
 
 

                                             
 

 
ԱՆՀԱՊԱՂ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 
Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի Հրշեջ ծառայությունը և 

Հանրային առողջապահության վարչությունը՝ 
SoCalGas-ի հետ միասին,  հիմնում են Միասնական 

կառավարման մարմին՝ Aliso Canyon-ի գազի արտահոսքին 
արձագանքելու համար 

 
 
ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ– 22 հունվարի 2016թ.  – Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի Հրշեջ ծառայությունը և 
Հանրային առողջության վարչությունը՝ Հարավային Կալիֆորնիայի գազի ընկերության 
(SoCalGas) հետ միասին,  հայտարարեցին այսօր,  որ ստեղծելու են միասնական 
կառավարման մարմին՝ Aliso Canyon-ի բնական գազի արտահոսքի միջադեպին 
արձագանքելու համար:  
 
Միասնական կառավարումը՝ դա խմբակային մոտեցում է ռազմավարություններ մշակելու 
համար,  որպեսզի հնարավորություն լինի հասնել միջադեպի նպատակներին և 
ռացիոնալացնել առաջնահերթություններն ու սահմանափակումները:  Այս կառույցը թույլ 
կտա նաև բարելավել համագործակցությունը պետական կարգավորող 
գործակալությունների հետ՝ արագացնելու համար գազի արտահոսքի վերաբերյալ իրենց 
արձագանքը:  
 
«Միասին մենք կպաշտպանենք հանրությանը,  կտրամադրենք հաղորդակցություն և 
տեղեկություններ մեկ վայրից և կապահովենք արտահոսքի միջադեպի հաջող 
հանգուցալուծումը», - ասաց վարչաշրջանի Հրշեջ ծառայության պետ,  Daryl L. Osby-ը:   
 
Վարչաշրջանի երկու վարչությունները սկսեցին սերտորեն աշխատել SoCalGas-ի հետ Լոս 
Անջելեսից հարավ գտնվող Aliso Canyon բնական գազի պահեստային հիմնարկից հոկտեմբեր 
ամսին արտահոսքը հայտնաբերելուց օրեր անց:  SoCalGas-ը ասաց,  որ այն համաձայն է 
կառավարման մարմնի հետ,  որպես լավագույն միջոց հանրության,  աշխատող 
անձնակազմի,  կապալառուների և արտակարգ իրավիճակներին արձագանքողների 
անվտանգությունը ապահովելու համար:  Բացի այդ,  միասնական կառավարման մարմինը 
ապահովում է,  որպեսզի բոլոր մարմինները աշխատեն միևնույն նպատակին հասնելու 
համար:  
 



 
 

«Հանրային առողջապահության վարչությունը կշարունակի տվյալների անկախ 
գնահատումը և առողջության գնահատականը՝ ապահովելու համար համայնքների 
առողջությունը գազի արտահոսքի շտկումից երկար ժամանակ հետո», - ասաց Jeffrey 
Gunzenhauser-ը,  MD, MPH,  Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի առողջապահության ժամանակավոր 
պաշտոնյան:  «Մինչ իրավիճակը շարունակում է զարգանալ,  միասնական կառավարումը 
պաշտոնապես ղեկավարում է համակարգված արձագանքը,  և Հանրային 
առողջապահության վարչությանը տրամադրում է ավելի շատ տեղեկություններ և գործին 
վերաբերող տվյալներ՝ դրանք հասանելի լինելուն պես»:   
 
SoCalGas-ը շաբաթվա սկզբին հայտարարել էր,  որ արտահոսվող հորի հետ հատվելու և 
արտահոսքը կանգնեցնելու համար հորատվող օժանդակ հորի աշխատանքները ընթանում 
են ժամանակացույցից առաջ և կարող են հասնել նպատակին փետրվարի վերջին,  եթե ոչ 
ավելի վաղ:   
 
«Մենք կարծում ենք,  որ արտահոսքը դադարեցնելու մեր ջանքերի այս փուլը պետք է 
համակարգվի հրշեջ ծառայության և Հանրային առողջապահության վարչության հետ 
միասին», - ասաց Jimmie Cho-ն,  SoCalGas-ի Գազի գործունեության և համակարգի 
միասնականության հարցերով գլխավոր փոխտնօրենը և SoCalGas-ի Aliso Canyon-ի միջադեպի 
ղեկավարը:  «Երկու վարչություններն էլ մեծ պատրաստվածություն ունեն վտանգավոր 
իրավիճակներին արձագանքման համար և ունեն բոլոր հնարավորությունները 
պաշտպանելու կյանքերը,  շրջակա միջավայրը,  գույքը և հանրային առողջությունը»:  
 
Միասնական կառավարման մարմինը կգործի SoCalGas-ի Aliso Canyon-ի հիմնարկից:  Aliso 

Canyon-ի հորի արտահոսքի միջադեպի վերաբերյալ տեղեկությունների համար հանրությունը 
և լրատվամիջոցները կարող են կապվել հետևյալ անձանց հետ՝ 
 
Mark Savage 

Ջոկատի հրամանատար  
Տեղեկատվության պաշտոնյա  
Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի Հրշեջ ծառայություն  
mark.savage@fire.lacounty.gov 

 
Natalie Jimenez  

Տնօրեն,  Հաղորդակցության և հանրության հետ կապի գրասենյակ  
Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի Հանրային առողջապահության վարչություն  
(213) 240-8144 

media@ph.lacounty.gov 

 
Lisa Alexander  

Հանրային տեղեկատվության պաշտոնյա 
Aliso Canyon-ի միջադեպ,  SoCalGas  

877-643-2331 
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