PHỤC HỒI SAU CHÁY RỪNG Ở OREGON 2020
LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM QUẢN LÝ RÁC OREGON

BƯỚC 2: DỌN DẸP TRO BỤI VÀ RÁC SAU CHÁY RỪNG
Tiểu Bang Oregon sẽ chi trả tiền dọn dẹp rác do cháy rừng vào tháng Chín, 2020, ngay cả khi Cơ Quan Quản
Lý Khẩn Cấp Liên Bang không bao trả hết các chi phí. Sơ đồ sau đây cho biết các loại rác đủ điều kiện hoặc
không đủ điều kiện được dọn dẹp ở Bước 2 cho nhà ở và doanh nghiệp.

LOẠI RÁC NÀO ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỌN DẸP Ở BƯỚC 2

Loại Rác

Đủ Điều Kiện Được Dọn Dẹp

Không Đủ Tiêu Chuẩn Được Dọn Dẹp

Nhà bị phá hủy
Nhà bị hư hại nặng
Có thể đủ điều kiện nếu là nguy
cơ cho tánh mạng, sức khỏe công
cộng hay an toàn. Điều này được
xác định tùy từng trường hợp.

Nhà bị hư hại một phần

Nhà cất sẵn
Các cơ sở thương mại
Dùng Kết Hợp
(Thương Mại và Nơi Cư Ngụ)

Xe, nhà di động (RV) và
thuyền

Nếu ở trên đất nơi nhà ở bị
phá hủy thì xe là phương tiện
đi lại chánh sẽ đủ điều kiện.

Nếu ở trên đường đi công cộng
thì quận có thể dọn dẹp hoặc
người chủ yêu cầu hãng bảo
hiểm dọn dẹp. Nếu ở trên
đất tư nhân thì các phần của xe
hay phế liệu không đủ điều kiện.

Nơi để xe, nhà kho, chuồng trại, nơi
vui chơi và các công trình phụ khác

Nếu bị hư hại do hỏa hoạn
thì sẽ được dọn dẹp.

Móng nhà

Hồ sẽ có rào chắn.

Hồ bơi dưới mặt đất
Đường lái xe và tường rào

Nếu bị hư hại do hỏa hoạn hoặc có
hiểm họa khi dọn dẹp thì sẽ được dọn
dẹp tất cả hoặc một phần.
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Loại Rác

Đủ Điều Kiện Được Dọn Dẹp

Không Đủ Tiêu Chuẩn Được Dọn Dẹp

Sân sau nhà
Trụ địa chấn
Giếng
Nếu bị hư hại do hỏa hoạn hay
thu dọn thì sẽ đủ điều kiện được
dọn dẹp.

Tầng hầm và hầm

Nếu bị hư hại do hỏa hoạn hay
thu dọn thì sẽ đủ điều kiện được
dọn dẹp.

Bể tự hoại
Ống khói

Có thể đủ điều kiện nếu là nguy cơ
cho tánh mạng, sức khỏe công cộng
hay an toàn. Điều này được xác định
theo từng trường hợp.

Cầu tàu

Thùng dầu đốt và
nhiên liệu
(Trên mặt đất)

Thùng dầu đốt và
nhiên liệu
(Dưới mặt đất)

Nếu bị hư hại do hỏa hoạn hay
thu dọn thì sẽ đủ điều kiện được
dọn dẹp.
Có thể đủ điều kiện nếu là nguy cơ
cho tánh mạng, sức khỏe công cộng
hay an toàn. Điều này được xác định
theo từng trường hợp.

Cây

Rác thải sinh hoạt và nguy
hại

Đủ điều kiện ngay cả cho những
nhà ở không tham gia Bước 1.
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