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Air District yêu cầu cư dân không tự đốt pháo hoa vào ngày 4 tháng Bảy này
Pháo hoa là mối nguy cơ gây cháy rừng và có thể làm tăng mức độ ô nhiễm
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng
Không Khí Vùng Vịnh) đang khuyến khích cư dân Vùng Vịnh có một ngày 4 tháng Bảy lành mạnh
và an toàn bằng cách không đốt pháo hoa để giảm thiểu nguy cơ khói và cháy rừng.
Pháo hoa có thể khiến tình trạng ô nhiễm không khí tăng vọt. Khói từ pháo hoa nổ khiến mức vật
chất dạng hạt gần mặt đất tăng cao, gây khó thở và có thể gây ra các cơn hen suyễn, ho, thở khò
khè và kích ứng mắt. Các nhóm người nhạy cảm, bao gồm người mắc các vấn đề về hô hấp, bệnh
tim hoặc phổi, cùng với trẻ em và người già, cần hạn chế tiếp xúc.
Ông Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District cho biết: “Nhiều người ở Vùng Vịnh rất
hào hứng được kỷ niệm ngày 4 tháng Bảy, đặc biệt là khi chúng ta đã bỏ lỡ ngày lễ này vào năm
ngoái do đại dịch COVID-19. Vào ngày 4 tháng Bảy năm nay, chúng tôi quyết định giao việc bắn
pháo hoa cho các chuyên gia và thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa tại địa phương nhằm
giảm thiểu ô nhiễm không khí và nguy cơ cháy rừng trong điều kiện thời tiết hạn hán khắc nghiệt
này."
Khu vực Vùng Vịnh luôn vượt quá các tiêu chuẩn chất lượng không khí của liên bang vào tối
ngày 4 tháng Bảy và sáng ngày 5 tháng Bảy do bắn pháo hoa ở khu dân cư. Pháo hoa an toàn và
lành mạnh, như loại pháo được mua tại các quầy pháo hoa tạm thời, có chứa muối kim loại được
sử dụng để tạo màu, nhưng cũng gây khói quá mức.
Tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng từ pháo hoa làm ảnh hưởng đến con người và thú cưng.
Pháo hoa cũng có khả năng tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng hoặc cháy nhà, gây ra thiệt hại và gia
tăng ảnh hưởng của khói.
Hãy xem các tờ báo địa phương hoặc văn phòng chính phủ thành phố để xác định vị trí bắn pháo
hoa công cộng trong cộng đồng của quý vị.
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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