Bảo Toàn Không
Khí Mỗi Ngày
Bạn có thể làm gì để giảm khói sương

Giao thông vận tải là nguồn ô nhiễm khói sương lớn nhất ở Vùng Vịnh và lái xe đơn
phương là nguồn ô nhiễm chính. Điều đầu tiên công dân Vùng Vịnh có thể làm là bỏ xe hơi
ở nhà! Dưới đây là những phương cách để Bảo Toàn Không Khí và tìm ra cách tốt hơn để
đi làm việc:

• Đi Bộ hoặc Đi Xe Đạp

Tiết kiệm tiền bạc và tăng cường sức khỏe! Sử dụng
ứng dụng (app) Bảo Toàn Không Khí (app) để lên Kế
Hoạch Tuyến Đi Xe Đạp hoặc 511 Bike Mapper để lên
kế hoạch cho chuyến đi.

• Di chuyển bằng Xe Buýt, Phà hoặc Tàu
Tiết kiệm xăng và tiền bạc - và giảm căng thẳng! Tìm
các tuyến đường nhanh nhất trên
511 Trip Planner.

Lời Khuyên về di
chuyển đi Lại
Truy cập sparetheair.org để xem tất cả
thông tin bạn cần biết về các chương
trình di chuyển đi lại và các ưu đãi có
sẵn ở nơi bạn sống và làm việc.

• Đi chung xe

Đi chung cùng đồng nghiệp hoặc hàng xóm thay vì lái
xe một mình. Tìm bạn đi chung xe của mình tại 511.org
hoặc phối hợp với phòng nhân sự ở công ty của bạn để
tìm bạn đi chung xe đi làm.

••

• Bỏ Chuyến Đi hoặc Kết Hợp Công Việc
Bằng cách kết hợp hoặc hạn chế các chuyến đi, bạn
giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiết kiệm được tiền
bạc, xăng và thời gian.

• Làm việc từ xa

Làm việc ở nhà và tránh di chuyển đi làm!

Truy cập sparetheair.org hoặc 511.org để xem các liên kết

đến tất cả các phương các di chuyển mà vẫn đảm bảo
không khí trong lành của bạn!

Lợi ích khi di chuyển sạch

• tiết kiệm thời gian • tiết kiệm tiền bạc • giảm căng thẳng
• tăng năng suất làm việc trong khi di chuyển • gặp gỡ những người bạn mới
• tập thể dục và nâng cao sức khỏe
Duy trì liên lạc

