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Địa Hạt Không Khí giải quyết vụ việc với Tesoro Refining &
Marketing Co.

Nhà máy lọc dầu cần trả $915,700 đối với 51 vi phạm về chất lượng không khí
SAN FRANCISCO – Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã thông báo rằng
Tesoro Refining & Marketing Co. đã đồng ý trả $915,700 để giải quyết các vi phạm về chất lượng
không khí tại Golden Eagle Refinery của họ tại Martinez.
Việc giải quyết bao gồm 51 thông báo vi phạm được đưa ra cho Tesoro vì việc không tuân thủ tại
nhà máy lọc dầu của họ vào năm 2013 và năm 2014. Những vi phạm dẫn đến việc giải quyết này
đã được khắc phục ngay sau khi chúng được phát hiện.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Địa Hạt Không Khí nói, “Những nhà máy lọc dầu Vùng
Vịnh phải tuân theo những quy chế nghiêm ngặt nhất về chất lượng không khí trong nước để bảo
vệ sức khỏe của những người tại các cộng đồng xung quanh. "Địa Hạt Không Khí có trách nhiệm
bảo vệ sức khỏe công cộng bằng việc yêu cầu các cơ sở tuân thủ các quy chế về chất lượng
không khí và đưa ra những thay đổi cần thiết để đảm bảo rằng những vi phạm không tái diễn."
51 vi phạm chất lượng không khí bao gồm:
•

Hai thông báo vi phạm liên quan đến đèn chiếu sáng.

•

Sáu vi phạm về các tiêu chuẩn khí thải được cho là do những trường hợp bị mất điện tại
nhà máy lọc dầu mà có thể đã phòng tránh được, kể cả việc thiếu điện tại một phân trạm
điện và một trường hợp mất điện được gây ra sau khi lắp đặt một thiết bị bảo vệ tăng xung
áp mới.

•

Hai vi phạm được gây ra do việc thiếu bảo trì tại máng chuyền tải đồ cho xe tải của Tesoro.

•

Tesoro đã không qua được chín lần kiểm tra nguồn thiết bị tại nhà máy lọc dầu, bao gồm
việc kiểm tra động cơ, lò đốt và nồi hơi, tất cả đều cho thấy việc thải quá nhiều chất gây ô
nhiễm không khí.

•

Những vi phạm khác bao gồm một vi phạm về sản phẩm xăng dầu lỏng được tìm thấy trên
nóc bồn chứa sau khi nhiều mối hàn của bồn chứa đã bị hỏng, một vi phạm về các van
giảm áp suất rò rỉ trên một bồn khác, và một vi phạm thứ ba với các lỗ hổng trong mối hàn
của một bồn chứa.
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•

Nhóm các thông báo vi phạm cũng bao gồm 16 vi phạm về tiêu chuẩn dựa trên khí thải và
13 vi phạm về việc giám sát và báo cáo.

Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ
chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Liên hệ với Địa Hạt Không Khí qua Twitter,
Facebook, và YouTube.
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