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Tuyên bố của Air District Vùng Vịnh về đề xuất đóng băng
tiêu chuẩn vật chất dạng hạt của chính quyền Trump
SAN FRANCISCO – Tuyên bố của Jack Broadbent, viên chức điều hành của Bay Area Air Quality
Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) về đề xuất giữ lại Tiêu
Chuẩn Toàn Quốc về Chất Lượng Môi Trường Không Khí đối với vật chất dạng hạt của chính quyền
Trump.
“Một lần nữa, chính quyền Trump đã lợi dụng cuộc khủng hoảng y tế toàn quốc hiện tại để đánh
vào y tế công cộng. Ngay sau khi một nghiên cứu mới đây của Harvard chỉ ra mối tương quan giữa
mức ô nhiễm dạng hạt cao hơn và tỷ lệ tử vong gia tăng do bệnh COVID-19 - và bất chấp khuyến
cáo từ các chuyên gia hàng đầu về y tế công cộng - Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường đã đưa ra đề xuất
không thích hợp là giữ nguyên Tiêu Chuẩn Toàn Quốc về Chất Lượng Môi Trường Không Khí đối
với vật chất dạng hạt thay vì tận dụng cơ hội thắt chặt tiêu chuẩn này. Khi được lựa chọn giữa việc
hoàn thành trách nhiệm pháp lý và đạo đức là phải bảo vệ y tế công cộng hay nới lỏng các biện
pháp kiềm chế đối với những tác nhân gây ô nhiễm chính, Chính Quyền Trump đã tiếp tục hoàn
toàn đứng về phía các tác nhân gây ô nhiễm. Air District sẽ kiên định chống lại bất kỳ nỗ lực nào
liều lĩnh gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự khỏe mạnh của cư dân Vùng Vịnh”.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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