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Air District yêu cầu chủ sử dụng lao động mở rộng các
phương án làm việc từ xa
Chủ sử dụng lao động được khuyến khích ký Cam Kết Cắt Giảm Thời Gian Đi Lại
SAN FRANCISCO – Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, Air District Vùng Vịnh đã yêu cầu các chủ sử dụng
lao động tại Vùng Vịnh ký Cam Kết Cắt Giảm Thời Gian Đi Lại để mở rộng các lựa chọn làm việc từ xa
cho người lao động và duy trì sự tiến bộ về chất lượng không khí của chúng ta, ngay cả sau khi lệnh ở
nhà được nới lỏng.
Bầu không khí sạch mà chúng ta được tận hưởng kể từ khi Vùng Vịnh ban hành lệnh ở nhà vào ngày
16 tháng 3 một phần là nhờ việc giảm đáng kể lưu lượng xe cộ đi lại trên đường do lệnh này. Giao thông
vận tải là nguồn gây ô nhiễm không khí số 1 trong khu vực và việc giảm bớt lưu lượng xe cộ đi lại trên
đường sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí của chúng ta. Cho phép người lao động làm việc
tại nhà có thể là một phần quan trọng trong giải pháp giữ bầu trời trong xanh.
Viên chức điều hành Jack Broadbent của Air District cho hay: “Đại dịch đã cho chúng ta thấy làm việc
từ xa là khả thi và hiệu quả với nhiều người, đồng thời mang đến một giải pháp thay thế cho tình trạng
tắc nghẽn giao thông và phải đi làm rất xa - nhờ đó, chúng ta sẽ có được những con đường rộng mở,
không khí trong lành hơn và người lao động cảm thấy hạnh phúc hơn". Chúng tôi đang yêu cầu chủ sử
dụng lao động tại Vùng Vịnh ký cam kết Cắt Giảm Thời Gian Đi Làm và cho phép các phương án làm
việc từ xa cho người lao động của mình trong tương lai. Đây chính là lúc nắm bắt cơ hội này để duy trì
chất lượng không khí tốt, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta tại Vùng Vịnh”.
Những lợi ích khi làm việc từ xa bao gồm:
•
•
•
•
•

Giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông
Tiết kiệm chi phí cho cả chủ sử dụng lao động và người lao động
Cải thiện hoạt động tuyển dụng và giữ chân người lao động
Cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Tăng khả năng duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả trong kế hoạch khắc phục sau thảm họa
hoặc kế hoạch khẩn cấp

Việc ký cam kết tại www.sparetheair.org tức là chủ sử dụng lao động cam kết sẽ mở rộng các phương
án làm việc từ xa thêm ít nhất 25 phần trăm cho những người lao động có yêu cầu công việc tạo điều
kiện cho sự linh hoạt đó. Chủ sử dụng lao động cũng cam kết sẽ đưa chính sách làm việc từ xa chính
thức trở thành một phần trong gói phúc lợi cho người lao động để cải thiện chất lượng không khí và chất
lượng cuộc sống cho toàn thể cư dân Vùng Vịnh.
Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) là cơ
quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong khu vực Vùng Vịnh bao gồm chín quận.
Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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