Bảo Toàn Không Khí
Mỗi Ngày
Bạn có thể làm gì để giúp giảm
tình trạng khói lẫn sương
Giao thông vận tải là nguồn gây ô nhiễm khói lẫn sương lớn nhất tại
Vùng Vịnh và các phương tiện giao thông đơn lẻ là nguồn gây ô nhiễm
chính. Điều đầu tiên mà cư dân Vùng Vịnh có thể làm là để xe hơi ở
nhà! Dưới đây là một số phương cách tuyệt vời để giúp Spare the Air!

Làm việc tại nhà
Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách làm việc tại nhà và tránh
phải lái xe đi làm!

Đi Bộ hoặc Đi Xe Đạp
Tiết kiệm tiền bạc và tăng cường sức khỏe!

Đi Xe Buýt, Phà hoặc Tàu
Tăng năng suất làm việc trong khi di chuyển và giảm bớt căng thẳng!

Hạn chế lái xe hoặc Kết Hợp Công Việc
Bằng cách kết hợp hoặc hạn chế lái xe các chuyến đi, bạn sẽ
giúp giảm mức độ ô nhiễm không khí và tiết kiệm được tiền bạc
và thời gian.

Tránh đốt củi trong nhà và ngoài trời
Khói có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khói lẫn sương tích tụ và
không tốt cho sức khỏe của bạn và những người xung quanh. Không
nên đốt củi trong suốt thời gian đưa ra Cảnh Báo Spare the Air vì sinh
ra khói lẫn sương và là hành động bất hợp pháp khi Cảnh Báo Spare
the Air―Lệnh Cấm Đốt đang có hiệu lực.

Lợi ích khi lái xe 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 tăng cường sức khỏe

Lời Khuyên lái xe Đi làm
Truy cập sparetheair.org để tìm hiểu
thêm về các chương trình hỗ trợ lái xe
đi làm và các ưu đãi hiện có ở nơi bạn
đang sinh sống và làm việc.

Truy cập trang mạng
sparetheair.org hoặc
511.org để biết tất cả các
phương án hỗ trợ lái xe đi
làm mà vẫn đảm bảo
không khí sạch cho bạn!
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