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Ang Pagtatapos ng Serbisyong Pang-gubat na Atas sa Pangrehiyong Pagsasara 
ay Mas Maaga ng Dalawang Araw; Limang Kagubatan ang Mananatiling Sarado 

sa ilalim ng mga Lokal na Atas 
  

VALLEJO, Calif., — Setyembre 14, 2021. Wawakasan ng Serbisyong Pang-gubat ng USDA sa 
Rehiyong Timog-kanluran ng Pasipiko ang panrehiyong atas na pagsasara na nakakaapekto sa 
mga Pambansang Gubat sa California sa 11:59 pm sa Miyerkules, Setyembre 15, dalawang 
araw bago ang orihinal na petsa ng pagtatapos na Setyembre 17. Gayunpaman, ang mga 
pagsasara sa buong kagubatan ay mananatili at palalawigin hanggang sa hatinggabi ng 
Setyembre 22 sa mga Pambansang Kagubatan sa Los Padres, Angeles, San Bernardino, at 
Cleveland sa Timog California dahil sa mga salik ng lokal na lagay ng panahon at sunog, pati 
na rin ang pansamantalang hirap sa mga mapagkukunan ng bumbero na sumusuporta sa 
malalaking sunog sa iba pang mga lugar ng estado.  
 
Bukod sa apat na Pambansang Kagubatan na mananatiling sarado sa Timog California, ang 
ilang mga lupain ng Sistema ng Pambansang Kagubatan sa buong estado ay isasara sa ilalim 
ng mga lokal na atas ng pagsasara sa mga lugar na nagpapatuloy ang mga sunog upang 
matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasama rito ang Pambansang Kagubatan ng Eldorado sa 
Hilagang California, na may atas ng pagsasara ng kagubatan hanggang Setyembre 30. 
Mananatili rin ang mga paghihigpit sa sunog sa lahat ng mga Pambansang Kagubatan sa 
California upang maiwasan ang mga bagong pagsisimula ng sunog. Mangyaring sumangguni 
sa lokal na Pambansang Kagubatan na balak mong bisitahin upang makakuha ng partikular na 
impormasyon sa mga pagsasara at paghihigpit. 
 
"Patuloy naming sinusuri ang mga lagay ng panahon at kondisyon ng sunog sa California, pati 
na rin ang mga pangrehiyon at pambansang mapagkukunan ng bumbero na maaaring magamit 
sa atin upang masiguro natin ang kaligtasan ng publiko at ng ating mga bumbero," sabi ni 
Pangrehiyon na Forester na si Jennifer Eberlien. "Ang ilang mga kadahilanan ay mas kanais-
nais ngayon, kung kaya't nagpasya akong tapusin ang atas ng pangrehiyon na pagsasara. Nais 
kong pasalamatan ang publiko at ang aming mga kasosyo sa kanilang pasensya at pang-
unawa sa mga nakakahamon na panahong ito."   
 
Kabilang sa mga kadahilanan na humantong sa pagpapasyang ito ang: 
1. Inaasahang pagdaragdag ng pagkakaroon ng mapagkukunan ng bumbero sa California 

dahil sa pagbawas ng panganib sa sunog sa iba pang mga lugar ng bansa. 
2. Ang mga panrehiyong sistema ng lagay ng panahon at mga kaugnay na lugar ng klima ay 

nagiging mas variable habang nagbabago ang mga panahon, na humahantong sa mas 
hindi pare-parehong mga kondisyon sa buong California. Kung saan mananatiling mataas 
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ang peligro ng lagay ng panahon at sunog, ang pinasadyang mga paghihigpit at pagsasara 
dahil sa sunog ay mananatiling ipapatupad sa lokal at maaaring maidagdag kung 
kinakailangan. 

3. Ang pagbisita sa pinakarurok ng tag-init ay nabawasan nang malaki mula noong katapusan 
ng linggo sa Labor Day holiday. Ang publiko ay isang mahalagang kasosyo sa 
pagpapagaan ng peligro at paglilibang nang responsable sa ating mga Pambansang 
Kagubatan. 

4. Kinikilala namin ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Pambansang Kagubatan 
sa kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga tao. 
 

Ang mga kanais-nais na kundisyon ng sunog ay mananatili sa buong bahagi ng estado, at ang 
papel na ginagampanan ng publiko sa paglilibang nang responsable ay mas mahalaga nang 
higit kaysa sa kailanman. Pinapaalalahanan namin ang mga bisita na magsanay ng sariling 
kakayahan sa mga panahon ng pagbisita sa mga Pambansang Kagubatan, magkaroon ng 
kamalayan sa mga kondisyon ng sunog sa lugar na iyong binibisita at sundin ang mga 
alituntunin upang maiwasan ang mga pagsisimula ng sunog na dulot ng mga tao. Kabilang sa 
mga pinakamahusay na kasanayan ang: 
• Pagsunod sa lokal na impormasyon kaugnay sa mga daanan at lugar na kampuhan, lalo na 

ang mga paghihigpit sa sunog at mga pagsasara. Sa pangkalahatan, ang mga kalan sa 
kampo na may patayan na balbula ay pinapayagan. 

• Maging maagap sa iyong pag-iisip tungkol sa pag-iwas sa mga pagsisimula ng sunog. Ang 
paninigarilyo, pagparada sa damuhan, nasusunog na mga materyales, at iba pang mga 
aktibidad ay maaaring magsanhi ng pagsiklab ng sunog sa mga tuyong kondisyon. 

• Nananatiling alalahanin ang COVID-19. Panatilihin ang hindi bababa sa anim na 
talampakang distansya mula sa iba.  

• Huwag magtipon sa mga pangkat at mangyaring sundin ang pinakabagong patnubay mula 
sa mga opisyal.  

• Makipag-usap sa iba sa iyong pagdaan. Abisuhan ang mga gumagamit sa iyong presensya 
at tumabi upang makadaan ang iba. 

• Iayos ang iyong basura at dalhin ang lahat ng iyong dinala at ginamit. 
• Ang lahat ng mga serbisyo ay maaaring hindi magamit, kaya mangyaring magplano nang 

naaayon. 
 
Mahigit sa 7,404 na mga sunog sa gubat ang sumunog sa mahigit sa 2.25 milyong ektarya sa 
buong nasasakupan sa California. Nananatili ang bansa sa Antas 5 ng Kahandaan (PL5); ang 
Heograpikong Lugar ng Hilagang California ay nasa PL5, at ang Heograpikong Lugar ng Timog 
California ay lumipat sa PL4. 
 
Ang Pambansang Kagubatan ng Humboldt-Toiyabe ay halos nasa California lahat ngunit nasa 
Intermountain Region (R4) at hindi naapektuhan ng dating atas ng pagsasara. 

 
Pinasasalamatan ng Serbisyong Pang-gubat ang ating mga kasosyo at ang publiko sa kanilang 
pakikipagtulungan at pang-unawa. Ang mga mamamayan na may mga partikular na 
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 tagapagbigay ng pantay na pagkakataon, taga-empleyo at tagapagpahiram. 
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