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Air District công bố bản dự thảo thẩm định rủi ro sức khỏe
cho AB&I Foundry
Cơ sở thuận lợi để giảm thiểu rủi ro sức khỏe theo điều lệ quốc gia về vấn đề ô nhiễm không khí
độc hại có hiệu quả nhất trong công tác bảo vệ sức khỏe.
SAN FRANCISCO – Vào ngày hôm nay, Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản
Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) đã ra thông báo về việc công bố bản dự thảo thẩm định rủi
ro sức khỏe đối với AB&I Foundry, bản dự thảo được xây dựng để xác định và giảm thiểu các rủi ro
sức khỏe do việc phát thải của cơ sở này gây ra.
Bản dự thảo thẩm định rủi ro sức khỏe, quy định bởi Điều Lệ 11-18 của Air District, chỉ ra rằng việc
phát thải của AB&I Foundry tại East Oakland gây rủi ro sức khỏe ở mức cao, do vấn đề này, cơ sở
cần đệ trình kế hoạch giảm thiểu rủi ro lên Air District và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu mức
độ phơi nhiễm của cộng đồng xung quanh với ô nhiễm không khí.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District, phát biểu: “Bản thẩm định rủi ro sức khỏe này
là một bước tiến quan trọng để hiểu rõ và kiểm soát phát thải không khí độc hại cũng như để bảo
vệ sức khỏe của một cộng đồng trước đây đã phải hứng chịu mức độ phơi nhiễm cao với ô nhiễm
không khí.” “Air District vẫn cam kết mang lại không khí sạch cho các cư dân dễ bị tổn thương nhất
của Vùng Vịnh và sẽ tiếp tục đấu tranh vì quyền hít thở bình đẳng.”
Theo Điều Lệ 11-18, Giảm Thiểu Rủi Ro từ Phát Thải Khí Độc Hại tại Các Cơ Sở Hiện Có, các cơ
sở hiện có phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và nguy cơ mắc
ung thư gây ra bởi các hoạt động của họ. Điều Lệ 11-18, được thông qua vào năm 2017, là biện
pháp kiểm soát rủi ro ô nhiễm không khí độc hại có hiệu quả nhất trong công tác bảo vệ sức khỏe
trên toàn quốc.
Thời hạn để công chúng xem xét và đóng góp ý kiến về thẩm định rủi ro sức khỏe là 60 ngày. Nhân
viên của Air District sẽ phản hồi tất cả các ý kiến đóng góp trước khi hoàn thiện báo cáo. Thẩm định
rủi ro sức khỏe và thông tin liên hệ của nhân viên có tại:
https://www.baaqmd.gov/community-health/facility-risk-reduction-program/facility-risk-reduction-list.
Điều Lệ 11-18 được phát triển để đảm bảo rằng việc phát thải các chất ô nhiễm không khí độc hại
từ các cơ sở hiện có không gây ra rủi ro sức khỏe không thể chấp nhận với cộng đồng. Air District
đánh giá rủi ro sức khỏe ở địa phương thông qua các mô hình tích hợp khoa học tiên tiến nhất từ
Office of Environmental Health Hazard Assessment (Văn Phòng Đánh Giá Nguy Cơ Sức Khỏe Môi
Trường) của Tiểu Bang California về tác động của ô nhiễm không khí độc hại đến những người
đang sinh sống và làm việc gần đó.
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Lần gần đây nhất AB&I Foundry được thanh tra là vào ngày 3 tháng 9 năm 2020 và được đánh giá
là đã tuân thủ các điều kiện giấy phép hiện tại của cơ sở. Cơ sở này đã bắt đầu thực hiện các cải
tiến nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí và hạn chế tối thiểu mùi.
East Oakland cũng là một trong nhiều cộng đồng dự kiến sẽ có các hành động bổ sung để cải thiện
chất lượng không khí theo chương trình AB 617, chương trình chỉ đạo các địa hạt phụ trách về
không khí ở địa phương hợp tác với các cộng đồng bị tác động nặng nề trong các chương trình
giảm phát thải và/hoặc các chiến dịch giám sát chất lượng không khí. Cộng đồng này có mức độ
phơi nhiễm với môi trường cao hơn và có gánh nặng sức khỏe đáng kể hơn so với những khu vực
khác của Vùng Vịnh. Xây dựng mối quan hệ hợp tác và phát triển sự hiểu biết chung đối với các
vấn đề về chất lượng không khí tại địa phương, kết hợp với những bài học kinh nghiệm rút ra từ
việc phát triển kế hoạch giảm phát thải của cộng đồng West Oakland, sẽ tạo nên một nền tảng vững
chắc cho việc cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe tại East Oakland.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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