Chiều 11-7, Ban quản lý Báo đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẳng định, đã hết hiện tượng
gây ngứa tại các bãi tắm và cho người dân, du khách tắm biển bình thường.
Trong khi đó, theo Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả phân tích sinh học của Viện Hải dương học Nha
Trang cho thấy, trong mẫu nước biển gửi phân tích có một loại tảo nhưng chưa có tài liệu chứng minh tảo
này là tác nhân gây ngứa hay dị ứng trên da.

Nhiều du khách và trẻ em tắm biển bình thường tại bãi tắm Khuê Mỹ vào chiều 11-7 và không bị gây ngứa, mẩn đỏ trên da.
Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đà Nẵng vào chiều 11-7, tại các bãi tắm Mỹ Khê, Phước Mỹ, Mân Thái
(quận Sơn Trà), có rất nhiều người dân và du khách tắm biển bình thường, không có phản ánh nào về hiện
tượng gây ngứa và nổi mẩn đỏ trên da khi tắm biển như những ngày trước.
Các nhân viên cứu hộ túc trực tại các bãi tắm cũng cho hay, hiện tượng gây ngứa và nổi mẩn đỏ trên da
người tắm biển đã thuyên giảm từ ngày 8-7 và đến chiều 11-7 thì hết hẳn. Trong 2 ngày qua (10 và 11-7),
các nhân viên cứu hộ tại bãi biển Mỹ Khê không ghi nhận trường hợp phản ánh về tắm biển bị ngứa, nổi
mẩn đỏ trên da.
“Hiện tượng gây ngứa và nổi mẩn đỏ trên da người tắm biển đã giảm nhiều từ mấy ngày trước và đến nay thì
đã giảm hẳn. Du khách và người dân đã có thể tắm biển bình thường”, ông Trần Đại Nghĩa, Phó Trưởng ban
quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẳng định.
Trong khi đó, theo Báo cáo số 506/BC-STNMT ngày 10-7-2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết
kết quả quan trắc chất lượng nước biển đối với các chỉ tiêu như: DO, NH4+, TSS, pH... ở các bãi tắm trong
những ngày qua đạt yêu cầu so với quy chuẩn cho phép.
Mật độ sinh vật biển dao động từ 3-40MPN/100ml, cũng đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn cho phép, chỉ riêng
mật độ sinh vật biển tại bãi tắm Sơn Thủy vào ngày 5-7 vượt quy chuẩn 1,1 lần. Kết quả phân tích sinh học
của Viện Hải dương học Nha Trang đối với mẫu nước biển lấy vào ngày 5-7 cho thấy, có xuất hiện tảo sillic
trung tâm (loài chiếm ưu thế là Pseudo-nitzschia sp) trong mẫu nước biển.
Tuy nhiên, Viện Hải dương học Nha Trang cho rằng chưa có tài liệu chứng minh các loài này có thể là
nguyên nhân gây ngứa hay dị ứng trên da.
“Theo kết quả tham vấn ngư dân và du khách tắm biển, thời gian gần đây có xuất hiện sao biển và sứa, đây

có thể là nguyên nhân gây ngứa trong thời gian qua. Theo các nhà nghiên cứu, sứa biển thường xuất hiện từ
tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, nhất là vào những ngày nắng nóng”, Báo cáo số 506/BC-STNMT nêu rõ.
Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND thành phố giao Ban quản lý bán đảo Sơn Trà
và các bãi biển du lịch Đà Nẵng theo dõi cắm biển, cảnh báo cho người dân và du khách hạn chế tắm biển.
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