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Địa Hạt Không Khí cung cấp các thiết bị lọc không khí trong
nhà tại West Oakland
Chương trình sẽ bảo vệ các cư dân dễ bị tổn thương nhất khỏi khói cháy rừng có hại
SAN FRANCISCO – Địa Hạt Không Khí sẽ hợp tác với West Oakland Environmental Indicators
Project (Dự Án Chỉ Số Môi Trường của West Oakland) và West Oakland Health Council (Hội Đồng
Y Tế West Oakland), thông qua Chương Trình Lọc Không Khí Sạch, để cung cấp các thiết bị lọc
không khí di động cho những cư dân có thu nhập thấp tại West Oakland được chẩn đoán mắc bệnh
hô hấp. Các thiết bị lọc không khí sẽ giúp giảm thiểu tác động của cháy rừng, đặc biệt là đối với
những cư dân dễ bị tổn thương nhất của West Oakland.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Địa Hạt Không Khí chia sẻ: “Khi biến đổi khí hậu làm gia
tăng tác động của khói cháy rừng tại Vùng Vịnh, điều quan trọng là chúng ta phải bảo vệ những
người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta.” “Thông qua quan hệ đối tác của chúng
tôi với West Oakland Environmental Indicators Project và West Oakland Health Council, chúng tôi
có thể giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà cho cư dân thu nhập thấp bị bệnh hô hấp và
giảm các lần thăm khám tại phòng cấp cứu.”
Ms. Margaret Gordon, nhà đồng sáng lập West Oakland Environmental Indicators Project chia sẻ:
“Các thiết bị lọc không khí trong nhà đã đến được tay nhiều cư dân tại West Oakland.” “Nhờ nỗ lực
này, West Oakland Health Council có thể phân phối các thiết bị lọc không khí trực tiếp cho những
cư dân dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta, những người phải chịu ảnh hưởng về
sức khỏe nhiều nhất khi có cháy rừng.”
Các thiết bị lọc không khí sẽ được phân phối bởi West Oakland Health Council cho những cư dân
thu nhập thấp ở West Oakland được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn, bệnh khí thũng, bệnh phổi
tắc nghẽn mạn tính (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD) hoặc các bệnh hô hấp khác.
Thông qua Chương Trình Lọc Không Khí Sạch, Địa Hạt Không Khí nỗ lực đảm bảo rằng nhóm dân
số dễ bị tổn thương này không chỉ được tiếp cận với các thiết bị lọc không khí — một công cụ thiết
yếu để giảm thiểu tác động của khói cháy rừng — mà còn được cung cấp hướng dẫn về vị trí đặt,
cách sử dụng và duy trì các thiết bị một cách tối ưu qua mùa cháy rừng này và trong tương lai.
Khói cháy rừng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe ngay lập tức và gây ra chứng thở khò khè ở những
người bị bệnh hen suyễn, bệnh khí thũng, COPD hoặc các bệnh hô hấp khác. Cư dân có thể giảm
tác động của khói cháy rừng bằng cách làm cho bầu không khí trong nhà trở nên trong lành hơn với
thiết bị lọc không khí di động.
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Trong lúc cháy rừng, ô nhiễm không khí sẽ gây ra các hậu quả thực sự và nghiêm trọng đối với sức
khỏe, kể cả với những người không mắc các bệnh lý có sẵn. Các hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng
ứng phó với cháy rừng, các đề xuất về chất lượng không khí tại trường học, thông tin về dữ liệu
chất lượng không khí và nhiều thông tin khác đều có tại www.baaqmd.gov/wildfiresafety.
Để biết thông tin thêm về Chương Trình Lọc Không Khí Sạch, hãy truy cập:.
https://www.baaqmd.gov/about-air-quality/wildfire-air-quality-response-program/clean-air-filtrationprogram.
Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) là
cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết
nối với Địa Hạt Không Khí qua Twitter, Facebook và YouTube.
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