VĂN PHÒNG QUẢN LÝ
KHẨN CẤP OREGON
Tin mới từ ETART ngày 13 tháng Mười Một, 2020
Phân tích những đe dọa xói mòn sau hỏa hoạn là một phần trong nỗ lực phục hồi của tiểu bang
SALEM, Ore. – Các cơ quan tiểu bang Oregon, đối tác liên bang và địa phương đã thành lập nhóm liên
ngành để phân tích các đe dọa xói mòn và lũ lụt khả dĩ sau hỏa hoạn ở trên và dưới những vùng đất
công và tư nhân do thảm họa cháy rừng xảy ra hồi tháng Chín ở miền Tây Oregon.
Khi lửa bao trùm toàn bộ cảnh quan, nó có thể làm thay đổi cách thoát nước của đất, làm lỏng hoặc
hỏng rễ cây và thảm thực vật, làm cho một số khu vực dễ bị lở đất và lũ đột ngột. Nhóm sẽ ưu tiên đánh
giá những đe dọa cho cuộc sống con người, phẩm chất nước và các chức năng sinh thái quan trọng khác.
Nhóm sẽ đánh giá ảnh hưởng khả dĩ của xói mòn, dòng chảy bùn đá, lũ lụt và các phương pháp giảm
thiểu tác động đó về mức rủi ro, tính khả thi và chi phí. Nhóm gồm các chuyên gia trong nhiều lãnh vực,
bao gồm thủy văn, lâm nghiệp, địa chất, khoa học đất, sinh vật, sinh thái, kỹ sư, khảo cổ, chuyên gia lập
bản đồ và nhiều lãnh vực khác. Những đánh giá và kết quả làm việc của nhóm sẽ giúp các đối tác liên
bang và địa phương ưu tiên đầu tư vào phục hồi sau hỏa hoạn để bảo vệ cuộc sống và an toàn cho con
người, và các giá trị cảnh quan khác.
Nhóm Đánh Giá và Giảm Thiểu Đe Dọa Xói Mòn (Erosion Threat Assessment and Reduction Team, hay
ETART) đã bắt đầu công việc của nhóm trên toàn tiểu bang và sẽ công bố những kết quả sơ bộ vào cuối
tháng Mười Một, cho cộng đồng thông tin để hiểu rõ những khu vực cần khôi phục sau hỏa hoạn.
Khi thời tiết sang đông ẩm ướt, tuyết và mưa sẽ gia tăng nhu cầu nhận thức về lũ và dòng chảy bùn đá
khả dĩ sau hỏa hoạn .
Trên mạng lưới sau đây có tờ thông tin giải đáp thắc mắc toàn diện về những nỗ lực của ETART:
https://cdn.govstatus.site/292940cb8150d14a088fec0c14e65a64fc25a514/NCRRTF_ETART_FACTSHEET
_20201106.pdf (và bằng tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt). Đường nối để xem thông tin và các
tài nguyên liên quan sẽ có vào cuối tháng trên mạng lưới phục hồi sau cháy rừng của tiểu bang:
wildfire.oregon.gov và trên mạng xã hội.
Liên lạc với Trung Tâm Thông Tin Phục Hồi Sau Cháy Rừng tại mạng lưới fire.info@oregon.gov để biết
thêm thông tin. Gởi điện thư tới 2020wildfiresetart@fema.dhs.gov nếu quý vị có những thắc mắc cụ thể
về ETART
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