Cı hội cho quý vị giúp thiết lập lại các quy định về khí độc công nghiệp trong
Tiểu bang Oregon

Không khí mà chúng ta đang hít thở trong Tiểu
bang Oregon ảnh hưởng đến sức khỏe của
chúng ta, là một thước đo sức mạnh môi trường
của chúng ta, và là yếu tố rất quan trọng cho một
nền kinh tế hoạt động mạnh mẽ. Mọi người đều
mong muốn được có không khí chất lượng tốt
trong cộng đồng nơi họ sống và làm việc - và một
bầu không khí trong lành cho gia đình họ và các
thế hệ tương lai.
Đó là lý do tại sao Cơ quan Quản lý Y tế Oregon
(Oregon Health Authority, hoặc OHA) và Bộ Chất
lượng Môi trường (Department of Environmental
Quality, hoặc DEQ) đang làm việc với nhau để cải
cách các quy định về khí độc công nghiệp hiện
nay của chúng ta, nhằm bảo vệ những gì cộng
đồng chúng ta trân trọng nhất - sức khỏe con
người, sức khỏe môi trường và sức mạnh kinh tế.

Chương trình Không khí Oregon
Trong lành Hơn (Cleaner Air
Oregon) đang thu thập ý kiến
phản hồi từ dân cư khắp nơi
trong tiểu bang. Đây là một cơ
hội tuyệt vời để giúp chúng ta
đảm bảo một bầu không khí
trong lành hơn, cho cuộc sống
hiện tại và các thế hệ tương lai.

Các quy định hiện nay tập trung vào
công nghệ thay vì sức khỏe
• Các quy định về khí độc công nghiệp hiện nay giới
hạn lượng chất ô nhiễm có thể đi vào không khí.

• Các quy định này không cân nhắc mức ảnh hưởng
của các chất gây ô nhiễm này đối với người dân
sống gần đó.

• Một số quy định có thể yêu cầu một cơ sở công
nghiệp phải lọc khí thải nếu cơ sở đó đang sử
dụng một loại vật liệu độc hại, nhưng không đề
cập đến lượng khí thải được cho vào không khí
được xem là an toàn ít hay nhiều là bao nhiêu.

Các quy định mới sẽ bảo vệ những
gì người dân Oregon quý trọng
• Những thông tin khoa học mới nhất cho phép

chúng ta đưa ra các tiêu chuẩn tốt hơn mà sẽ thật
sự đáp ứng với nhu cầu sức khỏe con người.

• Các quy định mới sẽ áp dụng với nhiều ngành

công nghiệp trên toàn tiểu bang và sẽ đề cập đến
một loạt chất gây ô nhiễm.

• Các quy định được phát triển thông qua Chương
trình Không khí Oregon Trong lành Hơn cũng sẽ
xem xét những tác động nhắm vào môi trường
của chúng ta, nền kinh tế địa phương cũng như
công việc của chúng ta.

• Tiểu bang Washington và California đã thay đổi

quy định về chất lượng không khí của họ theo
phương pháp này, và các quy định mới của họ có
khả năng bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

cleanerair.oregon.gov

HÃY CHO CÁC CƠ QUAN LẬP PHÁP BIẾT NHỮNG GÌ QUAN
TRỌNG ĐỐI VỚI QUÝ VỊ
Chương trình Không khí Oregon Trong lành Hơn cần có ý kiến phản hồi từ các cộng
đồng trên toàn tiểu bang để có thể lập ra các quy định về khí độc công nghiệp mới
mà sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu và lợi ích của chúng ta.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm và chia sẻ ý kiến của mình theo
các phương pháp sau đây:
✔ Gửi câu hỏi và ý kiến của quý vị cho info@cleanerairoregon.org.
✔ Vào trang web CleanerAir.Oregon.gov để tìm hiểu thêm thông tin và để lại ý kiến. Thỉnh thoảng
chúng tôi sẽ đăng các cuộc khảo sát trên mạng và quý vị có thể đóng góp ý kiến của mình tại
đó.
✔ Theo dõi trang Facebook (@cleanerairoregon) và Twitter (@cleanerairOR) của chúng tôi để có
được thông tin mới nhất và nhận lời mời đóng góp ý kiến.
✔ Tham dự một trong các diễn đàn khu vực của chúng tôi trong tháng Chín và tháng Mười
năm 2016 để góp ý cho quy định dự thảo. Các diễn đàn sẽ được tổ chức tại thành phố Bend,
Medford, Pendleton và Portland, và được công khai cho công chúng. Vào xem trang web của
chúng tôi để biết thêm chi tiết.
✔ Tham gia góp ý cho quy định dự thảo trong thời gian góp ý công cộng, từ tháng Năm đến
tháng Bảy năm 2017. Vào xem trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Cảm ơn quý vị đã giúp đảm bảo không khí trong
lành hơn cho tất cả các cộng đồng trong tiểu
bang của chúng ta.
Tài liệu này có sẵn bằng tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Tây
Ban Nha và tiếng Việt. Để yêu cầu thông tin bằng các ngôn ngữ
này, hoặc một ngôn ngữ hay bằng một định dạng khác,
vui lòng gửi email cho info@cleanerairoregon.org

