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Лісова служба Міністерства сільського господарства США 
тимчасово закриває всі національні ліси Каліфорнії з 

міркувань громадської безпеки 
 

ВАЛЬЄХО, Каліфорнія, 30 серпня 2021 року. Для покращення громадської та 
пожежної безпеки у зв’язку з масштабними лісовими пожежами, що тривають у 
Каліфорнії, Лісова служба Південно-західного тихоокеанського регіону 
Міністерства сільського господарства США оголошує про тимчасове закриття всіх 
національних лісів у Каліфорнії. Це закриття набуває чинності з 23:59 31 серпня 
2021 року та діятиме до 23:59 17 вересня 2021 року (включно). Цей наказ не 
поширюється на Національний ліс Гумбольдт-Тойябе, який не знаходиться в 
Південно-західному тихоокеанському регіоні. 

 
«Це рішення є складним, проте це найкращий шлях для забезпечення 
громадської безпеки», — сказала регіональний лісник Дженніфер Еберлієн. 
«Воно було особливо важким з урахуванням наближення вихідних на честь Дня 
праці, коли так багато людей насолоджуються подорожами до наших 
національних лісів». 

 
До факторів, що спричинили прийняття такого рішення, відносяться: 

1. Тимчасово скоротивши кількість людей у національних лісах, ми 

сподіваємося звести до мінімуму ймовірність того, що відвідувачі 

потраплять у пастку на території Національної лісової системи під час 

надзвичайних обставин. 

2. Наказ про закриття також зменшить імовірність нових пожеж у період 

надзвичайно обмежених ресурсів для пожежогасіння, а також підвищить 

безпеку пожежників і громадськості завдяки обмеженню впливу під час 

евакуації населення, особливо через продовження впливу COVID-19 на 

здоров’я людей та навантаження на медичну систему. 

3. Будь-які нові пожежі можуть швидко стати великими та нестимуть високий 

ризик для життя та майна. Лісова служба та її партнери роблять все 

можливе, щоб побороти ці пожежі, і продовжуватимуть це робити, проте 

умови змушують ухвалити цей наказ про закриття лісів у всьому регіоні. 
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4. Згідно з прогнозами, умови в кінці літа та восени цього року будуть таким ж 
або навіть гіршими. 

5. Незважаючи на те, що ймовірність великих пожеж і ризик для життя та майна 
не нові, відмінність полягає в тому, що ми стикаємось із: (а) надзвичайним 
рівнем пожежної небезпеки; (б) раніше небаченим характером 
розповсюдження вогню, і зустрічаються такі випадки, як швидке 
розповсюдження вгоню вночі; (в) значно обмеженими ресурсами для першої атаки 
та придушення вогню, а також обмеженою кількістю персоналу для керування 
операціями для боротьби з новими та великими пожежами; (г) відсутністю 
прогнозованого покращення погодних умов протягом тривалого періоду часу до 
пізньої осені. 

 

 

Цей наказ не поширюється на зазначених нижче осіб: 
 

1. Особи, які мають дозвіл Лісової служби № FS-7700-48 (Дозвіл на 
користування дорогами, стежками або територіями, користування якими 
обмежене постановою або наказом), що конкретно звільняє цих осіб від 
виконання вимог цього наказу. 

 
2. Федеральний, державний чи місцевий офіцер або член організованої 

рятувальної чи пожежно-рятувальної групи під час виконання 
службових обов’язків. 

 
3. Особи, які мають дозвіл служби лісового господарства на спеціальне 

використання ліній електропередач, нафто- або газопроводів, ділянок для 
обладнання зв’язку або будь-яке інше спеціальне використання, не пов’язане 
з відпочинком. 

 
4. Власники комерційних дозвіл на спеціальне використання та їхні клієнти не 

звільняються від виконання вимог цього наказу. Проте відповідно до умов 
свого дозволу власники комерційних дозволів на спеціальне використання 
можуть отримувати доступ до територій, зазначених у їхніх дозволах, для 
виконання адміністративних функцій та захисту майна та суміжних активів. 
Власники дозволів на проживання у рекреаційних зонах не звільняються 
від виконання вимог цього наказу. 

 
5. Особи, які мають письмовий дозвіл служби лісового господарства на 

неспеціальне використання, на здійснення заходів, не пов’язаних із 
відпочинком, таких як заготівля деревини або лісопродукції, або випас худоби. 

 
6. Власники або орендарі земельних ділянок, а також мешканці цих приватних 

земель, якщо це необхідно для доступу до їхніх земельних ділянок. 
 

7. Особи, які провадять господарську, торгівельну чи професійну діяльність, не 
звільняються від дотримання перелічених вище заборон, проте вони можуть 
користуватися дорогами національних лісів, якщо це необхідно для 
здійснення їхньої господарської, торгівельної чи професійної діяльності. 

 
У штаті Каліфорнія понад 6800 осередків лісових пожеж знищили 1,7 мільйона 
гектарів лісів. Із 14 липня 2021 року Національний рівень готовності до лісових 
пожеж (PL) перебуває на позначці PL5, що стало лише третім випадком за 



останні 20 років, коли країна досягала рівня 5PL до середини липня. Це свідчить 
про найвищий рівень пожежної активності в дикій місцевості. 

 
Лісова служба дякує своїм партнерам і громадськості за співпрацю та 
розуміння цієї надзвичайної загрози громадській безпеки та пожежної 
небезпеки. Громадянам, які мають конкретні запитання в межах свого 
району, слід отримати додаткову інформацію на вебсайті або на сторінках 
соціальних мереж місцевого лісу. 

 
### 

USDA надає рівні можливості обслуговування, 

працевлаштування та кредитування. 


