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Trang web Flex Your Commute được triển khai để hỗ trợ việc đi lại và lên
kế hoạch trở lại làm việc
SAN FRANCISCO – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã triển khai trang web
Flex Your Commute mới để hỗ trợ các công ty và công chúng cân nhắc lại việc tự lái xe đi làm khi
bắt đầu lập kế hoạch trở lại nơi làm việc.
Flex Your Commute là một chương trình khuyến khích chủ sử dụng lao động hợp tác với nhân viên
để cho phép họ nhận lại các phúc lợi về thời gian dành cho việc di chuyển để đi làm bằng cách chọn
các phương án thay thế việc tự lái xe đến nơi làm việc.
Viên chức điều hành Jack Broadbent của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Trong khoảng thời gian gần
2 năm vừa qua, tất cả chúng ta đều đã học được cách làm việc hiệu quả, đồng thời tiết kiệm được
thời gian tự mình lái xe tham gia giao thông. Các nhân viên sẵn sàng lắng nghe các thông điệp từ
chủ sử dụng lao động khuyến khích họ sử dụng các phương án di chuyển thay thế để giúp họ tiết
kiệm thời gian khi chọn các phương án thay thế cho việc tự lái xe đi làm”.
Trang web Flex Your Commute cung cấp các tài nguyên cho chủ sử dụng lao động để giúp họ phát
triển chương trình đi lại cho nhân viên. Chủ sử dụng lao động có thể truy cập hướng dẫn thực hiện
chương trình đi lại, mẫu thỏa thuận làm việc từ xa, các mẫu khảo sát để đánh giá văn hóa đi lại của
công ty và các liên kết nhanh tới thông tin có liên quan trên 511.org và các tổ chức địa phương khác.
Flex Your Commute hướng đến mục đích xây dựng văn hóa đi lại mới thông qua giảm bớt căng
thẳng và giúp các công ty của Vùng Vịnh giữ lại được những nhân viên có năng lực. Người đi làm
phải mất hàng giờ tự lái xe đến nơi làm việc. Tự lái xe khiến nhân viên tốn nhiều chi phí, có thể làm
giảm năng suất và gây ra tổn thất lớn hơn do những ngày nghỉ ốm khiến vì sức khỏe nói chung của
nhân viên bị giảm sút. Việc khuyến khích các hoạt động đi lại bền vững giúp chủ sử dụng lao động
giữ lại được các nhân viên có năng lực và tạo điều kiện để họ mang lại lợi ích rõ rệt đồng thời cải
thiện chất lượng không khí và giảm phát thải khí nhà kính.
Giao thông là nguồn gây ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính hàng đầu tại Vùng Vịnh. Đi
chung xe hơi, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi chung xe van, đi xe đạp, đi bộ và làm
việc từ xa sẽ giúp khu vực giảm thiểu ô nhiễm không khí liên quan đến đi lại và tạo điều kiện để
nhân viên tiết kiệm thời gian dành cho việc tự lái xe đi làm.
Chủ sử dụng lao động có thể cam kết hợp tác với nhân viên trong việc đi lại bằng cách ký cam kết
Flex Your Commute, đồng ý ủng hộ hợp tác trong việc đi lại thông qua kết nối các nhân viên để đi
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chung xe, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thúc đẩy việc đi chung xe van,
đi xe đạp, đi bộ và tiếp tục cho phép làm việc từ xa một cách linh hoạt.
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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