩn bị đủ nước cho xây dựng

•

Chỉ mua vật liệu bên ngoài, đặc biệt là xi măng về khi đã có mặt bằng nền bể, đủ đá dăm/
hoặc sỏi, đủ bột đá/ hoặc cát, đủ đá hộc và các loại vật liệu có sẵn tại địa phương

•

Gia đình phải bố trí đủ nhân lực để vận chuyển bộ vật liệu: xi măng, sắt, lưới thép, dây thép
B40, máng, ống nước, van nước…

•

Các loại vật tư mua ở bên ngoài về phải cất giữ ở nơi khô ráo, đặc biệt xi măng phải đưa lên
nhà sàn hoặc phải kê gỗ cao và che chắn để không bị nước mưa làm hỏng xi măng. Khoảng
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2 tuần lại phải đảo xi măng một lần (bằng cách vần đi vần lại) nếu xi măng không được sử
dụng ngay giúp cho xi măng không bị chết
•

Trong quá trình thi công chỉ lấy đủ xi măng để làm ngay, tránh đảo quá nhiều vữa mà không
làm hết gây lãng phí

•

Thường xuyên bảo dưỡng trong quá trình thi công, đặc biệt ở thời điểm nắng nóng

•

Vệ sinh bể thật sạch sẽ, sau khi mới xây xong phải có đủ nước để ngâm bể với thân và lá cây
chuối 1, 2 ngày sau đó dùng chính thân, lá chuối này để kỳ cọ bể thật sạch trước khi trữ nước
để sinh hoạt

•

Khi mưa xuống, nên để mưa khoảng 5-10 phút mới lấy nước vào bể như vậy nước mới sạch

•

Phải khóa cửa lên xuống bể, đề phòng trẻ nhỏ ngã xuống bể

•

Nên có cách để khóa van nước tránh trẻ em nghịch làm thất thoát nước.

PHỤ LỤC 4:
THAM KHẢO CÁC CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC HIỆN CÓ TRÊN
THỊ TRƯỜNG
Ngoài các hình thức xử lý lắng, lọc truyền thống như đã giới thiệu ở Chương III, hiện trên thị
trường đã có bán rất nhiều loại máy lọc nước gia đình.
Ưu điểm:
•

Có thể lọc được hết hoá chất độc hại, vi khuẩn và mầm bệnh trong nước và có thể uống trực
tiếp.

•

Tiện lợi trong vận hành và sử dụng.

Nhược điểm:
•

Một số loại máy lọc hết các vi khuẩn và khoáng chất có lợi, do đó sử dụng lâu sẽ ảnh hưởng
xấu đến sức khoẻ.

•

Giá thành cao: Thường từ 3-5 triệu/bình, vận hành tốn kém do phải thay cục lọc thường
xuyên.

•

Thường được sử dụng với nguồn nước máy hoặc đã qua xử lý lắng, lọc do vậy chỉ thích hợp
với các hộ gia đình có điều kiện về kinh tế.

Dưới đây giới thiệu một số thiết bị lọc nước có trên thị trường. Tuy nhiên, các gia đình có điều
kiện kinh tế và có nhu cầu sử dụng các bình lọc này cần liên hệ trực tiếp với Trung tâm Nước
sạch và VSMTNT tỉnh để được hỗ trợ kỹ thuật cần thiết
1. Thiết bị lọc nước RO:
RO là viết tắt của hai chữ Reverse Osmosis (Thẩm thấu ngược)
Giá bán dao động từ 2.000.000 đ – 4.000.000 đ/thiết bị.
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2. Thiết bị lọc nước lưu động sử dụng vật liệu Công nghệ lọc nước NANO:
•

Màng lọc NANO là một bước cải thiện ngoạn mục từ công nghệ RO.

•

Hệ thống lọc nước ứng dụng vật liệu NANO có thể đáp ứng nhu cầu cấp nước với nhiều loại
công suất khác nhau, từ nhỏ tới lớn.

•

Phát huy tối đa khả năng xử lý nước, cấp nước trong nhiều trường hợp, đặc biệt là trong điều
kiện khan hiếm nước, vùng ngập lũ, vùng dân cư phân tán, trong điều kiện mất điện,…

•

Sử dụng cho hộ gia đình: công suất 120 lít/giờ, cấp nước ăn uống, tuổi thọ vật liệu lọc 18
tháng.

Thiết bị lọc nước NANO đã được Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường nghiên cứu và chế
tạo:
•

03 bộ sản phẩm lọc nước lưu động sử dụng vật liệu NANO
gồm: bộ thiết bị công suất 3,0-4,0 m3/h, bộ thiết bị công suất
1,5-2,0 m3/h; bộ thiết bị xách tay công suất 120-200 lít/h.

•

Ưu điểm: hoạt động ổn định, gọn nhẹ, dễ di chuyển; Công
nghệ phù hợp với vùng ngập lũ; chất lượng nước nước đầu
ra đạt QCVN 01:2009/BYT- nước ăn uống, hoàn toàn có thể so
với các thiết bị tương tự của các nước phát triển hiện nay như
Nga, Nhật, Hàn Quốc... Giá thành sản phẩm còn tương đối cao
nhưng so với giá thiết bị nhập ngoại (có thể đáp ứng yêu cầu
tương tự) thì giá thành sản phẩm chỉ bằng 50-70%.

•

Địa chỉ liên hệ: Phòng Môi trường, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi
trường,
Số 2, ngõ 165, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 043 5638 095, Fax: 043 5634 809.

3. Các loại thiết bị lọc nước của hãng WATTS – Mỹ:
•

Kích thước nhỏ gọn, công suất đạt 1.000 lít/ngày, thích hợp cho hộ gia đình.

•

Khả năng diệt vi sinh vật cao (đạt hiệu quả tới 99,9%).

•

Lõi lọc được thay thế định kỳ từ 6-12 tháng và chỉ thay thế riêng lõi lọc.

•

Giá thành tham khảo trên thị trường: 4.300.000đ

4. Thiết bị xử lý nước bị nhiễm Asen sử dụng vật liệu từ đá ong:
•

Nước sau khi được lọc đảm bảo an toàn, nồng độ asen < 0,01mg/lít, đạt QCVN.

•

Loại bỏ cả Mangan trong nước, ngay cả khi nồng độ Mangan lên tới 5mg/lít.

•

Hoạt động ổn định trên dải pH rộng từ
5,5-8,5, khử mùi tanh của kim loại và diệt
vi khuẩn.

•

Không phôi hóa chất vào nước sau khi
xử lý

•

Thích hợp để xử lý cho nước ngầm và
nước mặt.
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sạch và VSMTNT. Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí Nước sạch tại các xã Nông thôn mới. Hà
Nội 2013.
Bộ Xây dựng. Thông tư Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn. Hà Nội 2012.
Bộ Y tế, Cục Quản lý Môi trường y tế. Sổ tay Hướng dẫn xử lý Nước và Vệ sinh môi trường trong
mùa bão lụt. Hà Nội 2010.
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Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Tài liệu hướng dẫn tập huấn
Xử lý và trữ nước hộ gia đình.
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