Cấm đốt củi trong khi có Cảnh Báo Cải
Tiến Không Khí Mùa Đông.

Kiểm tra trước khi quý vị đốt.

Xin gọi số 1-877-4NO-BURN
(1-877-466-2876)
Đăng ký để được thông báo tự
động qua điện thoại bằng
cách gọi 1-800-430-1515

Xin vào trang mạng
sparetheair.org hoặc
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Đăng ký để được thông báo tự
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Từ ngày 1 Tháng 11 đến cuối Tháng 2, cấm sử dụng lò sưởi củi, lò đốt viên nén mùn cưa (pellet
stove), lò đốt củi, lò đặt vào sưởi củi, và đốt lửa ngoài trời khi chất lượng không khí được dự
đoán đến mức có hại cho sức khỏe. Mỗi ngày vào khoảng 2 giờ chiều, Cơ Quan Quản Lý Không
Khí sẽ thông báo dự báo phẩm chất không khí của ngày hôm sau. Nếu phẩm chất không khí
được dự đoán này sẽ có hại cho sức khỏe, một Cảnh Báo Cải Tiến Không Khí Mùa Đông sẽ được
ban hành ra, và việc đốt củi sẽ bị cấm cả ngày hôm sau, trong suốt trọn 24 giờ.

Tác Động của Khói Củi Đến Sức Khỏe

Khói củi là nguồn ô nhiễm
không khí cao nhất vào
mùa đông

1 trong 7 cư dân trong
Vùng Vịnh bị bệnh liên
quan đến hệ thống hô hấp

Khói từ lò sưởi củi và lò đốt củi có những phần tử rất nhỏ mà có thể còn
lại trong không khí và nó rất nhỏ đến độ hệ thống miễn nhiễm của cơ
thể chúng ta không thể lọc ra được. Vì thế, khi chúng ta hít nó vào phổi,
nó có thể vào đường máu. Tình trạng khí hậu lạnh và không có gió vào
mùa đông có thể khiến ô nhiễm từ khói củi bị đọng lại gần mặt đất và
tích tụ đến mức có thể gây hại đến sức khỏe, khiến cho những người bị
hen suyễn và các bệnh hô hấp khác càng khó thở. Khói củi được liên
kết với các bệnh như hen suyễn, viêm phế quản và bệnh phổi, và nó
đặc biệt có tác hại đến trẻ con và người cao niên.
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