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Nghị Quyết về Flint và Cơ Sở Hạ Tầng Sức Khỏe Công 
 

Thảm kịch tại Flint đã làm rúng động toàn quốc, khiến nhiều người tự hỏi làm thế nào mà một 
chính quyền bang lại để cho tai họa như thế xảy ra.  

 

Vâng, thật không khó để nhận ra việc cả một cộng đồng bị nhiễm độc có thể diễn ra như thế nào. 

  

Các cộng đồng trên toàn quốc đang phải đối mặt vấn đề cơ sở hạ tầng sức khỏe công bị giảm do 
thiếu nguồn quỹ và thuế giảm, và đối mặt với những đe dọa về môi trường lẫn sức khỏe đến mọi 
thành viên trong cộng đồng. Các cộng đồng nghèo và thiểu số như tại Flint đặc biệt là những 
người dễ bị tổn thương nhất. 

 

Chính quyền bang đã không thể bảo hộ người dân tại Flint. Những Nhà Quản Lý Trường Hợp 
Khẩn Cấp chỉ định bởi người đứng đầu chính phủ tại đây đã cho phép người dân và trẻ em địa 
phương uống nước nhiễm độc, tất cả chỉ vì tiết kiệm tiền.  

 

Kết quả thật là tai họa. Trẻ em tại Flint có khả năng nhiễm bệnh mãn tính vì bị nhiễm độc chì 
quá lâu trong nước uống. nhiều người dân đã mắc bệnh viêm phổi Legionnaires. Những người 
khác bị mất trí nhớ, thiếu máu, và yếu ớt. 

 

Thảm kịch này đã có thể ngăn chặn được nếu cộng đồng Flint có quyền bầu cử nhân viên chính 
phủ của mình, những người sẽ theo đuổi cấu trúc chăm sóc sức khỏe công tương xứng và đầy đủ.  

 

Các thành viên SEIU, trong đó có 600 người d8ang sống tại Flint, đã trở thành người dẫn đầu 
giải quyết thảm kịch này, yêu cầu chính phủ chịu trách nhiệm và đưa ra giải pháp.  

 

Là các nhà lãnh đạo liên đoàn và nhân viên ngành chăm sóc sức khỏe, chúng tôi biết cần phải 
làm những gì và chúng tôi tự nguyện hành động để đảm bảo rằng không còn những thảm kịch 
tương tự như tại Flint xảy ra nữa. 

 

Do đó, giải pháp được đưa ra là: 
1. Tất cả các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người nghèo và thiểu số, phải có cơ sở hạ tầng 
sức khỏe công vững mạnh, trong đó gồm y tá làm việc tại trường học, các ban ngành sức khỏe 
công, và các cộng đồng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá và giám sát sức khỏe 
trong cộng đồng đồng thời giáo dục cộng đồng lối sống khỏe mạnh ngăn ngừa bệnh tật. 

2. Là y tá và chuyên gia sức khỏe công cộng, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và hành động để bảo 
vệ các cộng đồng khỏi những thế lực gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe chung như việc nhiễm 
độc chì và các thảm họa môi trường khác. 
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3. Các cộng đồng, chẳng hạn như Flint, phải có được sự chăm sóc sức khỏe lâu dài, sự giáo dục 
và hỗ trợ kinh tế để giảm nhẹ hậu quả của tai họa này cũng như những khủng hoảng sức khỏe 
khác trong cộng đồng. 

4.  Các y tá và chuyên gia sức khỏe khác của SEIU sẽ đi đầu trong việc bầu cử các chính trị gia 
mà luôn ưu tiên cho việc phát triển cộng đồng khỏe mạnh thịnh vượng.  

 

 

 


