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Quận Thurston Khởi Xướng Lệnh Cấm Đốt Lửa An Toàn Trên Toàn Quận
Điều kiện thời tiết và nhiên liệu hiện tại tạo ra nguy cơ gây hỏa hoạn

OLYMPIA – Điều Phối Viên Cứu Hỏa Quận Thurston, đã tham khảo ý kiến của Quản Lý Quận,
Hội Đồng Ủy Viên Quận, Giám Đốc Emergency Services (Dịch Vụ Khẩn Cấp) Quận Thurston,
Department of Natural Resources (Phòng Tài Nguyên Thiên Nhiên), và Olympic Region Clean
Air Agency (ORCAA, Cơ Quan Không Khí Sạch Khu Vực Olympic) đã xác định các điều kiện
thời tiết hiện tại đã đạt đến mức độ nguy cơ gây hỏa hoạn cần thiết để ban hành lệnh cấm đốt lửa
ngoài trời trên các vùng đất do Quận Thurston quản lý.
Lệnh Cấm Đốt Lửa An Toàn áp dụng cho việc đốt rác tại sân vườn dân cư và đốt lửa dọn dẹp
khu đất đai. Việc hạn chế đốt lửa ngoài trời trong mùa hè đã giúp làm giảm đáng kể cháy rừng và
thiệt hại tài sản trong các năm vừa qua, theo các viên chức sở cứu hỏa.
Điều Phối Viên Cứu Hỏa Joshua Cummings cho biết: “Lệnh cấm đốt lửa an toàn được ban hành
khi điều kiện thời tiết và nhiên liệu đạt đến mức độ gây nguy hiểm có thể tạo ra mối đe dọa cho
con người và tài sản. Department of Natural Resources đã thay đổi nguy cơ gây hỏa hoạn của họ
trên các khu đất công cộng trong khu vực của chúng ta sang mức ‘trung bình’, điều này kích hoạt
quy trình thông qua lệnh cấm đốt lửa an toàn của quận để giảm các mối nguy hiểm hỏa hoạn
xuống mức tối thiểu nhất có thể, thông qua việc hạn chế đốt lửa tại khu dân cư và đốt lửa khai
hoang đất”.
Trong thời điểm này, cho phép sử dụng đốt lửa giải trí ở các khu bất động sản cư trú tư nhân và
các vòng lửa được thiết lập trong các khu cắm trại chính thức của quận, tiểu bang và liên bang.
Đốt lửa giải trí phải được giữ trong các hố bằng bê tông, đá hoặc kim loại như các hố thường
thấy ở các khu cắm trại. Việc sử dụng lò nướng thịt bằng than củi, khí đốt và khí propane sẽ tiếp
tục được cho phép theo lệnh cấm đốt lửa.
Lệnh Cấm Đốt Lửa Ngoài Trời của Quận Thurston có hiệu lực từ 3 giờ chiều thứ Năm, ngày 24
tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào thứ Năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021.
Để luôn được cập nhật về trạng thái các lệnh cấm đốt lửa, hãy truy cập trang web của ORCAA
tại www.orcaa.org.
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