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Thời gian Winter Spare the Air cho Mùa Đông đã kết thúc
SAN FRANCISCO - Thời gian Winter Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí cho Mùa Đông) 2018-19
của Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng
Vịnh) đã kết thúc vào ngày 28 tháng Hai, với 16 Cảnh Báo Spare the Air cho Mùa Đông được đưa
ra từ tháng Mười Một đến tháng Hai.
Thời gian Spare the Air cho Mùa Đông 2018-19 bao gồm gần hai tuần cảnh báo do khói bụi từ
Camp Fire đã gây ra tình trạng phẩm chất không khí đáng báo động nhất từ trước đến nay ở Vùng
Vịnh. Hai cảnh báo khác là do điều kiện thời tiết mùa đông bình thường khiến do khói từ củi đốt bị
giữ ở gần mặt đất.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District cho biết: Khói từ Camp Fire đã gây ra tình
trạng phẩm chất không khí và ảnh hưởng sức khỏe đáng báo động cho cư dân Bay Area vào
tháng Mười Một." " Do đó, cộng đồng cần nhận thức được vấn đề phẩm chất không khí và giờ là
lúc để thực hiện những bước cần thiết, ví dụ như chuyển sang phương pháp sưởi sạch hơn,
nhằm bảo vệ không khí và sức khỏe của chúng ta."
Những người lần đầu vi phạm Quy Định về Đốt Củi được khuyến khích tham gia một khóa học về
nhận thức khói củi để biết thêm những tác động cho sức khỏe từ khói củi và các điều kiện thời tiết
mùa đông mà dẫn đến chất lượng không khí không lành mạnh. Những người vi phạm mà chọn
không tham gia khóa học sẽ nhận được một giấy phạt $100. Những trường hợp vi phạm lần thứ
hai sẽ nhận được giấy phạt $500 với số tiền sẽ tăng lên cho bất cứ lần vi phạm nào sau đó.
Thời gian này, Air District đã nhận được tổng cộng 1319 than phiền về khói củi từ cư dân Vùng
Vịnh. Cho đến nay, 45 trường hợp vi phạm được đưa ra cho cư dân được quan sát là vi phạm
Quy Định về Việc Đốt Củi.
Than Phiền theo Quận
Alameda – 155
Contra Costa – 304
Marin – 164
Napa – 56
San Francisco – 58
San Mateo – 179
Santa Clara – 185
Solano – 27
Sonoma – 178
Không có thông tin nào về quận được cho biết – 13

TỔNG CỘNG – 1319
Khói củi từ 1.4 triệu lò sưởi và bếp củi trong khu vực là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất tại
Vùng Vịnh vào mùa đông, chứa các chất gây ô nhiễm có hại như vật chất dạng hạt và ô-xít cácbon. Việc tiếp xúc với khói củi có liên quan đến các bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp và làm
tăng nguy cơ đau tim.
Quy Định về Việc Đốt Củi còn yêu cầu, trong suốt năm, cư dân mà sử dụng lò sưởi hay lò đốt
ngoài trời phải đốt lửa một cách sạch sẽ bằng cách sử dụng củi khô, có độ ẩm thấp, và họ không
được đốt rác, lá cây hay vật liệu khác mà sẽ gây ra quá nhiều khói. Cư dân nào mà vượt quá số
lượng khói có thể nhìn thấy trong quy định này vẫn có thể nhận một giấy phạt, ngay cả khi không
thuộc thời gian Spare the Air của Mùa Đông từ tháng Mười Một – tháng Hai.
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. 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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