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Служба охорони лісів завершила регіональний наказ на закриття на два дні 
раніше; П'ять лісів залишаться закритими відповідно до місцевих наказів 

  
Валлехо, Каліфорнія, — 14 вересня 2021 р. Служба охорони лісів Міністерства 
сільського господарства США в Тихоокеанському Південно-Західному регіоні скасує 
регіональний наказ про закриття, який стосується національної лісу в Каліфорнії, о 23:59 в 
середу, 15 вересня, за два дні до початкової дати завершення 17 вересня. Проте, 
закриття лісів на всій території залишиться в силі і буде продовжено до півночі 22 вересня 
в національних лісах Лос-Падрес, Анхелес, Сан-Бернардіно і Клівленд в Південній 
Каліфорнії через місцеві погодні умови і фактори пожежі, а також тимчасове 
навантаження на засоби пожежогасіння, що борються з великими пожежами в інших 
районах штату.  
 
На додаток до чотирьох національних лісів, які залишаться закритими в Південній 
Каліфорнії, деякі землі Національної лісової системи по всьому штату будуть закриті 
відповідно до місцевих наказів про закриття в районах триваючих лісових пожеж для 
забезпечення громадської безпеки. Це включає в себе національний ліс Ельдорадо в 
Північній Каліфорнії, в якому діє наказ про закриття лісу до 30 вересня. Обмеження, що 
призводять до виникнення пожежі, також залишаються у силі в усіх національних лісах 
Каліфорнії, щоб запобігти новим загоряння. Будь ласка, зверніться до місцевого 
національного лісу, який Ви плануєте відвідати, щоб отримати конкретну інформацію про 
закриття та обмеження. 
 
«Ми постійно оцінюємо погодні умови і умови пожеж в Каліфорнії, а також наявні у нас 
регіональні і національні ресурси пожежогасіння, щоб ми могли забезпечити безпеку 
населення і наших пожежників», - сказала регіональний лісничий Дженніфер Еберліен. 
«Деякі фактори зараз більш сприятливі, тому я вирішила скасувати регіональний наказ 
про закриття. Я хочу подякувати громадськості і нашим партнерам за їх терпіння і 
розуміння у ці непрості часи».   
 
Фактори, що вплинули на це рішення, включають: 
1. Очікуване збільшення доступності ресурсів пожежогасіння в Каліфорнії у зв'язку зі 

зменшенням пожежної небезпеки в інших районах країни. 
2. Регіональні погодні системи та пов'язані з ними кліматичні зони стають більш 

мінливими в міру зміни сезонів, що призводить до менш однорідних умов у Каліфорнії. 
Там, де погодні умови і пожежна небезпека залишаються високими, індивідуальні 
протипожежні обмеження і загородження залишаються на місці і можуть бути додані 
при необхідності. 
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3. Пік відвідуваності влітку значно знизився після святкових вихідних, присвячених Дню 
праці. Громадськість є важливим партнером у зниженні ризиків і відповідальному 
проведенні відпочинку в наших національних лісах. 

4. Ми визнаємо важливу роль національних лісів для забезпечення засобів до існування і 
якості життя людей. 
 

Сприятливі пожежні умови зберігаються в багатьох частинах штату, і роль суспільства у 
відповідальному проведенні відпочинку як ніколи важлива. Ми нагадуємо відвідувачам 
практикувати самозабезпечення під час відвідування національних лісів, знати про умови 
пожеж в районі, який Ви відвідуєте, і слідувати інструкціям щодо запобігання виникненню 
пожеж з вини людини. Кращі практики включають: 
• Звертайте увагу на місцеву інформацію щодо стежок і наметових таборів, особливо 

про заборони на вогонь і закриття. Як правило, дозволяється використовувати похідні 
печі з запірним клапаном. 

• Проявіть ініціативу, думаючи про запобігання виникнення пожежі. Куріння, парковка в 
траві, легкозаймисті матеріали та інші дії можуть призвести до пожежі в сухих умовах. 

• COVID-19 як і раніше викликає занепокоєння. Тримайтеся на відстані не менше шести 
футів від інших.  

• Не збирайтеся групами і, будь ласка, дотримуйтесь останніх вказівок офіційних осіб.  
• Спілкуйтеся з іншими під час Вашого проходження. Попередьте користувачів про Вашу 

присутність і відійдіть в сторону, щоб дозволити іншим пройти. 
• Зберіть сміття і підіть з усім, що Ви принесете і використовуєте. 
• Всі послуги можуть бути недоступні, тому плануйте відповідно. 
 
Більше 7404 лісових пожеж спалили понад 2,25 мільйона акрів у всіх юрисдикціях 
Каліфорнії. Країна залишається на рівні готовності 5 (preparedness level, PL5); географічна 
зона Північної Каліфорнії знаходиться на PL5, а географічна зона Південної Каліфорнії 
перейшла на PL4. 
 
Національний ліс Гумбольдт-Тойябе знаходиться в основному в Каліфорнії, але 
знаходиться в міжгірському регіоні (R4), і на нього не вплинув попередній наказ про 
закриття. 

 
Служба охорони лісів дякує нашим партнерам і громадськості за їх співпрацю та 
розуміння. 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. 
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