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Air District mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Trái Đất
Đánh dấu 50 năm tiến bộ về chất lượng không khí và môi trường
SAN FRANCISCO – Air District Vùng Vịnh mừng 50 năm tiến bộ về chất lượng không khí khi các
cư dân trong khu vực và mọi người trên khắp thế giới mừng lễ kỷ niệm vàng Ngày Trái Đất trong
tuần này.
Ngày Trái Đất ra đời năm 1970, với ý nghĩa là ngày nâng cao nhận thức về các vấn đề môi
trường. Giờ đây, Ngày Trái Đất là lễ kỷ niệm toàn cầu để nâng cao nhận thức của công chúng về
ô nhiễm. Chủ đề của Ngày Trái Đất năm 2020 là “hành động vì khí hậu”. Trong nhiều thập kỷ, Air
District đã tập trung xây dựng các quy tắc và chiến lược toàn diện để cải thiện và bảo vệ chất
lượng không khí cũng như khí hậu.
Viên chức điều hành của Air District là Jack Broadbent cho biết: “Kể từ khi Ngày Trái Đất ra đời 50
năm trước, Vùng Vịnh đã chứng kiến những cải thiện đáng kể về chất lượng không khí, mặc dù
lưu lượng giao thông và ô nhiễm đều gia tăng đáng kể”. Quan trọng là phải chú ý rằng phía trước
còn nhiều khó khăn. Do sự tiến bộ đạt được trong 50 năm qua đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu
và sự quay trở lại của các tiêu chuẩn phát thải ở cấp liên bang nên tất cả chúng ta phải cam kết sẽ
có hành động cần thiết, tạo ra sự thay đổi bền vững để tiến về phía trước”.
Để kỷ niệm Ngày Trái Đất, Air District sẽ chia sẻ những thành tựu đáng kể về chất lượng không
khí và khí hậu trong 50 năm qua. Cư dân có thể xem nguồn dữ liệu trên Facebook và Twitter của
Air District để biết thông tin tổng quan về hội nghị qua video miễn phí về Ngày Trái Đất, video và
ảnh về ô nhiễm không khí từ vài thập kỷ qua trong Vùng Vịnh, cũng như các giả định được chấp
nhận nêu bật lên những cải thiện về y tế công cộng và chất lượng không khí.
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 ở Vùng Vịnh bao gồm chín quận.
Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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