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Địa Hạt Không Khí phát động chương trình lọc không khí
trong nhà đầu tiên dành cho các cư dân dễ bị tổn thương
nhất Vùng Vịnh
Chương trình sẽ bảo vệ các cư dân dễ bị tổn thương nhất khỏi khói cháy rừng có hại
SAN FRANCISCO – Địa Hạt Không Khí đang hợp tác với dự án Quản Lý Công Tác Phòng Ngừa
Bệnh Hen Suyễn ở Khu Vực (Regional Asthma Prevention Management, RAMP) của Viện Y Tế
Công Cộng nhằm cung cấp các thiết bị lọc không khí di động cho những cư dân có mức thu nhập
thấp, được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn kiểm soát kém và đã đăng ký tham gia Dự Án Giảm
Thiểu Tác Động của Bệnh Hen Suyễn ở tiểu bang để nhận các dịch vụ chăm sóc bệnh hen suyễn
tại nhà.
Thông qua sự hợp tác với RAMP, Địa Hạt Không Khí sẽ cung cấp thiết bị lọc không khí di động
trong nhà cho khoảng 2,000 người đang sinh sống tại các quận Alameda, Contra Costa, San
Francisco, San Mateo, Sonoma và Santa Clara.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí, phát biểu: “Tình trạng cháy rừng đang
gia tăng trong khu vực và các cư dân mắc bệnh hen suyễn nằm trong số những người dễ bị tổn
thương nhất do các tác động của khói.” “Chương trình hợp tác của chúng tôi với RAMP sẽ cung cấp
thiết bị lọc không khí cho các cư dân này và có thể góp phần làm giảm số lần thăm khám tại phòng
cấp cứu khi chất lượng không khí trở nên có hại cho sức khỏe.”
Cindy Chavez, Giám Sát Viên Quận Santa Clara kiêm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt
Không Khí, phát biểu: “Sự biến đổi khí hậu đang gây ra các trận cháy rừng lớn hơn, thảm khốc hơn
với khói bao phủ toàn bộ khu vực.” “Sự hợp tác giữa Địa Hạt Không Khí và RAMP là một bước tiến
trong công cuộc bảo vệ sức khỏe của một số cư dân dễ bị tổn thương nhất của khu vực chúng ta
và mang đến cơ hội duy nhất để tiếp cận trực tiếp những người mắc bệnh hen suyễn kiểm soát
kém.”
Center for Health Program Management của Sierra Health Foundation đã được chọn để quản lý dự
án. Các thiết bị lọc không khí sẽ được phân phối thông qua bảy tổ chức phi lợi nhuận, các nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các sở y tế và các tổ chức chăm sóc có quản lý của
Vùng Vịnh đã được tài trợ thông qua Dự Án Giảm Thiểu Tác Động của Bệnh Hen Suyễn ở California,
một dự án có quy mô trên toàn tiểu bang nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc bệnh hen suyễn tại
nhà.
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Chương trình cung cấp các hoạt động phục hồi môi trường, giáo dục cũng như việc thăm khám
bệnh hen suyễn tại nhà phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ. Qua việc hợp tác với nỗ lực đang
được thực hiện này, Địa Hạt Không Khí mong muốn đảm bảo rằng nhóm dân số dễ bị tổn thương
này không chỉ được tiếp cận với các thiết bị lọc không khí - một công cụ thiết yếu để giảm thiểu tác
động của khói cháy rừng - mà còn được cung cấp hướng dẫn về vị trí đặt, cách sử dụng và duy trì
các thiết bị một cách tối ưu qua mùa cháy rừng này và trong tương lai.
Khói cháy rừng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe ngay lập tức và gây ra chứng thở khò khè ở những
người bị bệnh hen suyễn, bệnh khí thũng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease, COPD) hoặc các bệnh hô hấp khác. Cư dân có thể giảm tác động của khói
cháy rừng bằng cách làm cho bầu không khí trong nhà trở nên trong lành hơn với thiết bị lọc không
khí di động.
Trong lúc cháy rừng, ô nhiễm không khí sẽ gây ra các hậu quả thực sự và nghiêm trọng đối với sức
khỏe, kể cả với những người không mắc các bệnh lý có sẵn. Các hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng
ứng phó với cháy rừng, các đề xuất về chất lượng không khí tại trường học, thông tin về dữ liệu
chất lượng không khí và nhiều thông tin khác đều có tại www.baaqmd.gov/wildfiresafety.
Xem thêm thông tin về Chương Trình Lọc Không Khí Trong Nhà tại:
https://www.baaqmd.gov/~/media/files/communications-and-outreach/publications/factsheets/asthma-mitigation-FAQ_final_080521r_web%20pdf.
Bay Area Air Quality Management District 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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