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Sở Lâm nghiệp kết thúc lệnh đóng cửa khu vực sớm hai ngày; Năm khu rừng vẫn 
bị đóng cửa theo lệnh địa phương 

  
VALLEJO, Calif., - Ngày 14 tháng 9 năm 2021. Sở Lâm nghiệp USDA Khu vực Tây Nam Thái 
Bình Dương sẽ chấm dứt lệnh đóng cửa khu vực ảnh hưởng đến Rừng Quốc gia ở California 
vào lúc 11:59 tối thứ Tư, ngày 15 tháng 9, hai ngày trước ngày kết thúc ban đầu là ngày 17 
tháng 9. Tuy nhiên, việc đóng cửa trên toàn khu rừng sẽ vẫn được duy trì và được kéo dài đến 
nửa đêm ngày 22 tháng 9 trên các Rừng Quốc gia Los Padres, Angeles, San Bernardino, và 
Cleveland ở Nam California do các yếu tố thời tiết và hỏa hoạn tại địa phương, cũng như sự 
căng thẳng tạm thời về nguồn lực chữa cháy hỗ trợ các đám cháy lớn ở các khu vực khác của 
tiểu bang.  
 
Ngoài bốn Rừng Quốc gia sẽ tiếp tục đóng cửa ở Nam California, một số khu đất thuộc Hệ 
thống Rừng Quốc gia trên toàn tiểu bang sẽ bị đóng cửa theo lệnh đóng cửa của địa phương 
tại những khu vực đang xảy ra cháy rừng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Bao gồm Rừng 
Quốc gia Eldorado ở Bắc California, có lệnh đóng cửa rừng cho đến ngày 30 tháng 9. Các quy 
định hạn chế về hỏa hoạn cũng được áp dụng trên tất cả các Rừng Quốc gia ở California để 
ngăn chặn đám cháy mới bùng phát. Vui lòng tham khảo Rừng Quốc gia địa phương mà bạn 
dự định đến thăm để có thông tin cụ thể về việc đóng cửa và hạn chế. 
 
“Chúng tôi liên tục đánh giá các điều kiện thời tiết và hỏa hoạn ở California, cũng như các 
nguồn lực chữa cháy trong khu vực và quốc gia có sẵn cho chúng tôi để chúng tôi có thể đảm 
bảo an toàn cho công chúng và các nhân viên cứu hỏa,” Cảnh sát trưởng khu vực Jennifer 
Eberlien cho biết. “Một số yếu tố hiện đang thuận lợi hơn, đó là lý do tại sao tôi quyết định chấm 
dứt lệnh đóng cửa khu vực. Tôi muốn cảm ơn công chúng và các đối tác vì đã kiên nhẫn và 
thông cảm trong suốt thời gian đầy khó khăn này”.   
 
Các yếu tố dẫn đến quyết định này bao gồm: 
1. Dự kiến sẽ tăng khả năng cung cấp nguồn lực chữa cháy cho California do nguy cơ hỏa 

hoạn giảm bớt ở các khu vực khác của đất nước. 
2. Hệ thống thời tiết khu vực và các vùng khí hậu liên quan trở nên thay đổi hơn khi các mùa 

thay đổi, dẫn đến các điều kiện kém đồng nhất trên khắp California. Khi thời tiết và nguy cơ 
hỏa hoạn vẫn cao, các biện pháp hạn chế và đóng cửa hỏa hoạn phù hợp vẫn được áp 
dụng tại địa phương và có thể được bổ sung khi cần thiết. 

3. Thăm quan cao điểm vào mùa hè đã giảm đáng kể kể từ cuối tuần nghỉ lễ Ngày Lao động. 
Công chúng là một đối tác quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và tái tạo rừng Quốc gia 
một cách có trách nhiệm. 

https://www.fs.usda.gov/main/r5/about-region/offices
mailto:SM.FS.R5inquiries@usda.gov
mailto:SM.FS.MediaDeskR5@usda.gov


4. Chúng tôi nhận thấy vai trò quan trọng của Rừng Quốc gia đối với sinh kế và chất lượng 
cuộc sống của người dân. 
 

Các điều kiện hỏa hoạn thuận lợi vẫn còn ở nhiều nơi trong bang, và vai trò của công chúng 
trong việc tái tạo có trách nhiệm chưa bao giờ quan trọng hơn đến thế. Chúng tôi nhắc nhở du 
khách thực hành tự túc trong thời gian tham quan Rừng Quốc gia, lưu ý về tình trạng cháy 
trong khu vực bạn đến thăm và tuân thủ các hướng dẫn để ngăn chặn đám cháy do con người 
gây ra. Các phương pháp hay nhất bao gồm: 
• Chú ý đến thông tin địa phương liên quan đến các con đường mòn và khu cắm trại, đặc biệt 

là đóng cửa và các hạn chế hỏa hoạn. Nói chung, các bếp trại có van ngắt sẽ được phép 
sử dụng. 

• Hãy chủ động trong suy nghĩ của bạn về việc ngăn chặn đám cháy bắt đầu. Hút thuốc, đậu 
xe trên cỏ, vật liệu dễ cháy và các hoạt động khác có thể gây ra bắt lửa trong điều kiện khô 
ráo. 

• COVID-19 vẫn là một mối quan tâm. Duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với những người 
khác.  

• Không tụ tập theo nhóm và vui lòng làm theo hướng dẫn mới nhất từ các viên chức.  
• Giao tiếp với những người khác khi bạn đi qua. Cảnh báo những người đi đường về sự 

hiện diện của bạn và bước sang một bên để người khác vượt qua. 
• Hãy đóng gói rác của bạn và rời đi với mọi thứ bạn mang theo và sử dụng. 
• Tất cả các dịch vụ có thể không có sẵn, vì vậy hãy lên kế hoạch cho phù hợp. 
 
Hơn 7.404 vụ cháy rừng đã thiêu rụi hơn 2,25 triệu mẫu Anh trên tất cả các khu vực pháp lý ở 
California. Quốc gia vẫn ở Mức sẵn sàng 5 (PL5); Khu vực Địa lý Bắc California ở PL5 và Khu 
vực Địa lý Nam California đã chuyển lên PL4. 
 
Rừng Quốc gia Humboldt-Toiyabe phần lớn nằm ở California nhưng nằm trong Vùng 
Intermountain (R4) và không bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa trước đó. 

 
Sở Lâm nghiệp cảm ơn các đối tác của chúng tôi và cộng đồng vì sự hợp tác và hiểu biết của 
họ. Công dân có câu hỏi cụ thể trong khu vực của họ nên tham khảo trang web rừng địa 
phương hoặc các trang mạng xã hội để biết thêm thông tin. 
 

###  

USDA là nhà cung cấp và là nhà tuyển dụng lao động đảm bảo các cơ hội công bằng. 
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