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Air District và các thành viên trong cộng đồng RichmondSan Pablo đề xuất chương trình giám sát không khí chưa
từng có trước đây
Chương trình tăng cường hoạt động giám sát không khí, góp phần làm giảm những
khác biệt về sức khỏe tại Richmond-San Pablo
SAN FRANCISCO – Phối hợp với các thành viên trong cộng đồng, Bay Area Air Quality Management
District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) đã đề xuất Path to Clean Air (Lộ Trình
hướng đến Không Khí Sạch), một chương trình giám sát không khí của cộng đồng Richmond-San
Pablo – là chương trình đầu tiên được xây dựng với sự đồng lãnh đạo từ cộng đồng.
Air District đã hợp tác cùng một ủy ban gồm các nhà tổ chức trong cộng đồng, những người ủng hộ
công lý môi trường và các nhóm khu phố, cũng như những người có quyền lợi liên đới trong các
lĩnh vực giáo dục, y tế công cộng, chính quyền và công nghiệp tại khu vực Richmond-San Pablo để
xây dựng chương trình giám sát không khí trong cộng đồng. Tất cả các bên đã cùng xác định ranh
giới địa lý để giám sát không khí, các nguồn gây ô nhiễm không khí đáng quan ngại và các mục đích
của hoạt động giám sát không khí. Khu vực tiến hành nghiên cứu giám sát không khí bao gồm
Richmond, San Pablo, North Richmond, Montalvin, các khu vực Tara Hills, El Sobrante và Richmond
Annex.
Viên chức điều hành Jack Broadbent của Air District cho biết: “Sống gần các nguồn gây ô nhiễm
không khí lớn, cư dân tại Richmond-San Pablo từ trước đến nay đã phải chịu gánh nặng nặng nề
về sức khỏe một cách không tương xứng. Chương trình giám sát không khí cộng đồng này sẽ cung
cấp thông tin thiết yếu cho Air District và cộng đồng khi chúng ta cùng nỗ lực giảm nhẹ những khác
biệt về sức khỏe và chất lượng không khí".
Chương trình này bắt nguồn từ Dự Luật Hạ Viện AB Số 617 của tiểu bang, trong đó yêu cầu giảm
nhẹ mức ô nhiễm không khí tại các cộng đồng được chọn với gánh nặng ô nhiễm không khí nặng
nề hơn mức trung bình.
Dân số khoảng 150,000 người của Richmond-San Pablo thường xuyên phải tiếp xúc với khí thải từ
các nguồn gây ô nhiễm không khí dày đặc gần nhà, bao gồm các cơ sở công nghiệp quy mô lớn,
đường xa lộ, ga dồn tàu, một cảng biển và nhiều nguồn gây ô nhiễm quy mô nhỏ hơn. Những người
sống trong khu vực Richmond-San Pablo đến phòng cấp cứu khám hen suyễn nhiều hơn, có tỷ lệ
mắc bệnh tim mạch cao hơn, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, thành tựu giáo dục thấp hơn, gánh nặng chi
phí nhà ở cao hơn và tuổi thọ thấp hơn các khu vực khác của Quận Contra Costa.
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Randy Joseph, Cư Dân kiêm Người Đồng Lãnh Đạo trong Cộng Đồng của Richmond/San Pablo
chia sẻ: "Với chương trình giám sát, cộng đồng có thể tìm ra các nguồn gây ô nhiễm đang tác động
đến cộng đồng chúng ta ở đâu, vì sao và như thế nào, đồng thời vạch ra kế hoạch để đảm bảo
Richmond/San Pablo có không khí sạch và lành mạnh cho những thế hệ sau này".
Chúng tôi kính mời người dân tải xuống và xem xét chương trình trên trang web dưới đây:
https://bit.ly/35zPc5c.
Nếu có câu hỏi, quý vị có thể gửi email tới địa chỉ AB617info@baaqmd.gov.
Khi xây dựng hoàn thiện Chương Trình Giám Sát Không Khí Trong Cộng Đồng Richmond-San
Pablo, Air District sẽ thường xuyên cập nhật về việc giám sát liên tục và kết quả. Thông tin này sẽ
hướng dẫn cho một Kế Hoạch Giảm Thiểu Phát Thải trong Cộng Đồng cũng như các nỗ lực cải
thiện chất lượng không khí liên tục bên ngoài quy trình AB 617.
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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