
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chất gây ô nhiễm không khí làm trầm trọng thêm
tỷ lệ tử vong  và lây truyền   COVID-19. COVID-19 và ô nhiễm không khí đều ảnh hưởng đến hệ
hô hấp dẫn đến hậu quả chết người ở những vùng bị ô nhiễm nặng bởi chất độc không khí.
Với những cư dân sống tại một trong các khu vực ô nhiễm nhất của quốc gia, COVID-19 ảnh
hưởng không cân đối đến những người sống trong Khu đô thị Los Angeles.

Vật chất phân tử Ảnh hưởng Như thế nào đến COVID-19

Ảnh hưởng của Ô nhiễm Không khí Đối với COVID-19

Sơ lược

Gia tăng 1 μg / m   của PM 2.5 làm

tăng tỷ lệ tử vong do COVID-19 lên

8%

Tiếp xúc ngắn hạn với nồng độ cao

hơn của PM 2.5, PM 10 và ôzôn có

liên quan đến sự gia tăng nguy cơ
nhiễm COVID-19

Mức độ cao của PM10 có thể đẩy
nhanh quá trình lây nhiễm

COVID-19

Trường hợp COVID-19 tăng gần
gấp đôi khi nồng độ ô nhiễm

tăng 20%

Căn cứ theo Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, phẩm chất không khí ở Khu Đô thị Los Angeles là một
trong những nơi tệ nhất ở Hoa Kỳ. Nó được xếp hạng thứ 4 về mức độ tiếp xúc PM 2,5 hàng
năm và thứ 6 trong mức độ tiếp xúc với PM 2,5 trong 24 giờ.   Ngoài ra, đây vẫn là thành phố
có ô nhiễm tầng ôzôn tệ nhất trong vài thập kỷ qua.   Mức độ ô nhiễm không khí cao có thể
kéo dài khoảng cách và thời gian các phân tử của COVID-19 nằm trong không khí, làm tăng
sự lây lan của bệnh và làm trầm trọng thêm tỷ lệ tử vong của COVID-19.
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Tác động không cân xứng
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