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Para sa salin ng mga dokumentong ito sa wikang Filipino, bumisita sa www.RichmondRefineryFire.com. 

Para una versión en español de estos documentos, por favor visite www.RichmondRefineryFire.com. 

ສ"ລ$ບເອກະສານທ-ແປເປ$ນພາສາລາວ, ກະລuນາເຂ4າຊ6ມທ- www.RichmondRefineryFire.com. 

MGA SAGOT SA MGA MADALAS ITANONG 
 
 

 
 

Kasaysayan ng Kaso 

1. Tungkol saan ang kasong ito? 

Noong Agosto 6, 2012, nagkaroon ng sunog sa pasilidad ng Chevron Richmond na nagresulta sa makapal na usok na umangat sa 
himpapawid at bahagyang kumalat ito sa mga kalapit na komunidad. Ang sunog ay ang resulta ng pagsingaw ng mga hydrocarbon 
mula sa isang numinipis na tubo at pagliyab nito pagkatapos. Umabot nang humigit-kumulang 6 na oras ang sunog bago ito mapatay. 
Pinatay ng Chevron ang unit ilang sandali lang bago nagsimula ang sunog, at samakatuwid, humigit-kumulang 600 bariles ng mga 
hydrocarbon ang nasunog ayon sa kalkulasyon ng mga eksperto. Ang mga lokal na awtoridad ay nag-isyu ng matutuluyan bilang 
direktiba at nagsabi sa mga residente na isara ang kanilang mga bintana at manatili sa loob. 

2. Ano ang nangyari sa mga araw pagkatapos ng sunog? 

Nagsagawa ng pagsasampol sa hangin ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin sa Bay Area (Bay Area Air Quality 
Management District, BAAQMD) pagkatapos ng sunog. Noong Agosto 9, 2012, ang BAAQMD ay nag-isyu ng press release na 
nagsasaad na mula sa mga sampol ng hangin na kinuha malapit sa pasilidad ng Chevron, natukoy na normal ang mga background na 
level ng mga toxic na contaminant sa hangin. Iniulat din na walang natukoy ang mga real time na monitor sa particulate matter na 
anumang pagtaas ng mga level nito noong may sunog. 

Noong Agosto 12, 2012, Ang BAAQMD ay gumawa ng slide presentation na nagsasaad na: “Ang network ng pagsubaybay sa PM2.5 
[particulate matter] sa California ay hindi nagpakita ng anumang malaking pagtaas ng mga level ng PM2.5 sa mga araw pagkatapos ng 
insidente (maliban sa mga wildfire). Batay sa mga patuloy na pagsusukat, walang natukoy na epekto.” 

Noong Agosto 23, 2012, inilabas ng BAAQMD ang mga resulta mula sa istasyon ng pagsubaybay sa San Pablo. Ipinakita sa mga 
resulta ang mga level na mas mababa sa mga pamantayan sa kalidad ng hangin ng estado at pederal. Isinaad ng direktor ng agham ng 
hangin para sa Bay Area Air District na si Eric Stevenson na: “Ang lagay ng panahon noong gabing naganap ang sunog ay nakatulong 
na maitulak ang karamihan sa particulate na polusyon mula sa sunog pataas papunta sa atmospera.” 

3. Paano nagsimula ang mga kaso? 

Ilang libong katao ang nag-ulat na nagkasakit at bumisita sa mga lokal na ospital at doktor na nagrereklamo tungkol sa mga sintomas 
ng iritasyon, tulad ng pag-ubo, pagbahing, pagkahilo, at pangangati ng mga mata at lalamunan. Humigit-kumulang 20,000 katao ang 
nag-arkila ng mga abogado (“ang mga abogado ng mga nagsasakdal”) na nagsampa ng mga kaso sa ngalan nila laban sa Chevron. 

4. Ano na ang nangyari pagkatapos na maisampa ang mga kaso? 

Maraming dinaanang mga pagbabago sa paglilitis ang kaso, at itinalaga ito sa iba't ibang hukom. Sa huli, itinalaga ang kaso kay Hukom 
Barry Goode. Nagtakda siya ng proseso kung saan pipili ng 60 nagsasakdal sa “grupo ng paglilitis” para sa pagtuklas at 12 sa mga iyon 
ang itatakda para sa isang petsa ng paglilitis. 

Nagsagawa rin ng mga pagtetestimonya ng ilang empleyado ng Chevron ang mga abogado ng mga nagsasakdal. Naniniwala ang mga 
abogado ng mga nagsasakdal na nakagawa sila ng matibay na argumento na alam ng Chevron na ang partikular na tubong ito ay may 
posibilidad na pumalya ngunit hindi nila ito pinalitan. Naniniwala rin ang mga abogado ng nagsasakdal na naipakita sa ebidensya na ang 
tagas noong araw na iyon ay hindi pinangasiwaan nang tama ng Chevron. 
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5. Bakit may resolusyon nang walang paglilitis? 

Ang alalahanin ay ang mga pinsalang naranasan ng mga nagsasakdal sa grupo ng paglilitis. Muli, walang nahanap ang BAAQMD na 
pagtaas ng mga level ng mga toxin noong nagaganap ang sunog at pagkatapos ng sunog. Nag-arkila ng mga medikal na eksperto ang 
mga abogado ng mga nagsasakdal upang suriin ang mga pagkakalantad sa mga nagsasakdal sa grupo ng paglilitis. Sa pangkalahatan, 
ang pinakamasusuportahan ng mga eksperto ay nagdulot ang sunog ng mga panandaliang (isa hanggang dalawang linggo) sintomas ng 
iritasyon. Hindi masabi ng mga eksperto na nagdulot ang sunog ng anumang pangmatagalang medikal na kundisyon. 

Ilang sandali bago ang unang paglilitis, nakipag-areglo sa Chevron ang mga abogado ng mga nangungunang nagsasakdal hinggil sa 
kaso at nagkasundo sila sa pansamantalang Kasunduan sa Resolusyon. Sa kabuuan ng huling siyam na buwan, kumilos ang mga 
abogado upang gawing pormal ang kasunduang ito at nagtakda sila ng protokol para sa mga kwalipikadong nagsasakdal na 
makatanggap ng gantimpala. 

6. Ano ang iniisip ng aking abogado na dapat kong gawin? 

Ang mga abogado ng mga nagsasakdal na nangasiwa sa kasong ito mula sa simula at naghanda sa unang kaso para sa paglilitis ay 
mariing nagpapayo sa iyo na lumahok sa resolusyon. Batay sa mga progreso sa kasong ito, naniniwala ang mga abogado ng mga 
nagsasakdal na ito ang pinakamagandang resulta para sa lahat ng nagsasakdal sa kasong ito. Ang framework na ito ay nagbibigay sa 
bawat nagsasakdal ng form ng “araw sa hukuman” at nagbibigay-daan ito sa bawat nagsasakdal na lalahok na makatanggap ng kahit 
kaunting halaga ng bayad. Ang katotohanan ng sitwasyon na ito ay mayroong libu-libong nagsasakdal ngunit isa lang ang hukom. 
Aabutin nang hindi bababa sa anim na buwan ang bawat paglilitis. Hindi talaga posibleng magkakaroon ng aktwal na paglilitis ang 
99% o higit pa sa mga nagsasakdal. 

Naglaan ng libu-libong oras at gumastos ng milyun-milyong dolyar ang mga abogado ng mga nagsasakdal upang magpatuloy sa 
kasong ito. Naniniwala ang mga abogado ng mga nagsasakdal na malinaw na may pananagutan ang Chevron ngunit ang problema ay 
ang mga pinsala. Tulad ng maipapaliwanag sa iyo ng iyong abogado, sa ganitong kaso, iniaatas ng batas na mapatunayan ng 
nagsasakdal ang uri at dami ng mga kemikal na nailantad sa kanya at na magbigay siya ng patunay na ang mga pinsala ay nauugnay sa 
pagkakalantad sa kemikal. Sa pangkalahatan, iniaatas ng batas na tumestigo ang isang doktor batay sa siyentipikong ebidensya na 
nagdulot ng partikular na kundisyon ang mga kemikal. Dito, ang ebidensya ay tumagal ang apoy nang anim na oras, ang karamihan ng 
usok ay napunta sa himpapawid at nilipad ang malaking bahagi nito papunta sa look. Nagsagawa ang Distrito ng Pamamahala sa 
Kalidad ng Hangin sa Bay Area ng malawakang pagsusuri sa hangin at walang nahanap na pagtaas ng mga level ng mga 
mapaminsalang kemikal noong nagaganap ang sunog at pagkatapos ng sunog. 

Sa pagsasaalang-alang sa lahat ng dahilang ito, sama-samang nagkakasundo ang mga abogado ng mga nagsasakdal na ang paglahok sa 
resolusyong ito ay para sa ikabubuti ng lahat ng nagsasakdal, at pinapayagan nila ang Special Master na magtalaga ng mga indibidwal 
na pagsasauli kapag nakasali na ang lahat ng may intensyong lumahok. 

Mga Detalye ng Resolusyon 

7. Sino ang kasama sa resolusyon? 

Saklaw ng Kasunduan sa Framework ng Resolusyon ang lahat ng taong nagsampa ng kaso sa Contra Costa County para sa mga 
paghahabol tungkol sa sunog noong Agosto 6, 2012 sa Pasilidad ng Chevron sa Richmond. 

Ang mga tao lang na may aktibo at naihaing kaso ang maaaring lumahok sa proseso ng resolusyon. Ang ibig sabihin ng aktibo ay 
hindi pa na-dismiss ang kaso. Maraming kliyente sa paglilitis na ito ang na-dismiss dahil hindi sila nakapagbigay ng fact sheet. Ang 
mga abogado ng mga nagsasakdal sa kaso ay nagbigay sa Special Master na Itinalaga ng Hukuman ng listahan ng kanilang mga 
aktibong kliyente na pinaghainan nila ng mga kaso. Kung wala sa listahang ito ang pangalan ng tao, malamang na na-dismiss na ang 
kaso ng taong iyon at hindi siya kwalipikadong lumahok. Dapat idirekta sa abogadong alam nilang inarkila nila ang anumang tanong 
tungkol sa pagiging kwalipikado. 

Dagdag pa rito, ang mga nagsasakdal lang na makakakumpleto ng Form ng Release ang makakalahok. (Tingnan ang mga tagubilin sa 
#10 sa ibaba) 
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8. Magkano ang matatanggap ko sa ilalim ng mga tuntunin ng resolusyong ito?

Sa ilalim ng Kasunduan sa Framework, susuriin muna ng Special Master na Itinalaga ng Hukuman ang lahat ng nakapailalim na 
impormasyon ng kaso. Ang mga abogadong nangangasiwa sa kasong ito ay namahala o dumepensa sa 100 pagtetestimonya, sumuri ng 
libu-libong pahina ng mga dokumento, at nag-arkila ng maraming ekspertong testigo at nagbigay sa Special Master ng mahahalagang 
impormasyon tungkol sa kaso at ng mga ulat ng mga eksperto. Pagkatapos ay bubuo ng protokol ang Special Master upang makatukoy 
ng naaangkop na gantimpala para sa bawat nagsasakdal. 

Sa kasalukuyan, hindi kami makakapagbigay sa iyo ng partikular na halaga ng dolyar na matatanggap mo dahil hindi namin alam ang 
eksaktong bilang ng mga naghahabol na lalahok, at hindi namin alam kung paano eksaktong tutukuyin ng Special Master ang mga 
halagang ibabayad sa bawat nagsasakdal. Ang masasabi namin ay makakatanggap ng bayad ang bawat nagsasakdal. 

9. Kailan ko dapat asahang matanggap ang pera ko?

Tinatantya ngayon ng Claims Administrator na ang pagbabayad sa mga nag-aangkin ay magaganap sa Oktubre 2020, dahil ang mga 
hakbang na hinihiling ng naaprubahan na Kasunduan ng Settlement ng Korte ay nakumpleto pa. 

10. Ano ang kailangan kong gawin upang lumahok sa ipinapanukalang resolusyon?

Gumawa na ng website kung saan ka maaaring “mag-log on” at kung saan mo maaaring “i-e-sign” ang kinakailangang Form ng 
Release. Sa pamamagitan ng pag-e-sign sa form na ito ng release, magiging kalahok ka sa resolusyong ito. 

Narito ang Mga Tagubilin: 

1. Pumunta sa www.RichmondRefineryFire.com
2. Ilagay ang iyong Petsa ng Kapanganakan at ang PIN # na makikita sa ibaba ng iyong liham.
3. I-e-sign ang Form ng Release (makakatanggap ka ng kumpirmasyon na nagawa mo ito nang tama).

11. Paano kung hindi ko gustong lumahok sa proseso ng resolusyon?

Dapat kang makipag-usap (agad) sa iyong abogado tungkol sa kung paano pangasiwaan ang isyung iyon. Ang deadline kung kailan 
dapat maabisuhan ng abogado ang Hukuman na hindi ka lumalahok sa prosesong ito ay sa Nobyembre 15, 2019. 

Form ng Release 

12. Ano ang impormasyong kinakailangan ko upang makumpleto ang release?

Upang ma-access ang release, kakailanganin mo ang iyong PIN number na matatagpuan sa liham mula sa Special Master, at ang Petsa 
ng Kapanganakan na ibinigay mo sa iyong abogado. Bago mo lagdaan sa elektronikong paraan ang release, hihilingin sa iyong: 
1. I-verify ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan
2. Ibigay ang iyong Social Security Number o Tax ID Number (tingnan ang tanong 13 para sa higit pang impormasyon)
3. Kung sakaling menor de edad, ibigay ang pangalan at kaugnayan ng magulang o legal na tagapangalaga na magkukumpleto sa

release
4. Kumpletuhin ang kinakailangang impormasyon para sa seksyong Release at Pagbabayad-danyos ng Medicare ng release (tingnan

ang tanong 14 para sa higit pang impormasyon)
5. Ibigay ang pangalan ng testigong lalagda din sa release sa elektronikong paraan (tingnan ang tanong 15 para sa higit pang

impormasyon)

13. Bakit mo kailangan ang aking Social Security Number o Tax ID Number?

Iniaatas ng pederal na batas na iulat sa IRS ang ilang partikular na halaga ng kabayaran. Dahil hindi kami nakakatiyak sa bayad na 
matatanggap ng bawat naghahabol, kinokolekta namin ngayon ang impormasyong ito upang mabawasan ang mga pagkaantala sa 
bayad kung ito ay kinakailangan. Kung iniaatas sa amin na iulat sa IRS ang bayad sa iyo at wala sa amin ang iyong impormasyon sa 
buwis, iho-hold ang bayad sa iyo hanggang sa matanggap ang impormasyon. 
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14. Ano ang mga tanong na kinakailangan para sa Release at Pagbabayad-danyos ng Medicare? 

Iniaatas ng release na kumpletuhin ng naghahabol ang talata sa ibaba na nauugnay sa Medicare at iba pang benepisyo. 

“Isinasaad at pinatutunayan kong ako ay/hindi ako kwalipikado, kasalukuyang tumatanggap, at/o karapat-dapat sa mga benepisyo 
ng Medicare, at  ako ay/ hindi ako mag-a-apply para sa mga benepisyo ng Medicare sa loob ng tatlumpung (30) buwang panahon 
mula sa petsa ng paglagda ko sa Kasunduang ito. Isinasaad at pinatutunayan ko rin na kung hindi ako isang mamamayan ng US, na 
ako ay/hindi ako tumira sa US nang 5 magkakasunod na taon, at/o ako ay/hindi ako kwalipikado o kasalukuyang nakakatanggap ng 
mga benepisyo sa pagreretiro ng Social Security, mga benepisyo sa pagreretiro mula sa pagtatrabaho sa railroad, o seguro para sa 
kapansanan ng Social Security.” 

 
15. Bakit ko kailangan ng testigo at sino ang maaaring maging testigo? Mayroon bang taong maaaring magsalin para sa akin? 
Maaari ba naming talakayin ang resolusyon? 

 
Nangangailangan ang release sa resolusyon ng testigo sa iyong paglagda sa release. Ang testigo ay maaaring maging sinumang nasa 
hustong gulang na kasama mo sa oras ng paglagda mo sa release. Kung mayroon kang kasamang nasa hustong gulang na nagsasalin 
para sa iyo, maaari siyang maging testigo mo. Pakitandaang dapat sumang-ayon ka at ang mga testigo at/o tagapagsalin na panatilihing 
kumpidensyal ang anumang impormasyon tungkol sa resolusyon ng iyong mga habol laban sa Chevron. Mayroong malalalang 
multang nauugnay sa anumang paglabag sa Pagiging Kumpidensyal ng mga usaping ito. 

Mga Karagdagang Tanong 

16. Magulang ako ng bata na nakipag-ugnayan sa iyong kumpanya sa ngalan ng aking anak. Lalagda ba ako ng release para sa 
kanya? 

Una, kung 18 taong gulang na ang iyong anak sa panahon ng kaso, kakailanganin niyang lagdaan ang kanyang sariling Release. 
Pangalawa, kung wala pang 18 taong gulang ang iyong anak, maaari kang lumagda ng Release sa ngalan niya kung sa palagay mo ay 
para ito sa ikabubuti niya. Dapat ay makumpeto ang isang release upang maging kwalipikado para sa bayad. 

Magtatalaga ang Hukuman ng “Guardian Ad Litem” upang matiyak na ang resolusyon ay talagang para sa ikabubuti niya. HINDI 
kukumpletuhin ng “Guardian Ad Litem” ang release sa ngalan niya. Responsibilidad iyon ng magulang/tagapangalaga. 

17. Mayroon pa akong mga tanong na hindi pa natutugunan sa itaas. Sino ang maaari kong tawagan? 

Bumisita sa website ng kaso sa www.RichmondRefineryFire.com o tawagan ang aming Call Center sa (833) 239-8635. 
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