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Địa Hạt Không Khí tăng cường các điều lệ cấp phép để bảo vệ tốt hơn
những cộng đồng quá tải
Nỗ lực từ cộng đồng đã đưa ra những sửa đổi để áp dụng các giới hạn rủi ro sức khỏe nghiêm ngặt
hơn
SAN FRANCISCO – Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh
hôm nay đã thông qua các nội dung sửa đổi của Quy Định 2, Điều Lệ 1: Các Yêu Cầu Chung, và
Quy Định 2, Điều Lệ 5: Đánh Giá Nguồn Chất Ô Nhiễm Không Khí Độc Hại Mới để xử lý tốt hơn vấn
đề ô nhiễm không khí trong các khu vực bị quá tải bởi các tác nhân gây căng thẳng về môi trường
và sức khỏe.
Mặc dù chất lượng không khí trong khu vực đã cải thiện và nguy cơ ung thư do ô nhiễm đã giảm
đáng kể từ năm 1990, nhưng mức độ phơi nhiễm với ô nhiễm vẫn không đồng đều ở cấp địa
phương. Văn Phòng Đánh Giá Nguy Cơ Sức Khỏe Môi Trường Tiểu Bang mới cho ra mắt công cụ
CalEnviroScreen 4.0 cho biết các khu vực có chất lượng không khí kém có xu hướng gây tổn hại
đến sức khỏe cộng đồng cao hơn.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Các sửa đổi điều lệ được
thông qua ngày hôm nay là một bước để khắc phục tình trạng bất bình đẳng mà các cộng đồng quá
tải phải đối mặt bằng cách thắt chặt công tác kiểm soát đối với ngành công nghiệp. Dữ liệu mới cho
phép chúng tôi xác định chính xác các cộng đồng Vùng Vịnh chịu tác động nhiều nhất bởi những
chất gây ô nhiễm không khí độc hại và thực hiện các thay đổi có thể giúp cải thiện sức khỏe thực
sự cho những cư dân này”.
Để giải quyết những tác động đến sức khỏe cục bộ này trong các cộng đồng quá tải, nhân viên Địa
Hạt Không Khí đã gặp gỡ các tổ chức vận động cộng đồng để xây dựng các khái niệm khả thi và
lắng nghe các đề xuất về cách quy trình cấp phép có thể bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Thông qua một
loạt các cuộc hội thảo công khai và thời gian lấy ý kiến công chúng, nhân viên Địa Hạt Không Khí
đã soạn thảo các đề xuất sửa đổi cho Điều Lệ 2-1 và Điều Lệ 2-5 để:
•
•
•
•
•

Xác định các cộng đồng quá tải
Thiết lập giới hạn ung thư nghiêm ngặt hơn trong các cộng đồng quá tải lên 6 trong số 1 triệu
người
Tăng cường thông báo công khai cho các dự án tại những cộng đồng quá tải
Cập nhật hướng dẫn sàng lọc rủi ro sức khỏe cho các cơ sở phân phát xăng
Gia hạn thời gian đánh giá cấp phép
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Các nguồn chất gây ô nhiễm không khí độc hại phổ biến có thể bị ảnh hưởng bởi các sửa đổi điều
lệ này là động cơ cố định, trạm xăng, trích ly bay hơi đất, lò thiêu và các nguồn khác. Thêm thông
tin về Điều Lệ 2-1 và Điều Lệ 2-5 có sẵn tại baaqmd.gov/rules-and-compliance/current-rules.
Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất
lượng không khí trong khu vực Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua Twitter,
Facebook và YouTube.
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