Tờ thông tin
Tháng 2 năm 2021
Tiếng ồn và cơ sở Sunshine North của chúng tôi
Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết mối quan tâm của quý vị.
Tiếng ồn đó là gì?
Tiếng ồn phát ra có thể là kết quả của những quá trình sản xuất. Tiếng ồn hiện tại mà cư dân có thể nghe
được tại cơ sở Sunshine North của công ty AkzoNobel có khả năng do thiết bị xay xát được sử dụng là
một phần của quy trình sản xuất sơn tĩnh điện gây ra.
Công ty AkzoNobel có kế hoạch cải thiện tiếng ồn
Chúng tôi đã và đang tiến hành thử nghiệm để cải thiện khả năng nén tiếng ồn và đánh giá nhu cầu về
thiết bị và quy trình ít ồn hơn.
AkzoNobel muốn trở thành một người hàng xóm tốt và quản lý lượng khí thải của chúng tôi bao gồm
tiếng ồn phù hợp với các yêu cầu của giấy phép. Chúng tôi cũng muốn cộng đồng tin tưởng rằng hoạt
động của chúng tôi sẽ không gây ra các tác động tiêu cực bên ngoài. Do đó, chúng tôi đang áp dụng các
giải pháp lâu dài cho những lo ngại về tiếng ồn.
Các biện pháp ngăn chặn tiếng ồn
AkzoNobel đang nghiên cứu khép kín thiết bị bằng vật liệu cách âm để nén tiếng ồn. Khi cần thiết, chúng
tôi sẽ thay thế nó bằng thiết bị êm hơn. Việc xây dựng những phòng cách âm và đang tiến hành nâng
cấp thiết bị với dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng một đến hai tháng.

Theo dõi
Ngoài việc lắp đặt thiết bị mới và dụng cụ hãm thanh, AkzoNobel còn theo dõi tiếng ồn.
Trong khi quá trình theo dõi này đang được tiến hành, chúng tôi đã ngừng tất cả các quy trình vào ban
đêm liên quan đến thiết bị xay xát cho đến khi các biện pháp kiểm soát tiếng ồn thích hợp được áp dụng.
Tôi có thể nói chuyện với ai nếu tôi có câu hỏi hoặc thắc mắc?
Chúng tôi xin cộng đồng liên hệ với đường dây nóng của AkzoNobel theo số 03 93134555.
Để giúp chúng tôi điều tra các báo cáo, những thông tin như thời gian của tiếng ồn, vị trí chung liên quan
đến địa điểm và hướng gió là rất hữu ích. Nếu có yêu cầu phản hồi, chúng tôi cần có thông tin của người
gọi để liên lạc.
Đường dây nóng 24 giờ của cơ quan EPA Victoria là 1300 372 842.

