Mga Pampublikong Workshop sa Kalidad ng Hangin
Mga Nagpaparumi sa Klima, mga Amoy, mga bagay na madaling matuyo (Volatile Organic
Compounds, VOC), mga Lason
Inaanyayahan ng Air District ang komunidad ng Bay Area na alamin ang tungkol sa pagbuo ng mga
bagong regulasyon na ito para sa kalidad ng hangin:
Ang Regulasyon 13: Mga Nagpaparumi sa Klima ay magtatatag ng mga parehong kahulugan at mga
kinakailangan para sa pagkontrol ng mga emisyon para sa mga greenhouse gas at mga may kaugnayang
nagpaparumi.
Ang Tuntunin 13-1: Paglalabas nang Maraming Methane ay magiging unang tuntunin ng Air District na
partikular na nakatuon sa pagkontrol ng methane, isang malakas na greenhouse gas. Ang layunin ng
tuntuning ito ay tugunan ang paglalabas ng maraming methane mula sa anumang pinagkukunan sa Bay Area.
Nilalayon ng Tuntunin 13-2: Pamamahala ng Organikong Materyal na bawasan ang mga emisyon at
mga amoy ng methane mula sa lahat ng pasilidad na nagpoproseso ng mga organikong materyal sa
pamamagitan ng paggamit ng mga pinakamagandang kasanayan sa pamamahala, pagsubaybay sa
epekto ng amoy at pagpapatibay sa mga pamantayan sa pagkontrol ng amoy.
Nilalayon ng Tuntunin 13-3: Mga Pagpapatakbo sa Paggawa ng Compost na bawasan at kontrolin ang
mga emisyon ng mga volatile na organikong compound, methane at mga amoy mula mga pagpapatakbo
sa paggawa ng compost sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi magbabago sa pagpapahintulot at
pagsunod sa mga pasilidad ng compost.
Tuntunin 13-4: Mga Pagpapatakbo ng Paglilinis ng Maruming Tubig
Tuntunin 8-34: Mga Lugar para Itapon ang Matitigas na Kalat
Samahan kami para sa mga presentation at talakayan kasama ng kawani ng Air District sa pagbuo nitong
mga bagong regulasyon. Higit pang impormasyon: www.baaqmd.gov/ruledev.
Mga tanong at komento, makipag-ugnayan kina:
Para sa Regulasyon 13 – Jacob Finkle, jfinkle@baaqmd.gov
Para sa Tuntunin 13-1 – William Saltz, wsaltz@baaqmd.gov
Para sa Tuntunin 13-2 at 13-3 – Robert Cave, rcave@baaqmd.gov
Para sa Tuntunin 13-4 at 8-34 - Victor Douglas, vdouglas@baaqmd.gov
Para humiling ng pagsasalin-wika, makipag-ugnayan kay Christine Q. Nguyen, cqnguyen@baaqmd.gov o
sa 415-749-8751, nang kahit 72 oras bago ang event.
Kung hindi ka makakadalo, tingnan ang live na webcast sa Nobyembre 1, 2pm, o ang naka-archive na
video sa ibang pagkakataon sa: http://www.baaqmd.gov/
Iskedyul ng Workshop
San Francisco
Huwebes, Nobyembre 1, 2 – 4 p.m.
Bay Area Metro Center
Yerba Buena Conference Room – unang Palapag

375 Beale Street
Martinez
Lunes, Nobyembre 5, 6 – 8 p.m.
Martinez Council Chambers
525 Henrietta Street
Dublin
Miyerkules, Nobyembre 7, 6 – 8 p.m.
Shannon Community Center
11600 Shannon Ave.
San Jose
Huwebes, Nobyembre 8, 6 – 8 p.m.
Pampublikong Aklatan ng Sangay ng Berryessa
Community Meeting Room
3355 Noble Ave.

