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Điều lệ đầu tiên giúp làm giảm tình trạng ô nhiễm
không khí độc hại trong các cộng đồng Vùng Vịnh
Các ngành công nghiệp Vùng Vịnh đang thực hiện các bước để triển khai thành
công điều lệ quốc gia về vấn đề ô nhiễm không khí độc hại có hiệu quả nhất trong
công tác bảo vệ sức khỏe
SAN FRANCISCO – Trên cơ sở hàng chục năm hoạt động với mục đích giảm thiểu rủi ro sức khỏe
và đấu tranh vì quyền hít thở bình đẳng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong khu vực,
Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh)
cho biết các ngành công nghiệp đang có những hành động sớm để giúp làm giảm tác động của họ
đến sức khỏe của cư dân địa phương trong quá trình thực hiện quy định nghiêm ngặt nhất quốc gia
về tình trạng ô nhiễm không khí độc hại.
Quy Định 11-18 của Air District áp đặt các tiêu chuẩn hạ mức ô nhiễm không khí độc hại, đòi hỏi
các cơ sở hiện tại phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe và
ung thư trong những cộng đồng lân cận. Air District đánh giá rủi ro sức khoẻ ở địa phương thông
qua các mô hình tích hợp khoa học tiên tiến nhất từ Office of Environmental Health Hazard
Assessment (Văn Phòng Đánh Giá Nguy Cơ Sức Khỏe Môi Trường) của Tiểu Bang California về
tác động của ô nhiễm không khí độc hại đến những người đang sinh sống và làm việc gần đó.
Việc thông qua Quy Định 11-18 đã giúp làm giảm phát thải các chất lan nhiễm không khí độc hại tại
các cơ sở thông qua những dự án giảm thiểu rủi ro phòng ngừa, bao gồm cả sửa đổi và xác thực
thống kê phân bố phát thải, những thay đổi trong quy trình và các biện pháp triệt giảm.
Viên chức điều hành Jack Broadbent của Air District cho biết: “Các cư dân Vùng Vịnh đang bắt đầu
nhận được một vài lợi ích từ quy định nghiêm ngặt nhất quốc gia về ô nhiễm không khí độc hại.
Chúng tôi đang thấy ngành công nghiệp có những hành động sớm để thực hiện thành công điều lệ
sẽ mang đến không khí trong lành hơn cho một vài trong số những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất
của chúng ta. Chúng tôi vẫn duy trì cam kết chủ động tiếp tục giảm hơn nữa phát thải độc hại để
bảo vệ sức khỏe của các cư dân Vùng Vịnh”.
Chậm nhất là vào mùa thu năm nay, Air District sẽ bắt đầu thẩm định rủi ro sức khoẻ đối với phần
lớn các cơ sở có khả năng tạo tác động ô nhiễm không khí độc hại nhất, các cơ sở còn lại sẽ được
hoàn thành trong 12 tháng tiếp theo.
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Air District Vùng Vịnh đang tiến hành thu thập ý kiến công cộng về thẩm định rủi ro sức khỏe của cơ
sở lớn, vốn đã bắt đầu trong khuôn khổ Quy Định 11-18 của Air District. Báo cáo thẩm định rủi ro
sức khoẻ và thông tin liên hệ của nhân viên hiện có tại:
https://www.baaqmd.gov/community-health/facility-risk-reduction-program/facility-risk-reduction-list.
Irvington Memorial Cemetery có địa chỉ tại 41001 Chapel Way ở Fremont, CA 94538 sẽ là cơ sở đầu
tiên có thẩm định rủi ro sức khỏe đăng lên lấy ý kiến công cộng theo Quy Định 11-18 của Air District.
Thời hạn để công chúng đóng góp ý kiến về thẩm định rủi ro sức khoẻ là 45 ngày. Công chúng có
thể đóng góp ý kiến trực tuyến, gửi email tới người liên hệ của Air District hoặc gửi văn bản. Air
District sẽ phản hồi tất cả ý kiến đóng góp trước khi hoàn thiện báo cáo.
Báo cáo thẩm định rủi ro sức khoẻ (health risk assessment, HRA) cuối cùng sẽ được đăng lên bảng
trang web. Nếu các rủi ro sức khỏe vượt mức hành động rủi ro, cơ sở sẽ được yêu cầu nộp kế
hoạch giảm thiểu rủi ro trong vòng sáu tháng kể từ khi có quyết định HRA cuối cùng. Air District sẽ
xem xét và phê duyệt kế hoạch giảm thiểu và công chúng sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến về kế hoạch
giảm thiểu rủi ro trước khi các kế hoạch này được hoàn thiện.
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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