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Chương trình Sạc Điện! của Air District Chương trình cấp hơn 6
triệu đô la cho các trạm sạc xe điện mới
Hơn 2,000 trạm sạc xe điện (Electric Vehicle, EV) công cộng sẽ được thêm vào các cộng đồng tại
Vùng Vịnh.
SAN FRANCISCO –Hội đồng Quản Trị của Bay Area Air Quality Management District (Địa Hạt Quản Lý
Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) đã phê duyệt kinh phí cho việc lắp đặt hơn 2,000 trạm sạc xe điện
mới trong toàn bộ khu vực chín quận.
Các trạm sạc mới, công khai này sẽ được đặt dọc theo các hành lang giao thông chính, tại nơi làm việc
và các địa điểm chính, bao gồm trường học, trung tâm giao thông và nhà ở nhiều đơn vị.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Air District cho biết, "Việc áp dụng các loại xe điện tiếp tục mở
rộng với tốc độ mạnh mẽ, thể hiện sự lãnh đạo công nghệ sạch của California và Vùng Vịnh." “Việc có
nhiều trạm sạc điện hơn ở các địa điểm chính sẽ làm cho việc mua một chiếc xe điện trở thành lựa chọn
thông minh cho nhiều cư dân Vùng Vịnh hơn.”
Những cơ quan được cấp tài trợ bao gồm Khu Học Chính Los Altos ($1,400,763), Học Khu Trung Học
Liên Kết East Side ($500,000), Sân Bay Quốc Tế San Francisco ($285,000) và Hiệp Hội Old Redwood
Commons ($120,000). GRID Alternatives cũng được cấp $56,000 đô la để tài trợ cho việc lắp đặt các
trạm sạc điện trong các cộng đồng thu nhập thấp.
59 dự án được lựa chọn sẽ lắp đặt 2,059 trạm sạc điện tại 134 địa điểm trên toàn Vùng Vịnh và ước
tính, trong khoảng thời gian 3 năm, giảm lượng khí thải gây ô nhiễm theo tiêu chí khoảng 7,99 tấn và
giảm hơn 9,484 tấn khí thải nhà kính.
Chương Trình Sạc Điện! bù đắp một phần chi phí mua, lắp đặt và vận hành các trạm sạc công cộng
mới. Khoản tài trợ đến từ khoản phụ phí $4 đối với xe cơ giới được đăng ký trong Vùng Vịnh, mà kể từ
năm 1991, cũng đã hỗ trợ các chương trình về các phương tiện và cơ sở hạ tầng không khí sạch, đi xe
chung, xe đưa đón và cơ sở vật chất cho xe đạp.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không
khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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