Hội Viên

Aileen Gagney dạy một người về cách sử dụng sản
phẩm một cách an toàn và đọc các thành phần của
các sản phẩm làm sạch.

Cộng đồng Duwamish
hỗ trợ hành động giúp
làm cho không khí trở
nên trong sạch
Quí vị có quan tâm đến chất lượng không
khí trong cộng đồng không?

Miễn Phí:

Chuyên Gia Môi Trường
Đến Nhà Để Giải Thích Về Không Khí
Trong Nhà Của Quí Vị Có Tốt Không?
Một chuyên gia môi trường đào tạo (MHE) sẽ
đi cùng quí vị trong nhà của quí vị và nói về
những điều mà có thể làm cho trẻ em và gia
đình của quí vị bị bệnh. Sau khi đánh giá, kế
hoạch hành động sẽ được phát triển để giúp
tạo ra một môi trường gia đình tốt hơn, và các
vật liệu như các sản phẩm làm sạch và miếng
thảm lót chân sẽ được cung cấp miễn phí.
xin liên lạc: Kevin Duong (206) 859-9178
email kevin@duwamishcleanup.org để
đăng ký cho chương trình này.

Để biết thêm thông tin xin liên lạc:

Alberto J. Rodríguez
Người quản lý chương trình

(Nói tiếng Anh)

Photo: Paul Joseph Brown

(206) 453-9803

alberto@duwamishcleanup.org
Quí vị sẽ được tặng miễn phí sản phẩm làm sạch
không có chất độc hại và tấm thảm lót chân. sau
khi đánh giá không khí trong nhà.

Dự án này được tài trợ toàn bộ hoặc một phần từ
cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA) theo thỏa thuận hỗ trợ EC00J91901 cho Duwamish River Cleanup Coalition / TAG. Nội dung của tài
liệu này không nhất thiết theo quan điểm và luật lệ của cơ quan bảo vệ môi
trường, cũng không đề cập đến tên thương mại hoặc các sản phẩm thương
mại, cũng không quảng cáo hoặc đề nghị để sử dụng bất cứ đồ gì.

An EPA Environmental Justice
Collaborative Problem Solving
Cooperative Agreement

Giúp chúng tôi cải thiện chất
lượng không khí trong cộng
đồng của quí vị tốt hơn!

Tại sao chúng ta làm
điều này?

Ở vùng thung lũng Duwamish liên tục
tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm từ các
ngành công nghiệp, ô tô, xe tải, và những
nguồn khác.
Trong Duwamish Valley Cumulative
Health Impact Analysis (CHIA) viết:
Phân tích ảnh hưởng sức khỏe, Beacon
Hill / Georgetown / South Park (zip code
98108) có thứ hạng cao nhất đối với ô
nhiễm không khí so với các khu phố khác
ở Seattle.
Trong địa phương Duwamish, tỷ lệ trẻ
em nhập bệnh viện về bệnh suyễn đã
được tìm thấy cao hơn gấp hai lần so với
mức trung bình của King County.
Cộng đồng Duwamish hỗ trợ hành động
giúp làm cho không khí trở nên trong
sạch là kết quả của công việc đang được
thực hiện trong cộng đồng từ năm 2009
(Duwamish Vision Plan); mục tiêu kế
hoạch đề ra muốn có một cộng đồng
khỏe mạnh. Chúng tôi đang thực hiện
bước tiếp theo để xác định các nguồn ô
nhiễm và cải thiện sức khỏe của dân
trong cộng đồng của chúng ta.
Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quí vị!

Quí vị có thể giúp bằng cách
nào?
• Tham dự các cuộc họp cộng đồng
• Ghi danh vào cho chương trình đánh giá nhà
miễn phí
• Tìm hiểu thêm về công tác của DRCC / TAG
(duwamishcleanup.org)

Mục tiêu của dự án là gì?
• Xác định các nguồn khí ô nhiễm tai hại nhất (ví
dụ hạt diesel, những khí ô nhiễm khác)
• Làm sáng tỏ thêm kiến thức của cư dân về các
nguồn khí ô nhiễm
• Giúp cư dân giảm tiếp xúc với khí ô nhiễm
• Cuối cùng, làm giảm sự xuất hiện thường xuyên
và mức độ nghiêm trọng của bệnh suyễn trong
cộng đồng.

Một số hoạt động được phát
triển là gì?
• Nghiên cứu về các nguồn khí ô nhiễm
• Xác định các nguồn khí chính và thành phần tương
đối của khí ô nhiễm
• Tiến hành đánh giá không khí trong nhà của quí
vị có tốt không
• Thực hiện các dự án để cộng đồng cải thiện chất lượng
không khí ngoài trời

DRCC / TAG nghe từ cộng đồng là có sở vấn
đề về chất lượng không khí từ công việc đã
được thực hiện thông qua Duwamish Vision
Plan, HIA và CHIA. Hơn nữa, các cuộc khảo
sát, bản đồ và cuộc họp cộng đồng đã chỉ ra
rằng mối quan tâm lớn nhất đối với cộng đồng
là chất lượng không khí và ô nhiễm không khí.
Chúng tôi lắng nghe và sẽ hành động đề giúp
làm cho không khí trở nên trong sạch hơn.

Kể từ khi một tỷ lệ cao của người dân trong
thung lũng Duwamish có nguy cơ lớn hơn
cho vấn đề sức khỏe, American Lung
Association sẽ đánh giá về chất lượng
không khí trong nhà miễn phí để giúp cải
thiện chất lượng không khí trong nhà của
quí vị tốt hơn.
Các chất ô nhiễm không khí trong nhà
Hóa chất phát từ tòa nhà
& vật liệu trang trí nội thất

Ô nhiễm không khí
ngoài trời

Khí đốt từ lò sưởi
và bếp
Lông động
vật & Sừng

Khí hóa học
từ nước
Khí radon có
sơn
thể thấm qua nền
móng nhà

Mốc và vi khuẩn
Hóa chất từ các
sản phẩm làm
sạch
Khói
carbon
monoxide
phát từ ô tô
trong nhà
để xe
Khói thuốc lá
chứa 4000
chất
hóa học

