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BỐI CẢNH VÀ
KHUNG CHẤT
LƯỢNG KHÔNG KHÍ
TRONG NHÀ

Chất lượng Không khí Trong nhà (IAQ) rất quan trọng đối với Hệ thống
Trường Công lập Boston.

“IAQ tốt sẽ góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho các
học sinh, tăng hiệu suất làm việc của giáo viên và nhân viên,
đồng thời mang lại tinh thần thoải mái, sức khỏe và hạnh
phúc. Những yếu tố này kết hợp với nhau để giúp trường
học thực hiện sứ mệnh cốt lõi của mình - giáo dục trẻ em. ”
- EPA Hoa Kỳ
BPS tuân theo hướng dẫn từ chương trình “Công cụ IAQ cho Trường
học” của EPA Hoa Kỳ và thực hiện phương pháp giảm thiểu rủi ro theo
từng lớp đối với chương trình Quản lý Chất lượng Không khí Trong nhà.
Định nghĩa của Công cụ IAQ dành cho Trường học về quản lý chất lượng
không khí tốt trong nhà bao gồm:
● Kiểm soát các chất ô nhiễm trong không khí;
● Khởi chạy và phân phối không khí ngoài trời đầy đủ; và
● Duy trì nhiệt độ phù hợp và độ ẩm tương đối.

Công cụ IAQ cho Trường học của EPA Hoa Kỳ

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ CỦA BPS PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO THEO TỪNG LỚP
●

●
●

●

Kiểm tra Môi trường Trường học Thường niên
○ Một do Phòng Môi trường BPS thực hiện
○ Một do Ủy ban Y tế Công cộng Boston
thực hiện

●

Giám sát và Kiểm soát Nhiệt độ

●

Kiểm soát Độ ẩm và Nấm mốc

●

Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM)

●

Làm sạch

●

Quản lý Hóa chất

●

Quản lý Chất thải

●

Tắt động cơ khi dừng xe

●

Chính sách Môi trường Không Thuốc lá và
Nicotine

Bảo trì Ngăn ngừa và Sửa chữa các Tòa nhà
Vận hành, Bảo trì, Sửa chữa Thiết bị và Hệ
thống HVAC
Giám sát và Báo cáo Chất lượng Không khí
Trong nhà
○ Cảm biến Chất lượng Không khí Trong
nhà và Bảng quản lý Trực tuyến

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG KHÍ TRONG NHÀ TRONG THỜI ĐIỂM COVID-19
Năm
2020

Năm
2020

Năm
2020

Năm
2020

Năm
2020

Năm
2020

Tháng 3 - Tháng 8

Tháng 7 - Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Liên tục Bảo trì Ngăn
vừa và Điều chỉnh
HVAC; 12.000 bộ lọc
được thay thế

Nhận hướng dẫn
COVID-19 cho các
trường từ CDC, DESE,
ASHRAE, v.v. BPS xây
dựng các tài liệu tuân
thủ.

Kiểm tra Chất lượng
Không khí Trong nhà của
các Tòa nhà của Trường
và công bố kết quả

Kiểm tra Chất lượng
Không khí Trong nhà
của các Tòa nhà Quản lý
và công bố kết quả

Phân phối 5.164 Máy
lọc Không khí HEPA

Phân phối 6.437 chiếc
quạt

Bắt đầu Kiểm tra Môi
trường Trường học
Thường niên

Kiểm tra Trao đổi
Không khí của các
Trường Ưu tiên Cao
cho việc Học Trực
tiếp (HIPP) và công
bố kết quả

Đang kiểm tra 27.000
cửa sổ

Năm
2021

Năm
2021

Năm
2021

Năm
2021

Năm
2021

RFP cho Cảm biến
Chất lượng Không khí
Trong nhà
Năm
2021

Tháng 2 - Tháng 3

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 6 - Tháng 8

Tháng 7 - Tháng 12

Tương lai

Kiểm tra Trao đổi
Không khí của các
Trường Còn lại

Công bố kết quả Kiểm
tra ACH

Hoàn tất hợp đồng
Cảm biến Chất lượng
Không khí Trong nhà

Tất cả bộ lọc HVAC và
máy lọc không khí
được thay thế

Thực hiện Sáng kiến
Cảm biến Chất lượng
Không khí Trong nhà

Lắp đặt các thiết bị
điều hòa không khí
cửa sổ.

Hoàn tất cài đặt
4.327 bộ lọc MERV13

Hoàn tất sửa chữa
cần thiết cho 12.000
cửa sổ

Hoàn tất Kiểm tra
Môi trường Trường
học Thường niên

Mở rộng hệ thống
thông khí cơ học ở
nhiều trường hơn
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CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ &
THÔNG KHÍ
Khu học chánh của Hệ thống Trường Công
lập Boston đã có thể biến tất cả điều này
thành hiện thực nhờ sự tài trợ từ ESSER giúp
mang lại chất lượng không khí thích hợp cho
các trường học.

Tiếp tục Cải thiện và Bảo trì Chất lượng Không khí
● Việc thay đổi các Bộ lọc được thực hiện trên
Máy lọc không khí 6 tháng một lần và theo
yêu cầu.
● Bộ lọc Merv 13 được bảo dưỡng 3-6 tháng
một lần dựa trên các hướng dẫn cụ thể của
thiết bị
● Quạt và máy lọc không khí bổ sung cũng được
cung cấp theo yêu cầu từ bất kỳ trường học
nào để giúp tăng chất lượng không khí.
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SÁNG KIẾN CẢM BIẾN CHẤT
LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ
Tại sao phải lắp đặt Cảm biến Chất lượng
Không khí Trong nhà?

Giám sát & Báo cáo Lớp Giảm thiểu Rủi ro
● Thu thập, giám sát, đo lường và đánh giá dữ liệu
chất lượng không khí trong nhà để thực hiện các
hành động thích hợp và cải tiến.
○ Mức độ carbon dioxide được sử dụng như
chỉ số về tỷ lệ thông khí và trao đổi không
khí đầy đủ.
● Truyền thông và giáo dục về các biện pháp chất
lượng không khí trong nhà.
● Xây dựng cơ quan, sự cộng tác và tin tưởng từ
những người xung quanh đối với chủ đề về môi
trường trường học lành mạnh của BPS.
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SÁNG KIẾN CẢM BIẾN CHẤT
LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ
BPS hiện đang lắp đặt các cảm biến Chất lượng Không khí
Trong nhà cho tất cả lớp học của BPS. Mỗi cảm biến sẽ ghi
lại các biện pháp IAQ sau:

●
●
●
●
●
●

Carbon Dioxide (CO2)
Carbon Monoxide (CO)
Các hạt trong không khí - Tổng (PM10)
Các hạt trong không khí - Có thể hít thở được
(PM2.5)
Nhiệt độ (T)
Độ ẩm Tương đối (RH%)

Giai đoạn I, Lớp học: 4.047 cảm biến được lắp đặt
Giai đoạn II Lắp đặt:
● Văn phòng của y tá
● Văn phòng
● Sân thượng Trường học (Cảm biến Ngoài trời cho
Cơ sở)

Dữ liệu IAQ được sử dụng để chỉ đạo các thay đổi về thiết lập trong lớp học và
lưu ý cần thực hiện bất kỳ công việc bổ sung nào để đạt được chất lượng
không khí và thông khí tối ưu.
Công việc bổ sung có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, mở cửa sổ, điều
chỉnh cài đặt HVAC hoặc xác định và kiểm soát nguồn ở khu vực trên cao.
BPS đã thông qua các tiêu chuẩn IAQ theo các khuyến nghị của liên bang, tiểu
bang và thành phố về chất lượng không khí trong nhà và hệ thống thông khí
trong trường học và Ban quản lý Cơ sở vật chất của BPS sẽ thực hiện biện
pháp xử lý đối với những hành động vượt quá các tiêu chuẩn đó. Những biện
pháp đó được nêu trong Kế hoạch Thông khí và Chất lượng Không khí Trong
nhà của BPS.
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CÁC CHIẾN LƯỢC LỚP HỌC NHẰM ĐẠT
ĐƯỢC THAY ĐỔI KHÔNG KHÍ HÀNG GIỜ
(ACH) TỐI ƯU

● Để lại hệ thống cơ hiện có (nếu có)
● Mở một cửa sổ rộng ra 4 inch (nếu
có)
● Mở một cửa ra vào hướng ra hành
lang
● Bật một máy lọc không khí

