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Pahayag ng Air District (Distrito ng Hangin) sa desisyon ng
Administrasyon ni Trump na ibalik ang mga pamantayan sa
emisyon
SAN FRANCISCO – Pahayag ni Jack Broadbent, tagapagpaganap na opisyal ng Bay Area Air
Quality Management District (Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area), sa
desisyon ng Administrasyon ni Trump na ibalik ang mga pamantayan sa emisyon ng sasakyan:
“Habang ipinagdiriwang ni Presidente Trump at ng mga gumagawa ng sasakyan ang makasarili at
nakakalinlang na pagbabalik ng mga pamantayan ng emisyon ng sasakyan, ang klima, kalidad ng
hangin at pampublikong kalusugan ay nasa walang katiyakan para malinaw na tumanggi nang ilang
dekada matapos umalis sa katungkulan ang administrasyong ito. Napatunayan ng kasaysayan na
ang ekonomiya, kalusugan at kapaligiran na pagsulong ay natutugunan kapag ang mga pamantayan
sa proteksiyon sa kalusugan ay itinatakda higit pa sa pinaniniwalaan namin na makakamit. At kapag
natugunan ang mga pamantayang ito, mananalo ang lahat, kasama ang industriya. Habang
nakikipagsapalaran ang administrasyon ni Trump sa pampublikong kalusugan, sumusulong ang
klima at kapaligiran para makakuha ng mga puntos sa pulitika, sasama ang Air District ng Bay Area
sa Estado ng California para labanan ang mas mahigpit na mga pamantayan sa emisyon at mas
malinis na hangin para sa kalusugan ng mga residente ng Bay Area. Ito ay laban na kakaharapin
namin nang walang pag-aalinlangan at nang direkta dahil ang pagsulong ay hindi kailanman
ginagawa sa pamamagitan ng pag-atras.”
Ang Bay Area Air Quality Management District ay ang panrehiyong ahensiya na responsable para
sa pangangalaga ng kalidad ng hangin sa Bay Area na may siyam na county. Makipag-ugnayan
sa Air District sa pamamagitan ng Twitter, Facebook, at YouTube.
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