QUY TRÌNH GIẢM THIỂU RỦI RO SỨC KHỎE
Air District thường xuyên kiểm tra tất cả cơ sở để xem các cơ sở này có thải ra
lượng chất độc gây ô nhiễm không khí trên mức có thể dẫn đến nguy cơ ung
thư hoặc các tác động khác đến sức khỏe hay không. Khi một cơ sở gây ô
nhiễm trên một mức nhất định, Air District sẽ tiến hành Thẩm Định Rủi Ro Sức
Khỏe (Health Risk Assessment, HRA) cơ sở đó. Nếu các tác động đến sức
khỏe vượt mức yêu cầu thì cơ sở này phải lập và thực hiện Kế Hoạch Giảm
Thiểu Rủi Ro (Risk Reduction Plan, RRP) để giảm tác động đến sức khỏe.
Air District thực hiện HRA để ước tính các tác động đến sức khỏe của khí thải độc hại từ cơ
sở đối với dân chúng hiện đang sinh sống, làm việc hoặc đi học gần khí thải bằng cách sử
dụng dữ liệu về lượng khí thải của cơ sở để ước tính ba tác động đến sức khỏe: nguy cơ
ung thư, tác động sức khỏe mãn tính dài hạn và tác động sức khỏe cấp tính ngắn hạn. Nếu
tác động đến sức khỏe vượt mức yêu cầu hành động giải quyết rủi ro theo Điều Lệ 11-18
thì cơ sở cần thực hiện RRP. Cơ sở cần phải trình bày kế hoạch thực hiện để giảm thiểu các
tác động đến sức khỏe dưới mức độ rủi ro theo Điều Lệ 11-18 hoặc chứng minh rằng cơ sở
đang sử dụng công nghệ tốt nhất để giảm lượng khí thải độc hại. Thời gian bốn mươi lăm
ngày được góp ý kiến cho cả HRA và RRP trước khi được Air District phê duyệt.
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