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Air District và Dự Án Chỉ Số Môi Trường West Oakland thiết lập ủy
ban chỉ đạo mới để tập trung vào tình trạng ô nhiễm không khí
Những nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng không khí và giảm bớt những tác động đến sức khỏe
công cộng tại West Oakland
SAN FRANCISCO – Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air Quality
Management District, BAAQMD), hợp tác với Dự Án Chỉ Số Môi Trường West Oakland, đã tổ chức
cuộc họp ủy ban chỉ đạo đầu tiên vào hôm nay để phát triển một kế hoạch hành động cộng đồng
nhằm cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe công cộng tại West Oakland. Thành Phố Oakland,
Cảng Oakland và các bên liên quan từ cộng đồng West Oakland đã tham gia vào nỗ lực này.
Được cho phép theo Dự Luật Quốc Hội AB 617, Air District đang làm việc với các bên cộng đồng
liên quan thông qua Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của cơ quan này nhằm có thêm
những thập niên làm việc để tập trung vào những khu vực bị ô nhiễm không khí nặng và sử dụng
những giải pháp tiên tiến mà giúp đưa đến những cải tiến chất lượng không khí có thể đo lường.
West Oakland đã được xác định là cộng đồng ưu tiên để bắt đầu các chương trình giảm khí thải
cộng đồng, được hướng dẫn bởi một ủy ban chỉ đạo mới được thành lập.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Air District nói, “Air District và Dự Án Chỉ Số Môi Trường
West Oakland đã và đang hợp tác trong hơn một thập niên để cải thiện chất lượng không khí tại địa
phương. Sự hợp tác này sẽ đưa đến các chương trình giảm khí thải cụ thể tại địa phương và bảo
đảm các nguồn tài nguyên khác được hướng vào cộng đồng này và đem đến một khuôn mẫu cho
những nỗ lực trong tương lai ở những địa phương khác."
Brian Beveridge, Đồng Giám Đốc của Dự Án Chỉ Số Môi Trường West Oakland nói, "Chúng tôi trân
trọng sự hợp tác quan trọng với Air District và rất muốn được nghe những cam kết mạnh mẽ từ thị
trưởng, ủy viên hội đồng của thành phố chúng ta và Cảng Oakland. Cuộc họp hôm nay là một bước
đầu tiên quan trọng để đem đến sự thay đổi tại West Oakland. Công việc loại bỏ nguy cơ cho sức
khỏe từ tình trạng ô nhiễm chết người do dầu đi-ê-zen tại địa phương này thực sự bắt đầu từ đây."
Libby Schaaf, thị trưởng của Oakland nói, "Chúng tôi vui mừng được trợ giúp khởi động quy trình
do cộng đồng lãnh đạo này. Thành phố chúng ta may mắn có những tổ chức cộng đồng lớn để giúp
chỉ đạo đường hướng và xây dựng kế hoạch mạnh mẽ nhất có thể. Oakland cam kết thực hiện
những giải pháp một cách nhanh chóng để bảo đảm mọi cư dân của chúng ta được hưởng lợi từ
chất lượng không khí tốt."
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AB 617 là luật của tiểu bang mà đã được thông qua cùng với việc tái phê chuẩn chương trình hạn
chế lượng khí thải của California, trọng tâm của những nỗ lực của tiểu bang để giảm bớt sự thay
đổi khí hậu. Luật này công nhận rằng cho dù California đã cải thiện rất nhiều về chất lượng không
khí, không phải mọi cộng đồng đều hưởng lợi như nhau. Một số cộng đồng nằm gần đường cao
tốc, cảng, khu công nghiệp hay các nguồn gây ô nhiễm lớn khác cần được tập trung thêm và cần
nguồn tài nguyên để giảm bớt các mức độ phơi nhiễm.
Sau khi thông qua AB 617, Air District đã phát triển Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng,
một sáng kiến hợp tác với Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California và các cộng đồng Vùng Vịnh,
tập trung vào việc giảm bớt những tác động về chất lượng không khí ở các địa phương bị ảnh hưởng
nhiều nhất từ tình trạng ô nhiễm không khí. Chương trình này sẽ phối hợp với Chương Trình Bảo
Vệ Không Khí Cộng Đồng trên toàn tiểu bang của Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California.
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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