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2021 Cảnh Giác Về Khói Lửa Cháy Rừng 
 

Bởi: Ban Dịch Vụ Y Tế Môi Trường (PHSKC, Environmental Health Services Division) 

Vào tháng 9 năm ngoái, trong giữa trận đại dịch COVID-19, chúng ta đã phải trải qua vụ cháy 

rừng chưa từng có trên khắp vùng Tây Bắc Thái Bình Dương và đã phá vỡ các kỷ lục ô nhiễm 

không khí vì khói lửa. Trong 5 ngày liên tiếp, cư dân Quận King đã phải sống trong bầu không khí 

ngoài trời có chất lượng từ không tốt cho đến rất hại cho sức khỏe. Chất lượng không khí kém 

chủ yếu là do một đám khói “siêu lớn” từ nhiều trận cháy rừng ở Oregon và đã thiêu rụi hơn 

một triệu mẫu Anh và phá hủy hơn 4.000 ngôi nhà. 

Trong 2 trong 4 năm qua, khói do cháy rừng ở khu vực của chúng ta đã khiến con người phải 

tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí không tốt cho sức khỏe trong một thời gian khá lâu. Đó 

là lý do tại sao Bộ Y Tế Công Cộng khuyến khích tất cả cư dân chuẩn bị ngay bây giờ và Sẵn Sàng 

Cho Khói Lửa.  

Mối đe dọa sức khỏe từ khói cháy rừng là gì? 
 

Khói do cháy rừng không tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, nhưng đặt biệt là trẻ em, phụ 

nữ mang thai, người đã bị đột quỵ và những người trên 65 tuổi có bệnh hoặc bị bệnh đường hô 

hấp, bệnh tim hoặc tiểu đường sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Khói này chứa các hạt nhỏ và các 

hóa chất khác có thể gây khó chịu cho mắt, mũi, cổ họng và phổi của quý vị. Nó có thể khiến 

quý vị bị bỏng mắt và chảy nước mũi. Khói có thể gây thở khò khè, ho, khó thở và đau đầu. Nó 

cũng có thể làm bất kỳ tình trạng phổi, tim hoặc tuần hoàn nào hiện có trầm trọng thêm, chẳng 

hạn như kích hoạt các cơn hen suyễn. Đối với hầu hết mọi người, các triệu chứng tương đối là 

nhẹ nhưng có thể thật nghiêm trọng hoặc thậm chí gây chết người đối với những người có sức 

khỏe yếu. 

Những người đã hồi phục sau khi bị nhiễm COVID-19 có thể dễ bị ảnh hưởng bởi khói lửa hơn 

do tổn thương phổi vì COVID-19 gây ra. Với hơn 100.000 người nhiễm COVID-19 chỉ riêng ở 

Quận King, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải thực hiện các bước để Sẵn Sàng Cho Khói 
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Lửa, đặc biệt nếu quý vị hoặc một thành viên trong gia đình đã hồi phục sau khi bị nhiễm 

COVID-19. 

Làm Sao Để Chuẩn Bị Cho Khói Lửa Do Cháy Rừng Năm Nay 

Chuẩn bị nhà của quý vị – 

Nếu chất lượng không khí kém, hãy ở trong nhà càng lâu càng tốt. Tạo một không gian có 

không khí sạch trong nhà là lựa chọn tốt nhất để đảm bảo quý vị có thể tránh được khói cháy 

rừng trong mùa này. 

Nếu quý vị có hệ thống thông gió HVAC, hãy mua các bộ lọc có xếp hạng được chỉ định cao nhất 

mà nhà sản xuất khuyến nghị. Sử dụng chế độ "tuần hoàn" mỗi khí có khói lửa do cháy rừng.  

• Cân nhắc mua máy lọc không khí di động trong nhà có “xếp hạng phân phối không khí 

sạch” (CADR) phù hợp với diện tích của căn phòng mà quý vị định sử dụng. Tìm máy lọc 

không khí trong nhà không tạo ra ôzôn. 

 

• Quý vị cũng có thể tạo bộ lọc không khí rẻ tiền bằng cách sử dụng quạt hộp và bộ lọc 

không khí để cải thiện chất lượng không khí trong một phòng trong nhà của quý vị. Quý 

vị có thể xem thông tin về cách chế tạo máy lọc không khí di động Do It-Yourself và các 

mẹo an toàn quan trọng cần tuân theo trong video trên trang mạng của Puget Sound 

Clean Air Agency (cơ quan không khí sạch Puget Sound). (Video chỉ bằng tiếng Anh) 

 

Khi có khói, quý vị cũng nên xem xét các bước cần làm để giảm các nguồn ô nhiễm không khí 

trong nhà bằng cách đóng cửa sổ và cửa ra vào và tránh các hoạt động như đốt nến và hút 

thuốc trong nhà. Cố gắng tránh hút bụi, trừ khi quý vị sử dụng máy hút bụi có bộ lọc HEPA. 

Còn khẩu trang thì sao? 
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Trong nỗ lực tiếp tục ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, các quan chức của Bộ Y Tế Công Cộng 

đã chỉ đạo người dân ở Quận King tiếp tục đeo khẩu trang che mũi và miệng ở các địa điểm 

công cộng trong nhà và ngoài trời nếu không thể cách nhau 6 feet (2 mét), cho đến khi 70% dân 

số được tiêm chủng đầy đủ. Khẩu trang vải và khẩu trang phẫu thuật thường không có sự bảo 

vệ khỏi khói lửa tốt. Khẩu trang loại chống bụi N95 có thể bảo vệ quý vị khỏi khói lửa nếu đeo 

đúng cách. Vì những khẩu trang chống bụi này có thể hạn chế luồng không khí và khiến quý vị 

khó thở hơn, quý vị nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình trước 

khi sử dụng loại khẩu trang N95 hoặc khẩu trang chống bụi khác trong thời gian dài.  

 

Các nguồn hỗ trợ bổ sung (Chỉ có bằng tiếng Anh):  

Washington Wildfire Smoke Blog (Blog Khói Lửa Rừng của 

Washington): https://wasmoke.blogspot.com/  

Smoke from Fire tips (Mẹo về khói lửa) – Washington Department of Health 

Smoke Ready Toolbox (Hộp công cụ sẵn sàng cho khói lửa) – U.S. Environmental Protection 

Agency 

Quý vị có thể tìm thấy Puget Sound Clean Air Agency trực tuyến tại: www.pscleanair.gov/ 

 

 

https://wasmoke.blogspot.com/
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/AirQuality/SmokeFromFires
https://www.epa.gov/smoke-ready-toolbox-wildfires
file:///C:/Users/ahouston.PH/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/13OISUBM/www.pscleanair.gov/
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