THÔNG CÁO BÁO CHÍ
ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 7 tháng Mười Hai, 2020
NGƯỜI LIÊN LẠC: Erin DeMerritt - 415.517.4147

Air District cung cấp khoản tài trợ trị giá $40 triệu để giúp giảm bớt
tình trạng ô nhiễm không khí từ những động cơ hạng nặng.
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng
Không Khí Vùng Vịnh) đang tiếp nhận đơn xin tài trợ cho những dự án giảm bớt khí thải độc hại và
chất gây ô nhiễm hình thành khí ô-zôn từ những máy điêzen cũ có khả năng gây ô nhiễm.
Thiết bị hội đủ điều kiện bao gồm những xe tải và xe buýt hạng trung và hạng nặng, thiết bị xây
dựng và công nghiệp di động, thiết bị nông nghiệp, tàu biển, đầu máy xe lửa, xe buýt trường học và
cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Số tiền được tài trợ cho những dự án:
•
•
•
•

Thay thế phương tiện hoặc thiết bị cũ bằng công nghệ sạch nhất hiện có
Thay thế động cơ cũ bằng động cơ mới, được chứng nhận về mức phát thải
Chuyển đổi thiết bị hiện có để có thể hoạt động bằng nguồn năng lượng điện hoặc
động cơ lai
Lắp đặt cơ sở hạ tầng để sạc hoặc nạp nhiên liệu cho thiết bị mới, được tài trợ. Các dự án
phát triển cơ sở hạ tầng chỉ có thể được xem xét trong từng trường hợp cụ thể.

Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District, cho biết: “Khí thải điêzen là một mối đe dọa
đến sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng và tác động của nó đã gây ảnh hưởng nặng nề nhất cho các
cộng đồng phải chịu gánh nặng từ tình trạng ô nhiễm không khí”. “Các khoản tài trợ này sẽ giúp đầu
tư vào thiết bị sạch hơn yêu cầu để cải thiện chất lượng không khí ở các khu vực lân cận cần sự
giúp đỡ của chúng tôi nhất”.
Được cho phép theo Dự Luật Hạ Viện (Assembly Bill, AB) 617, Air District đang làm việc với những
cư dân cộng đồng địa phương thông qua Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng nhằm sử
dụng những chiến lược đã được chứng minh và cấp tiến để cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng việc
bằng giảm bớt nguy cơ phơi nhiễm với chất gây ô nhiễm không khí tại những địa phương chịu tác
động nhiều nhất từ tình trạng ô nhiễm không khí. Air District cung cấp hơn $40 triệu quỹ tài trợ từ
Chương Trình Carl Moyer và Chương Trình Tài Trợ Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ giúp cải thiện
chất lượng không khí trong khu vực Vùng Vịnh. Các đơn đăng ký hiện đang được phê duyệt trên
cơ sở đơn nộp trước được duyệt trước, đơn nộp sau được duyệt sau, cho đến khi hết quỹ tài trợ.
Air District sẽ ưu tiên các đơn đăng ký cho những dự án giúp giảm lượng khí thải trong các cộng
đồng AB 617 sau:
•
•
•
•

Tây Oakland
Richmond-San Pablo
Đông Oakland/ San Leandro
Đông San Francisco

•
•
•
•

Khu vực Pittsburg-Bay Point
San Jose
Khu vực Tri-Valley
Vallejo
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Nhân viên của Air District luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc về quy trình nộp đơn và yêu cầu
tài trợ. Để biết thêm thông tin về chương trình tài trợ hoặc để bắt đầu nộp đơn trực tuyến, vui lòng
truy cập trang mạng của Air District tại địa chỉ: www.baaqmd.gov/moyer và
www.baaqmd.gov/AB617grants hoặc gọi số 415-749-4994.
Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng đã được phát triển để trở thành một quy trình do cộng
đồng quản lý, minh bạch mà xây dựng năng lực tại các cộng cồng để giảm bớt khí thải và sự phơi
nhiễm với tình trạng ô nhiễm không khí.
Bay Area Air Quality Management District 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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