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Air District cung cấp các thiết bị lọc không khí cho cư dân tại cơ sở nhà ở
chuyển đổi Pier 94
Các thiết bị này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của cư dân, tránh tác động từ ô nhiễm không khí trong
khu vực và các đám cháy rừng trong tương lai
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không
Khí Vùng Vịnh) hôm nay đã công bố việc giao các thiết bị lọc không khí cho cư dân tại cơ sở nhà ở
chuyển đổi Pier 94 ở khu dân cư Bayview Hunters Point của San Francisco.
Địa điểm này gồm hơn 120 nhà xe (recreational vehicle, RV) di động và do Thành Phố San Francisco
thành lập vào năm ngoái làm nơi tạm trú cho các cư dân không có nhà ở để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
hiệu quả hơn trong đại dịch COVID-19. Các cơ sở tái chế và xử lý vật liệu gần đó có thể tác động đến
chất lượng không khí gần cơ sở nhà ở này.
Viên chức điều hành Jack Broadbent của Air District cho biết: “Air District lo ngại về những tác động xấu
đến sức khỏe do ô nhiễm vật chất dạng hạt, đặc biệt đối với các cư dân Vùng Vịnh dễ bị ảnh hưởng
nhất. Thông qua quan hệ hợp tác với Hội Đồng Thống Nhất về Dịch Vụ Nhân Sinh, chúng tôi sẽ cung
cấp các thiết bị lọc không khí cho toàn bộ cư dân tại cơ sở nhà ở chuyển đổi Pier 94 để bảo vệ sức khỏe
của họ hiệu quả hơn”.
Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Air District và chủ tịch Hội Đồng Giám Sát San Francisco là Shamann
Walton chia sẻ: “Là người đại diện cho cộng đồng Bayview Hunters Point, tôi trực tiếp hiểu được những
thách thức về chất lượng không khí mà cư dân phải đối mặt. Chung tay cùng cộng đồng, chúng tôi đang
chủ động cố gắng giải quyết gánh nặng bất công về ô nhiễm không khí tác động đến cư dân Bayview
Hunters Point”.
Để góp phần giải quyết vấn đề cư dân ở nơi tạm trú bị phơi nhiễm với các chất dạng hạt từ các cơ sở
công nghiệp gần đó và các sự cố cháy rừng trong tương lai, Air District đã giao các thiết bị lọc không khí
và bộ lọc thay thế cho Hội Đồng Thống Nhất về Dịch Vụ Nhân Sinh để phân phát cho toàn bộ cư dân tại
cơ sở nhà ở chuyển đổi Pier 94. Các thiết bị này sử dụng công nghệ khí dạng hạt hiệu suất cao để giữ
lại mọi chất dạng hạt trong không khí bên trong các nhà xe để làm sạch không khí cho cư dân. Hội Đồng
Thống Nhất về Dịch Vụ Nhân Sinh (United Council for Human Services, UCHS) là tổ chức có nhiệm vụ
giám sát cơ sở Pier 94 và cung cấp các dịch vụ cho cư dân ở đây.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không
khí và khí hậu toàn cầu trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook
và YouTube.
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