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Air District Vùng Vịnh yêu cầu EPA đánh giá lại tiêu chuẩn không
khí đối với PM
COVID-19 có khả năng tác động lớn hơn tại những khu vực có lượng vật chất dạng hạt tăng cao
SAN FRANCISCO - Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không
Khí Vùng Vịnh), Santa Clara Valley Medical Center và Sở Y Tế Công Cộng hôm nay đã thảo luận về
nhu cầu cấp thiết cần Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ đánh giá lại và cập nhật tiêu chuẩn hạt
mịn được gọi là vật chất dạng hạt (Particulate Matter, PM) 2.5.
Tháng trước, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ không đánh giá lại
Tiêu Chuẩn Chất Lượng Không Khí Môi Trường Toàn Quốc đối với vật chất dạng hạt mịn. Hành động
này công khai thách thức các nghiên cứu khoa học và sức khỏe gần đây cũng như các giá trị hướng
dẫn về chất lượng không khí của Tổ Chức Y Tế Thế Giới.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District cho hay: “Hơn bao giờ hết, lúc này chúng ta cần
đặt sức khỏe cộng đồng lên trên chính trị đảng phái. Vật chất dạng hạt là mối tai họa do các chất gây
ô nhiễm không khí gây ra. Bất chấp việc liên bang không có hành động gì, chúng tôi sẽ đẩy mạnh và
xác định các chiến lược nhằm giảm chất gây ô nhiễm này trong khu vực Vùng Vịnh.”
Đánh Giá Khoa Học Tích Hợp riêng của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection
Agency, EPA) vào tháng 12 năm 2019 bao gồm rất nhiều nghiên cứu xác định PM 2.5 là một mối đe
dọa đáng kể đến sức khỏe cộng đồng cho thấy cần phải nghiên cứu thêm và hạ thấp tiêu chuẩn không
khí đối với chất gây ô nhiễm không khí này.
Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy sức khỏe của những người đã khỏi bệnh COVID-19 có thể dễ bị ảnh
hưởng hơn bởi nồng độ PM 2.5 hiện tại trong không khí.
Air District Vùng Vịnh sẽ gửi ý kiến yêu cầu cho EPA Hoa Kỳ trước hạn chót vào ngày 29 tháng 6 để
đề nghị cơ quan này đánh giá lại tiêu chuẩn chất lượng không khí PM 2.5. Quý vị có thể gửi ý kiến về
về tiêu chuẩn sức khỏe quan trọng này qua e-mail tới a-and-r-Docket@epa.gov và tham khảo Docket
ID Số EPA-HQ-OAR-2015-0072.
Quý vị có thể yêu cầu phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông và
tiếng Việt bằng cách gọi cho Kristina Chu theo số 415-519-5397.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không
khí tại Vùng Vịnh bao gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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