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Pansamantalang Isinasara ng USDA Serbisyong Pang-gubat ang 
Lahat ng Mga Pambansang Kagubatan sa California para sa 

Kaligtasan ng Publiko 
 

VALLEJO, Calif., — Agosto 30, 2021. Upang mas mahusay na maglaan ng kaligtasan 
para sa publiko at bumbero dahil sa nagpapatuloy na krisis sa wildfire sa California, 
inihayag ng USDA Serbisyong Pang-gubat Pacific Southwest na Rehiyon ang 
pansamantalang pagsasara ng lahat ng mga Pambansang Kagubatan sa California. 
Ang pagsasara na ito ay epektibo mula sa Agosto 31, 2021 ng 11:59 p.m. hanggang 
Setyembre 17, 2021 ng 11:59 p.m. Ang kautusang ito ay hindi nakakaapekto sa 
Humboldt-Toiyabe na Pambansang Kagubatan, na wala sa Pacific Southwest na 
Rehiyon. 

 
"Sineryoso namin ang desisyon na ito at alam namin na ito ang pinakamahusay na 
pagpipilian para sa kaligtasan ng publiko," sabi ni Pangrehiyon na Manggugubat 
Jennifer Eberlien. "Ito ay lalong mahirap dahil papalapit na ang Labor Day weekend, 
kung kailan maraming tao ang nasisiyahan sa ating pambansang kagubatan." 

 
Kabilang sa mga kadahilanan na humantong sa pagpapasyang ito ay ang: 

1. Sa pamamagitan ng pansamantalang pagbabawas ng mga tao sa mga 

pambansang kagubatan, inaasahan naming mabawasan ang posibilidad na 

ang mga bisita ay hindi makatakas mula sa mga lupain ng Sistema ng 

Pambansang Kagubatan sa panahon ng mga pang-emerhensyang kalagayan. 

2. Ang kautusan ng pagsasara ay magbabawas din ng potensyal para sa mga 

bagong pagsisimula ng sunog sa panahon ng mga labis na limitadong 

mapagkukunan ng bumbero, at mapahusay ang kaligtasan ng bumbero at 

pamayanan sa pamamagitan ng paglilimita sa pagkakalantad na nangyayari sa 

mga pampublikong sitwasyon ng paglikas, lalo na habang ang COVID-19 ay 

patuloy na nakakaapekto sa kalusugan ng pantao at nadagdagang 

pangangailangan ng mga mapagkukunan ng ospital. 

3. Dahil sa mga kundisyon sa buong estado, ang anumang mga bagong 

pagsisimula ng sunog ay may potensyal para sa malaki at mabilis na paglaki ng 

sunog na may mataas na panganib sa buhay at pag-aari. Ginagawa ng 

Serbisyong Pang-gubat at ang aming mga kasosyo ang lahat ng aming 
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makakaya upang labanan ang mga sunog na ito at magpapatuloy kami na gawin 

ito, ngunit idinidikta ng mga kondisyon ang pangangailangan para sa itong 

kautusan ng pagsasara sa buong rehiyon. 

4. Ipinapakita ng mga kalkulasyon na ang mga kundisyon ng panahong ito ay nasa 
direksyon ng pareho o mas malala sa paglapit natin sa huling bahagi ng tag-init 
at sa taglagas. 

5. Bagaman ang potensyal para sa mga malalaking sunog at panganib sa buhay at 
pag-aari ay hindi bago, ang pagkakaiba ay na hinaharap natin ang: (a) pang-rekord 
na antas ng mga kondisyon ng panggatong at sunog; (b) pag-uugali ng sunog na 
higit sa mga pamantayan ng ating karanasan at mga modelo tulad ng malalaking, 
mabilis na pagtakbo sa gabi; (c) mga makabuluhang limitadong mapagkukunan para sa 
paunang pag-atake, mapagkukunan para sa pagsugpo, at Mga Koponan sa Pag-utos sa 
Insidente upang labanan ang mga bagong pagsisimula ng sunog at mga bagong 
malalaking sunog; at (d) walang na-kalkulang kaluwagan sa panahon para sa isang 
pinahabang panahon hanggang sa huling bahagi ng taglagas. 

 

Ang mga sumusunod na tao ay hindi sakop sa Kautusang ito: 
 

1. Mga taong mayroong Serbisyong Pang-gubat Num. ng Pahintulot FS-7700-48 
(Pahintulot para sa Paggamit ng Mga Kalsada, Daanan, o Mga Lugar na 
Ipinagbabawal ng Regulasyon o Kautusan), na hindi sila sinasaklaw nang 
partikular mula sa Kautusang ito. 

 
2. Sinumang Pederal, Estado o lokal na opisyal, o miyembro ng isang 

organisadong hukbong tagasagip o bumbero sa pagsasagawa ng kanilang 
opisyal na tungkulin. 

 
3. Mga taong may isang Serbisyong Pang-gubat na awtorisasyon para sa espesyal 

na paggamit para sa isang linya ng pagpapadala ng kuryente, isang tubo para sa 
langis o gas, lugar ng komunikasyon, o anumang iba pang espesyal na paggamit 
na hindi pang-libangan. 

 
4. Mga may-ari ng espesyal na paggamit na pahintulot para sa komersyal na 

pang-libangan at ang kanilang mga kostumer ay hindi ibinukod mula sa 
Kautusang ito. Gayunpaman, sa ilalim ng mga tuntunin at kundisyon ng 
kanilang pahintulot, ang mga may-ari ng espesyal na paggamit na pahintulot 
para sa komersyal na pang-libangan ay maaaring i-akses ang kanilang mga 
lugar ng pahintulot upang maisagawa ang mga pang-administratibong 
tungkulin at upang maprotektahan ang mga pag-aari at mga nauugnay na mga 
ari-arian. Ang mga may-ari ng pahintulot para sa paninirahan sa pang-libangan 
ay hindi ibinukod mula sa Kautusang ito. 

 
5. Mga taong may isang hindi-espesyal na paggamit na nakasulat na awtorisasyon 

mula sa Serbisyong Pang-gubat upang magsagawa ng mga hindi pang-libangang 
aktibidad, tulad ng pag-ani ng mga kahoy o kagubatan na produkto, o pagpapastol 
ng mga hayop. 

 
6. Mga may-ari o nangungupahan ng lupain, at mga residente ng naturang pribadong 

lupain, hanggang sa kinakailangan upang ma-akses ang kanilang lupain. 
 

7. Mga taong may negosyo, kalakal, o hanapbuhay ay hindi ibinukod mula sa mga 



pagbabawal na nakalista sa itaas, ngunit maaaring gumamit ng mga kalsada ng 
Sistema ng Pambansang Kagubatan hanggang sa kinakailangan upang isagawa 
ang kanilang mga negosyo, kalakal, o hanapbuhay. 

 
Mahigit sa 6,800 mga wildfire ang sumunog ng 1.7 milyong ektarya sa lahat ng 
nasasakupan sa California, at ang Pambansang Antas ng Paghahanda para sa 
Wildfire (National Wildfire Preparedness Level, PL) ay nasa PL5 na mula pa noong 
Hulyo 14, 2021, na pangatlong beses pa lamang sa nakaraang 20 taon na ang bansa 
ay umabot sa PL 5 sa kalagitnaan ng Hulyo – na nagpapahiwatig ng pinakamataas na 
antas ng aktibidad ng sunog sa wildland. 

 
Pinasasalamatan ng Serbisyong Pang-gubat ang ating mga kasosyo at ang 
publiko para sa kanilang pakikipagtulungan at pagkaunawa sa itong sukdulang 
banta sa kaligtasan ng publiko at sa sunog. Ang mga mamamayan na may tiyak 
na mga katanungan tungkol sa kanilang lugar ay dapat kumunsulta sa kanilang 
lokal na website ng kagubatan o mga pahina ng social media para sa 
karagdagang impormasyon. 

 
### 

Ang USDA ay isang tagapagbigay, taga-empleyo at 

tagapagpahiram na nagbibigay ng pantay na pagkakataon. 


