
SB 5141: The Healthy  
Environment for All (“HEAL”) Act

Ang Healthy Environment for All Act (HEAL, Batas sa Kapaligirang Mabuti para sa Lahat), na karaniwang tinatawag 
na HEAL Act, ay ipinasa at isinabatas noong 2021 at isinakodigo sa Revised Code of Washington (RCW, Inirebisang 
Kodigo ng Washington) 70A.02. Ang lehislasyong ito ay resulta ng mga rekomendasyong ibinigay sa Ulat ng Task Force 
ng Katarungang Pangkapaligiran noong Oktubre 2020. Ang mga layunin ng HEAL Act ay bawasan ang pagkakaiba-
iba ng kalayagan ng kapaligiran at kalusugan sa Estado ng Washington at unahin ang mga populasyong may kahinaan 
at komunidad na may labis na pasanin sa pamamagitan ng paglalapat ng Environmental Justice (EJ, katarungang 
pangkapaligiran) sa maraming aktibidad ng mga ahensiya ng estado, kasama na ang: mga plano sa estratehiya, plano sa 
pakikipag-ugnayan sa komunidad, at proseso ng pagpapasiya para sa pagbuo ng budget, gastusin, at pagbibigay o hindi 
pagbibigay ng mga benepisyo. Ito ang unang batas sa Washington na gumawa ng pamamaraan sa EJ na nakaayon sa 
gobyerno ng buong estado.
 
Ano ang Katarungang Pangkapaligiran?
Ayon sa pagpapakahulugan ng United States Environmental Protection Agency (Ahensiyang Tagaprotekta ng Kapaligiran 
ng Estados Unidos), ang ibig sabihin ng EJ para sa HEAL Act ay “ang patas na pakikitungo at makabuluhang pagsali 
sa lahat ng tao anupaman ang kanilang lahi, kulay, bansang pinagmulan, o kita kaugnay ng pagbuo, pagsasagawa, at 
pagpapatupad ng mga batas, panuntunan, at patakarang pangkapaligiran. Kasama sa katarungang pangkapaligiran ang 
pagtugon sa mga hindi balanseng epekto sa kapaligiran at kalusugan sa lahat ng batas, panuntunan, at patakarang may 
mga epekto sa kapaligiran sa pamamagitan ng pag-una sa mga populasyong may kahinaan at komunidad na labis ang 
pasanin, patas na pamamahagi ng mga resource at benepisyo, at paglaban sa karahasan.”1

Ano ang Kinakailangan para sa HEAL Act?
Inaatasan ng HEAL Act ang pitong ahensiya ng estado na maglapat ng mga partikular na kinakailangan para sa EJ 
sa mga aksiyon ng ahensiya. Ang mga ahensiyang ito ay mga Ang mga ahensiyang ito ay Department of Agriculture 
(Kagawaran ng Agrikultura), Department of Commerce (Kagawaran ng Komersiyo), Department of Ecology (Kagawaran 
ng Ekolohiya), Department of Health (Kagawaran ng Kalusugan), Department of Natural Resources (Kagawaran 
ng Likas na Yaman), at Department of Transportation (Kagawaran ng Transportasyon), at Puget Sound Partnership 
(Pakikipagtulungan para sa Puget Sound). Maaaring sumali ang iba pang ahensiya sa pagpapatupad sa HEAL Act. Itinatag 
ng HEAL Act ang Konseho ng EJ. Ang mga miyembro ng Konseho ng EJ ay hinirang ng Gobernador at nagpapayo sa 
mga saklaw at kasaling ahensiya kung paano ilalapat ang EJ sa mga aktibidad ng ahensiya. Inaatasan ng HEAL Act ang 
Department of Health (Kagawaran ng Kalusugan) na ipagpatuloy ang pagpapanatili at regular na pag-update sa Mapa ng 
Washington Environmental Health Disparities (EHD, Pagkakaiba-iba ng Kalagayan ng Kapaligiran sa Washington).

Paano Ipinapatupad ang HEAL Act? 
Nagbibigay ang batas sa mga ahensiya ng mga pamantayan, at hangad nitong pabilisin at pag-isahin ang trabaho. Bumuo 
ang Department of Health ng EJ Interagency Workgroup (Grupo sa Paggawa ng Iba't Ibang Ahensiya para sa EJ) upang 
suportahan ang trabaho ng Konseho ng EJ at tiyaking magtutulungan ang mga ahensiya. Ang Interagency Workgroup at 
ang mga ahensiya ng estado na nagpapatupad sa HEAL Act ay tuloy-tuloy na makikipagtulungan sa Konseho ng EJ.

Piniling sumali ng Office of the Attorney General (AGO, Tanggapan ng Punong Abogado) sa pagpapatupad sa HEAL 
Act nang naipasa ang lehislasyon noong 2021. Isasakatuparan ng AGO ang mga kinakailangan para sa HEAL Act ayon 
sa timeline ng lehislasyon. Ilalapat ng AGO sa mga aktibidad ng ahensiya ang mga prinsipyo at kasanayan ng EJ na 
pinagtibay ng Konseho ng EJ at ng Interagency Work Group.

1  RCW 70A.02.010(8)
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Timeline ng HEAL Act
Inaatasan ng HEAL Act ang mga ahensiya ng estado na:

1. Bumuo ng plano sa pakikipag-ugnayan sa komunidad na mangangasiwa ng makabuluhang pakikilahok at 
direktang pagsali ng mga populasyong may kahinaan at komunidad na may labis na pasanin hanggang  
Hulyo 1, 2022;

2. Magbigay ng mga taunang ulat sa Konseho ng EJ simula Setyembre 1, 2022;
3. Maglapat ng plano sa pagpapatupad ng EJ sa mga plano sa estratehiya ng ahensiya hanggang Enero 1, 2023;
4. Maglathala ng listahan ng mahahalagang aksiyon ng ahensiya na kailangan ng pagtatasa para sa EJ sa website 

ng ahensiya at abisuhan ang Washington State Register hanggang Hulyo 1, 2023, at nang pana-panahon 
pagkatapos nito;

5. Magsagawa ng mga pagtatasa para sa EJ para sa mahahalagang aksiyon ng ahensiya at magbigay ng oportunidad 
upang makapagkomento ang publiko sa pagpapasiya tungkol sa pagtatasa simula Hulyo 1, 2023;

6. Ilapat ang mga prinsipyo ng EJ sa mga proseso ng pagpapasiya para sa pagtatakda ng budget, pondo, at gastusin 
simula Hulyo 1, 2023;

7. Maglathala ng taunang ulat sa dashboard sa website ng Office of Financial Management (OFM, Tanggapan ng 
Pamamahala sa Pananalapi) para sa item 3-6 simula Setyembre 1, 2024;

8. Maglarawan ng karagdagang mahahalagang aksiyon ng ahensiya hanggang Hulyo 1, 2025; at
9. Bumuo ng framework para sa pagpapayo sa mga tribo nang nakaayon sa gobyerno ng mga tribo.
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