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Air District yêu cầu dân chúng không đốt củi để giữ ô nhiễm ở mức
thấp trong thời gian hiệu lực của lệnh ở yên tại nhà
Đốt củi là hành động không được khuyến khích, nhưng cũng không trái pháp luật
SAN FRANCISCO – Trong thời điểm khó khăn hiện nay, Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan
Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) yêu cầu dân chúng không đốt củi trong lò sưởi, đốt lửa ngoài trời
hoặc trong các bếp củi trong thời gian hiệu lực của lệnh ở yên tại nhà trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để
bảo vệ sức khỏe hô hấp của toàn bộ cư dân Bay Area (Vùng Vịnh).
Mặc dù chất lượng không khí ở Bay Area được cho là ở mức tốt, nhưng việc đốt củi có thể ảnh hưởng đến
một số khu vực và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng không khí trong nhà.
“Trong khi tất cả chúng ta đang cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để duy trì và bảo vệ
sức khỏe của chúng ta và gia đình, thì việc đốt lửa trong lò sưởi để sưởi ấm có thể khiến một số người cảm
thấy thoải mái, nhưng việc đó cũng có thể gây ra những hậu quả thực sự đến sức khỏe”, Jack Broadbent,
viên chức điều hành của Air District cho biết. “Các hạt mịn trong khói bốc ra có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp
và hệ miễn dịch của chúng ta ở thời điểm mà tất cả chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến việc giữ sức khỏe
như hiện nay. Xin hãy quan tâm đến những người hàng xóm của quý vị, đặc biệt là những người dễ bị tổn
thương nhất – giữ gìn chất lượng không khí tốt sẽ giúp ích cho mọi người trong thời gian khó khăn này."
Spare the Air (Cảnh Báo Bảo Toàn Không Khí) KHÔNG có hiệu lực và việc đốt củi không phải hành động
trái pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích việc đốt củi.
“Hãy giúp tất cả chúng ta giữ gìn lá phổi và hệ miễn dịch khỏe mạnh trong cuộc khủng hoảng COVID-19
bằng cách không đốt củi”, Judith Cutino, nhân viên y tế của Air District cho biết. “Hiện tại là thời điểm cần
quan tâm đặc biệt đến những người mắc các bệnh về hen suyễn hoặc hô hấp. Khói làm suy giảm chức năng
phổi cũng như hệ miễn dịch tại thời điểm mà chúng ta có thể cần nhất.”
Giống như khói thuốc, khói từ củi đốt có chứa các hạt mịn và các chất gây ung thư có thể khiến không khí
không trong lành cho chúng ta hít thở. Khói từ củi đốt là nguồn gây ô nhiễm không khí chính ở Bay Area
trong các tháng lạnh và đặc biệt có hại cho trẻ em, người già và những người mắc bệnh về hô hấp.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí và khí hậu
toàn cầu ở Bay Area bao gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Facebook, Twitter, Instagram và YouTube.
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