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Kaiser Permanente đoạt Giải Thưởng Lãnh Đạo Spare the Air (Bảo
Toàn Không Khí)
SAN FRANCISCO – Hợp tác với Acterra và các Giải Thưởng Môi Trường Kinh Doanh Acterra 2018,
Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã công bố tổ chức mới nhất nhận Giải Thưởng
Lãnh Đạo Spare the Air – Kaiser Permanente.
Kaiser sẽ được vinh danh tại Buổi Lễ và Tiếp Đón Để Trao Giải Thưởng Môi Trường Kinh Doanh
Acterra 2018 tại Bay Area Metro Center ở San Francisco vào ngày 31 tháng Năm từ 5 giờ 30 chiều8 giờ 30 tối. Kaiser đã đạt được vinh dự vì thực hiện những dự án năng lượng tái tạo mà giảm bớt
chất ô nhiễm không khí và khí thải nhà kính trong khi phát triển những phương pháp cải tiến để
không khí được sạch hơn.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Air Distritc (Địa Hạt Không Khí) nói, "Phương pháp sử
dụng năng lượng tái tạo trong lĩnh vực y tế của Kaiser chứng minh vai trò lãnh đạo thực sự mà có
những gợi ý tích cực cho ngành y tế và xa hơn nữa." "Bằng việc trao giải cho những giải pháp cải
tiến như loại giải pháp này, chúng tôi có thể nêu rõ những phương pháp đã được chứng minh mà
các doanh nghiệp khác có thể sử dụng để giảm bớt khí thải trong hoạt động riêng của họ và giúp
xử lý hiệu quả những thách thức liên quan đến sự thay đổi khí hậu."
Với mục tiêu tham vọng là đạt ngưỡng cacbon trung hòa chậm nhất vào năm 2020 và đạt ngưỡng
cacbon tích cực chậm nhất vào năm 2025, Kaiser đã thực hiện nhiều dự án năng lượng tái tạo và
tiến hành nhiều loại thực hành khả năng duy trì trên toàn mạng lưới các cơ sở của họ tại Vùng Vịnh
và trên toàn California. Những nỗ lực liên tục của họ trong việc loại bỏ khí thải nhà kính ra khỏi các
cơ sở của đã yêu cầu sự điều phối và hỗ trợ của 200,000 nhân viên của Kaiser trên toàn quốc, kể
cả những nhà quản lý hỗ trợ khu vực, giám đốc cơ sở, kỹ sư trưởng, y tá, bác sĩ, giám đốc điều
hành (Chief Executive Officer, CEO) và Ban Giám Đốc.
Các Giải Thưởng Môi Trường Kinh Doanh Acterra là một trong những chương trình công nhận về
môi trường thâm niên nhất và uy tín nhất tại Vùng Vịnh San Francisco. Được khởi xướng vào năm
1990, nó được xem là quán quân trong các chương trình trao giải do quy mô địa lý rộng lớn, quy
trình đánh giá nghiêm ngặt và tập hợp các ứng cử viên cạnh tranh. Giải Thưởng Lãnh Đạo
Spare the Air đã là một phần trong các Giải Thưởng Môi Trường Kinh Doanh Acterra được hai năm
nay.
Adam Stern, Giám Đốc điều hành của Acterrra nói, “Acterra tự hào công nhận và chia sẻ những
thành tựu của những công ty và tổ chức cải tiến này, họ đại diện cho sự cam kết lâu bền với khả
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năng duy trì của Vùng Vịnh San Francisco." "Các tổ chức đoạt giải tiếp tục đẩy mạnh những giải
pháp về sự thay đổi khí hậu mới và dẫn đường cho các tổ chức khác cùng ngành làm theo."
Để biết thêm thông tin về lễ trao giải hay về các hạng mục và tổ chức nhận Giải Thưởng Môi Trường
Kinh Doanh Acterra 2018 khác, xin truy cập www.acterra.org/bea.
Acterra (www.acterra.org) là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) tại Vùng Vịnh San Francisco có trụ
sở tại Palo Alto giúp tập hợp mọi người để tạo ra những giải pháp địa phương cho một hành tinh
lành mạnh.
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 Air District qua Twitter, Facebook,
và YouTube. Để biết thêm chi tiết về Spare the Air, hãy vào www.sparetheair.org.
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