
BÀI KIỂM TRA HUẤN LUYỆN VỀ NHẬN THỨC VỀ KHÓI 

THÔNG BÁO #: ________________ 

1. Kỳ “Check Before You Burn” bắt đầu vào ngày đầu tiên của ____________ và kết thúc vào ngày cuối 
cùng của __________ mỗi năm.

Bắt đầu vào ngày đầu tiên của Kết thúc vào ngày cuối cùng của
a.   Tháng 10 Tháng 3 
b.   Tháng 11 Tháng 2 
c. Tháng 10 Tháng 1 
d. Tháng 11 Tháng 3 

2. Đốt củi tạo ra nhiều chất gây ô nhiễm không khí, bao gồm  chất dưới dạng hạt. Chất dưới dạng hạt là một 
hỗn hợp phức tạp có thể chứa ___________. 

a.  muội  c.  bụi 
b.  kim loại d.  Tất cả các trường hợp bên trên 

3.  Chất dưới dạng hạt (cũng được gọi là PM 2.5) tạo ra từ việc đốt củi trong khu dân cư có thể gây ra các 
vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bao gồm phổi suy giảm, suyễn nặng thêm, bệnh hô hấp mạn tính ở trẻ 
em, nhịp tim bất thường, nhồi máu cơ tim không gây tử vong, và chết yểu. 

a.  Đúng b.  Sai 

4. Không ai được đốt lửa hay điều khiển một thiết bị đốt củi khi đã có công bố trong thông báo Giai Đoạn 2 
– Cấm Mọi Hoạt Động Đốt Củi, trừ khi họ đủ điều kiện được áp dụng một trong các trường hợp được 
miễn theo Quy Tắc 421. 

a.  Đúng b.  Sai 

5. Tại Quâṇ Sacramento, đốt củi chiếm trên 50 phần trăm mức ô nhiễm vào mùa đông, ngược lại với khí 
thải xe cộ gây ô nhiễm vào mùa hè. 

a.  Đúng b.  Sai 

6. Trong kỳ “Check Before You Burn”quý vị có thể kiểm tra tình trạng đốt củi hằng ngày bằng phương pháp 
nào sau đây. 

a.  www.airquality.org  d.  Trang thời tiết của Sacramento Bee (bản in) 
b. Ứng Dụng Region Air Quality của Sacramento e.  Theo Twitter @AQMD 
c.  1-877-662-8765 (1-877-No-Burn-5)  f.  tất cả các trường hợp bên trên 

7. Vào mùa đông, khi chúng ta sưởi ấm nhà nhiều nhất, những đêm lạnh có ít gió sẽ làm cho khói và các 
chất gây ô nhiễm không khí đọng lại và ________________ . 

a.  thổi đi c.  ở mặt đất 
b.  ở trên  không trung  d.  phát tán nhanh 

8. Lò có chứng nhận U.S. EPA sưởi ấm hiệu quả hơn và ít gây ô nhiễm hơn. 

a.  Đúng b.  Sai 

9. Nếu quý vị đốt củi, chỉ dẫn nào sau đây sẽ tăng hiệu quả và giảm ô nhiễm? 

a.  nhóm lửa bằng củi mềm c.  chỉ đốt củi khô 
b.  sử dụng củi cứng để đốt sạch hơn  d.  tất cả các trường hợp bên trên 

10. Đốt rác, dầu, gỗ đã qua xử lý, cao su, và nhựa trong lò củi có thể làm tăng  chất dưới dạng hạt và phát ra 
khí độc. 

a.  Đúng b.  Sai 


