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Đợt sương khói Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) bắt đầu khi thời
tiết ấm dần lên
Khuyến khích những người lấy xe đi làm hạn chế việc lái xe, tìm giải pháp thay
thế cho việc tự lái xe
SAN FRANCISCO - Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không
Khí Vùng Vịnh) thông báo đợt sương khói mùa hè Spare the Air năm 2019 sẽ bắt đầu vào hôm nay,
Thứ Tư, ngày 1 tháng Năm.
Hàng triệu chiếc hơi xe trên đường phố của chúng ta mỗi ngày vẫn là nguồn gây ô nhiễm sương khói
và khí nhà kính lớn nhất tại Vùng Vịnh. Chiến dịch Spare the Air khuyến khích cư dân Vùng Vịnh hãy
lái xe ít hơn và tìm cách đi chung, rút ngắn quãng đường hoặc thay đổi tuyến đường để giúp giảm
lượng sương khói, lưu lượng tham gia giao thông và tình trạng tắc nghẽn giao thông trong khu vực.
“Năm ngoái, Vùng Vịnh đã phải chứng kiến một vài tình trạng phẩm chất không khí tồi tệ nhất từng
được ghi nhận”, Ông Jack Broadbent, Viên Chức Điều Hành của Air District cho biết. “Với sự thay đổi
khí hậu khiến thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, là nguyên nhân gây ra hiện tượng sương
khói và cháy rừng lan rộng, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta cần phải giảm thiểu tình trạng
ô nhiễm không khí và lượng khí nhà kính bằng cách đi chung xe, sử dụng phương tiện giao thông công
cộng, đi bộ và đi xe đạp thay vì tự lái xe.”
Nhân viên Vùng Vịnh cần nỗ lực kiểm tra với phòng nhân sự để tìm hiểu các lợi ích cho người lấy xe
đi làm thông qua chủ hãng của họ. Chương trình Lợi Ích Cho Người Lấy Xe Đi Làm tại Vùng Vịnh yêu
cầu toàn bộ chủ hãng trong khu vực thẩm quyền của Air District có từ 50 nhân viên làm việc toàn thời
gian trở lên, phải cung cấp cho người lao động lợi ích cho người lái xe đi làm.
Trong những tháng khi thời tiết ấm dần lên, những Cảnh Báo Spare the Air đã được đưa ra khi tình
trạng sương khói, hay ô nhiễm khí ozon, được dự báo đã đạt đến các ngưỡng không an toàn. Khí ozon
có thể gây viêm họng, sung huyết và đau ngực. Khí ozon có thể làm khởi phát bệnh hen suyễn, gây
viêm màng phổi và khiến bệnh viêm phế quản và bệnh khí thũng trở nên trầm trọng hơn. Tình trạng ô
nhiễm khí ozon đặc biệt có hại đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người mắc bệnh hô hấp và
bệnh tim. Khi một Cảnh Báo Spare the Air được đưa ra, hãy hạn chế tập thể dục ngoài trời vào cuối
buổi chiều khi nồng độ khí ozon đạt mức cao nhất.
Biết khi nào Cảnh Báo Spare the Air có hiệu lực:
• Thông qua tin nhắn cảnh báo bằng cách nhắn từ “START” ("BẮT ĐẦU") và gửi đến số 817-57
• Bằng cách kết nối với Spare the Air trên Facebook hay Twitter
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• Trên trang web www.sparetheair.org
• Bằng cách gọi số theo số 1(800) HELP-AIR
• Bằng cách đăng ký nhận cảnh báo AirAlerts tại địa chỉ: www.sparetheair.org
• Bằng cách tải xuống Ứng Dụng Spare the Air dành cho iPhone hoặc Android
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất không
khí trong Vùng Vịnh bao gồm chín quận. Liên hệ với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
Để biết thêm thông tin về Spare the Air, vui lòng truy cập http://www.sparetheair.org.
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