Thành Phố Saratoga
Sở Phát Triển Cộng Đồng
www.saratoga.ca.us/leaf
enforcement@saratoga.ca.us
408.868.1214

Các Quy Định Mới Về Máy Thổi Lá
Để giúp giảm ô nhiễm tiếng ồn tại Saratoga, Hội Đồng Thành Phố đã thông qua
các quy định mới dành cho máy thổi lá, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2019.
Các Quy Định Mới
•

Máy thổi lá được sử dụng tại Saratoga phải có chứng nhận của nhà sản xuất là gây ra tiếng ồn không
quá 65 decibel ở khoảng cách 50 feet.

•

Nhiều máy thổi lá thương mại đáp ứng tiêu chí này được gắn đề can
của American National Standards Institute (Viện Quy Chuẩn Quốc
Gia Mỹ, ANSI) B175.2 (như trong hình). Nhãn của nhà sản xuất và/
hoặc thông tin sản phẩm sẽ được sử dụng để xác minh việc tuân thủ.

•

Chủ nhà chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ trong khu vực đất đai nhà cửa của mình, bất kể ai là người
đang sử dụng máy thổi lá, và có thể phải chịu án phạt và nộp tiền phạt nếu vi phạm.

Các Câu Hỏi Thường Gặp
Tôi nên mua máy thổi lá nào?
Nhiều nhà sản xuất chế tạo máy thổi lá tuân thủ các yêu cầu này, và có một số cửa hàng bán đồ sửa sang
nhà cửa và các trung tâm bán đồ làm vườn trong khu vực có thể giúp quý vị tìm được máy phù hợp. Khi
chọn máy, quý vị cũng nên cân nhắc kích thước lô đất, máy không dây và có thể sạc điện, và máy chuyên
dùng hay để sử dụng ở nhà.
Khi nào thì tôi cần máy thổi lá tuân thủ tiêu chuẩn?
Vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, các quy định này sẽ có hiệu lực và quý vị cần phải sử dụng máy thổi lá
tuân thủ tiêu chuẩn.
Khi nào tôi có thể sử dụng máy thổi lá của mình?
Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, quý vị có thể sử dụng máy thổi lá từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Thứ
Hai đến Thứ Sáu, và từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào Thứ Bảy. Không được sử dụng máy thổi lá vào
Chủ Nhật.
Các quy định này áp dụng ở đâu?
Các quy định này chỉ áp dụng với máy thổi lá sử dụng tại Saratoga.
Nếu tôi sử dụng máy thổi lá không tuân thủ quy định thì sao?
Nếu nhân viên Thành Phố xác minh là có vi phạm, chúng tôi sẽ gửi thư nhắc nhở tới chủ nhà và/hoặc
công ty chỉnh trang cảnh quan. Nếu xác minh thấy có thêm các vi phạm khác ở cùng địa điểm, chủ nhà
sẽ nhận được vé phạt.
Tôi có thể liên hệ với ai nếu tôi có các thắc mắc khác?
Quý vị có thể liên hệ với Ban Tuân Thủ Quy Định của Thành Phố Saratoga bằng cách gửi email tới
enforcement@saratoga.ca.us hoặc gọi số 408.868.1214
Thông tin này có sẵn trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tại www.saratoga.ca.us/leaf

