Sắc Lệnh về Máy Thổi Lá
Các Thắc Mắc Thường Gặp (FAQ)
Có hiệu lực ngày 1 tháng Bảy, 2014
Luật (LGMC 16.20.070)
 Máy thổi lá chạy bằng xăng bị cấm dùng ở tất cả các khu cư gia, thương mại, và kỹ nghệ hoặc
khu vực công cộng.


Máy thổi lá chạy bằng điện vượt quá 65 decibel, cách nguồn điện 50 bộ bị cấm dùng ở tất cả các
khu cư gia, thương mại và kỹ nghệ hoặc khu vực công cộng.



Nguồn gây ra tiếng ồn hỗn tạp liên tục, như: máy cắt cỏ chạy bằng điện hoặc xăng, máy
thổi lá chạy bằng điện, máy cắt rìa, máy cắt hàng rào và những nguồn gây tiếng ồn di
chuyển tương tự khác chỉ được dùng từ 8:00 giờ sáng tới 5:00 giờ chiều các ngày trong
tuần và từ 9:00 giờ sáng tới 4:00 giờ chiều vào cuối tuần ở khác khu cư gia, thương mại,
kỹ nghệ hoặc khu vực công cộng hoặc các khu vực không có tiếng ồn.



Không được dùng máy thổi lá vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.

Tại Sao Máy Thổi Lá Chạy Bằng Xăng Bị Cấm?
Máy thổi lá chạy bằng xăng làm giảm phẩm chất cuộc sống ở Los Gatos khi làm ô nhiễm không khí, gây
ra
nhiều nguy cơ về sức khỏe cho người dùng máy và cư dân, gây ra tiếng ồn mức cao và làm mất
sự yên bình của khu láng giềng.
Khi Nào Lệnh Cấm Có Hiệu Lực?
Lệnh cấm dùng máy thổi lá chạy bằng xăng có hiệu lực vào ngày 1 tháng Bảy, 2014. Thực thi mềm dẽo
lệnh cấm sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, 2014 tới ngày 1 tháng Giêng, 2015. Trong suốt thời gian này,
các nhân viên Tuân Hành Bộ Luật (Code Compliance staff) sẽ gởi thư cảnh giác về những vi phạm được
báo cáo để báo cho cộng đồng, người làm vườn và người sở hữu bất động sản về lệnh cấm máy thổi lá.
Báo Cáo Có Người Dùng Máy Thổi Lá
Để báo cáo các vi phạm, xin cung cấp địa chỉ, ngày và giờ xảy ra vi phạm. Một Viên Chức Tuân Hành Bộ
Luật (Code Compliance Officer) sẽ theo dõi bổ túc vi phạm được báo cáo.
Điện Thư Báo Cáo Máy Thổi Lá: CodeCompliance@LosGatosCA.gov
Đường Dây Điện Thoại Báo Cáo Máy Thổi Lá: 408-399-5720
Chánh Sách và Tiến Trình Thực Hiện
 Nhân viên Tuân Hành Bộ Luật của Ban Phát Triển Cộng Đồng (Community Development
Department) thực thi luật này.
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Nhân viên sẽ thông báo cho người dùng máy thổi lá về lệnh cấm máy thổi lá và gởi bổ túc thư
cảnh giác cho người chủ bất động sản và/hãng quản lý bất động sản và hãng làm vườn (nếu biết
được thông tin về người làm vườn từ người làm vườn hoặc người chủ/người quản lý bất động
sản).
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