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Air District chỉ trích Chính Quyền của Tổng Thống Trump thất bại
trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA) không thể củng cố tiêu
chuẩn về vật chất dạng hạt (particulate matter, PM) giữa bối cảnh đại dịch đang gia tăng trong
thời kỳ chuyển giao chính quyền
SAN FRANCISCO - Ngày hôm nay Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air
Quality Management District) đã lên án việc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ không có hành động
nào liên quan đến quyết định gần đây của họ về việc giữ nguyên các Tiêu Chuẩn Phẩm Chất Môi Trường
Không Khí Quốc Gia đối với vật chất dạng hạt.
Mặc dù có rất nhiều bằng chứng khoa học và lời cảnh báo từ các chuyên gia rằng việc duy trì các giới
hạn sức khỏe không đầy đủ hiện tại đối với vật chất dạng hạt có thể dẫn đến hàng ngàn ca tử vong
sớm hàng năm ở Hoa Kỳ, nhưng EPA lại lựa chọn không nghe theo tư vấn khẩn cấp để mà củng cố
thêm những tiêu chuẩn này.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí Vùng Vịnh cho biết: “Các chuyên gia về
phẩm chất không khí và y tế công cộng đã khẩn cầu Chính Quyền Tổng Thống Trump xây dựng các
tiêu chuẩn mạnh hơn về vật chất dạng hạt trong không khí trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng sức
khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ mà đất nước này đang phải đối mặt, nhưng EPA lại
không có bất kỳ hành động nào”. “Việc không hành động để bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở thời điểm
quan trọng này trong lịch sử cho thấy sự thất bại to lớn của chính phủ liên bang và sẽ gây ra những
tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trong các cộng đồng chịu sự ảnh hưởng
nặng nề của tình trạng ô nhiễm không khí.”
Đánh Giá Khoa Học Tích Hợp riêng của EPA từ cuối năm ngoái bao gồm các nghiên cứu xác định
PM2.5 là một mối đe dọa đáng kể đến sức khỏe cộng đồng, nhấn mạnh sự cần thiết phải hạ thấp tiêu
chuẩn liên bang đối với chất gây ô nhiễm không khí này. Đánh giá này lặp lại đánh giá của Hội Đồng
Đánh Giá Vật Chất Dạng Hạt Độc Lập không thuộc chính phủ bao gồm các chuyên gia đến từ Hội
Đồng Đánh Giá Vật Chất Dạng Hạt (Particulate Matter Review Panel) của EPA trước đây đã bị Chính
Quyền Tổng Thống Trump giải thể vào năm 2018. Hội đồng này đã kết luận rằng các tiêu chuẩn hiện
hành về PM2.5 là không đủ để bảo vệ cho sức khỏe cộng đồng.
Nghiêm trọng hơn nữa, các nghiên cứu sơ bộ cũng cho thấy sức khỏe của những người đã khỏi bệnh
COVID-19 có thể dễ bị ảnh hưởng hơn bởi nồng độ PM2.5 hiện tại trong không khí.

2020-090
Trang 1 / 2

Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất 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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