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Cảnh báo về Sức khỏe & Bảo toàn Không khí có hiệu lực đến hết tuần
Khói từ các đám cháy rừng tại Vịnh phía Bắc sẽ có ảnh hưởng khắp cả vùng
SAN FRANCISCO – Chất lượng không khí tại Khu vực vùng Vịnh tiếp tục gây nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là
các hạt bị ảnh hưởng bởi cháy rừng như: Napa, Sonoma và Solano. Hiện đám khói từ các vụ cháy đã di chuyển
sang Vịnh phía Nam và chúng tôi chưa dự đoán được chất lượng không khí và tác động lên toàn bộ Khu vực vùng
Vịnh đến hết tuần.
Do các đám cháy rừng đang bùng phát và sự thay đổi hướng gió, chất lượng không khí có thể bị ảnh hưởng trong
các ngày tới. Các hình minh họa bên dưới sẽ mô tả dự báo về khói đến hết tuần:

Những người dân sống trong các hạt bị ảnh hưởng của đám cháy, nếu phải ở lại trong khu vực nên sử
dụng mặt nạ N95 để giúp giảm thiểu nguy cơ hít phải các hạt bụi. Cơ quan Quản lý Chất lượng Không khí
của Địa hạt sẽ phát tổng cộng 40.000 mặt nạ N95 cho các hạt chịu ảnh hưởng của cháy rừng. Mặt nạ đã
hoặc sẽ được phát cho các hạt Sonoma, Napa, Solano và các nơi trú ẩn sơ tán.
Nếu biết lọc đúng cách, mặt nạ N95 sẽ giúp chúng ta lọc bụi trong khói của đám cháy rừng. Người dùng nên đọc
kỹ và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng mặt nạ N95 để đạt hiệu quả tối đa.
Cư dân của Khu vực vùng Vịnh bắt buộc phải bảo vệ sức khoẻ của mình, đặc biệt là cư dân sinh sống tại các hạt
Napa, Sonoma và Solano. Nếu được, cư dân bị ảnh hưởng bởi khói bụi nên tìm đến trú ẩn trong các tòa nhà
có máy lọc không khí như thư viện công cộng và trung tâm thương mại HOẶC di dời đến khu vực cách
xa tầm ảnh hưởng bởi khói bụi của cháy rừng cho đến khi mức khói bụi giảm bớt.
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Tại các nơi khác của Khu vực vùng Vịnh, cư dân nên tìm biện pháp tự bảo vệ trước tác động của khói dày đặc.
Nếu cư dân trông thấy hay ngửi thấy mùi khói trong khu vực ngay sát cạnh mình, thì nên ở trong nhà, nếu được,
hãy đóng cửa sổ và cửa ra vào và bật máy điều hòa để lưu thông không khí, tránh hút không khí bên ngoài vào
trong nhà. Trẻ em, người cao tuổi và những người mắc các bệnh về đường hô hấp như: hen, COPD, khí thũng
và bệnh tim là bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Để kiểm tra thông báo về chất lượng không khí liên tục từng giờ, hãy truy cập https://go.usa.gov/xnxJE.
Do điều kiện chất lượng không khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều nơi của Khu vực vùng Vịnh, chúng tôi yêu
cầu cư dân hãy giảm bớt các hoạt động gây ô nhiễm không khí như: đốt củi, cắt cỏ, thổi lá, lái xe và nướng thịt để
tránh làm cho tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng.
Để biết thông tin về kế hoạch dọn dẹp an toàn tro và tàn tích của đám cháy, hãy truy cập:
https://www.arb.ca.gov/carpa/toolkit/emerg-response/safe-cleanup-fire-ash.pdf.
Cơ quan Quản lý Chất lượng Không khí của Địa hạt tại Khu vực vùng Vịnh là cơ quan quản lý trong khu vực, chịu
trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Khu vực vùng Vịnh gồm chín hạt. Hãy kết nối với Cơ quan quản
lý chất lượng không khí Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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