پض اس حزیك :خطزات اَسثظت )(asbestos
هعلوهبت ثزای هزدم

ایه معلُمات برای ساکىیه َ صاحبان خاوً ٌایی ارائً می شُد کً تحت تأثیر حریق بیشً زار بُدي اوذٌ .ذف از آن ایه است کً بً آوٍا کمک شُد تا وسبت بً
وگراوی ٌایی کً راجع بً الیاف ازبست ) (asbestos fibresداروذ چاري جُیی ومایىذ َ بایذ ایه معلُمات را ٌمراي با سایر معلُمات راجع بً ازبست
بخُاوىذ کً مىابع آن ٌا در پایان ایه َرق معلُماتی رکر شذي اوذ.

چطُر می تُاوم بذاوم کً آیا در خاوً مه ازبست بً کار رفتً است یا وی؟
اسثظت در ُوَ اًواع ثٌب ُب (ثؼوول خبًَ ُب و اًجبرُب) کَ لجل اس طبل  0991طبختَ ػذٍ اًذ ثطور هعوول ثَ کبر رفتَ اطت .ثیؼتز ثَ صورت اسثظت طوٌتی
)) (asbestos cement (ACدر دیوار ،طمف ،و سیز طبسی کف ،طزٍ ُب ،دودکغ ُب و ُوچٌیي در کبػی ُبی وایٌیل کف و ُوچٌیي ثَ حیث پؼتواًَ کف
پوع لیٌولئوم ) (linoثَ کبر رفتَ اطت.

آیا ازبست خطرواک است؟
فزاوردٍ ُبی طوٌت اسثظتی هعووالً ثیي  5تب  05فیصذ اس وسى خود اسثظت دارًذ .اس اواطط دَُ  ،0991صفحبت طوٌت پیغ طبختَ در اطتزالیب ثذوى اسثظت
تولیذ ػذٍ اطت .اگز ایي جٌض لذیوی تز اس طبل  0991ثبػذ ،هی تواى ثطور هعمول فزض کزد کَ دارای اسثظت هی ثبػذ ،و در حبل عبدی ضزورتی ُن ثَ
تظت کزدى ًیظت .اسثظت در ایي فزاوردٍ ُب هٌظجن اطت چوى دارای طوٌت هی ثبػذ و در هولع طبخت تحت فؼبر لزار گزفتَ اطت.
ثظیبری اس هطبلعبت ًؼبى دادٍ اًذ کَ هیشاى الیبف اسثظت کَ اس ایي فزاوردٍ ُب آساد هی ػوًذ ثظیبر اًذک اطت .لیکي ،در جزیبى فعبلیت ُبیی اس لجیل ثزع ثب
ارٍ ثزلی ،کبغذ ریگ سدى ،پل ثزهَ ،الیبف لبثل تٌفض هوکي اطت راُی ُوا ػود .ثذوى هؼورٍ هتخصص ُزگش ُیچیک اس ایي فعبلیت ُب را ثب ایي فزاوردٍ ُب
اًجبم ًذُیذ.
الیبف اسثظت ٌُگبم تٌفض ثَ دروى ػغ یک خطز صحی هحظوة هی ػوًذ .الیبفی کَ ثَ طوٌت چظجیذٍ یب در خبکظتز و پض هبًذٍ ُبی پض اس حزیك اطت ثزای
دیذار کٌٌذگبى اس ثٌب ُب یب ثزای هزدم عبدی ضزری ًذارد هگز ایٌکَ ایي الیبف ثَ ُن سدٍ ػوًذ و ثعذ اطتٌؼبق ػوًذ.

خاوً مه در اثر حریق خسارت دیذ .آیا مه در معرض خطر الیاف ازبست ٌستم؟
تحمیمبت ًؼبى دادٍ اًذ کَ حزیك خبًَ ُبیی کَ در آى ُب هواد هحتوی اسثظت ثَ کبر رفتَ ثبعث ًوی ػود کَ هیشاى الیبف اسثظت آًمذر سیبد ثبػذ کَ ثزای صحت
اًظبى احتوبل خطزی داػتَ ثبػٌذ .ایي ثذاى علت اطت کَ در جزیبى حزیك ،همذار الیبف اسثظتی کَ در ُوا پزاکٌذٍ هی ػود ًظجتب ً اًذک هی ثبػذ.
لیکي ،اسثظت ثَ ُن هی چظجذ و ثزخی اس الیبف هوکي اطت در خبًَ هبًذٍ و اگز خبکظتز و یب پض هبًذٍ ُب ثَ ُن سدٍ ػذٍ و اطتٌؼبق ػوًذ ثبعث خطز ػوًذ.
اگز ػوب فمط اس خبًَ ای دیذى هی کٌیذَ ،لی آن را وظافت ومی کىیذ ،پوػیذى یک ثظتَ هحبفظ ثزای ثَ حذ الل رطبًذى در هعزض غجبر پزاکٌذٍ در ُوا ،و طبیز
خطزات حبصل اس خبًَ ُبی صذهَ دیذٍ اس حزیك لزار گزفتي ػوب را ثَ حذ الل خواُذ رطیذ .ثظتَ ُبی هحبفظ ثزای صبحجبى خبًَ ُبیی کَ در هعزض حزیك
ثیؼَ سار ثودٍ اًذ در ػبروالی )ُ (councilبی هحلی هوجود هی ثبػٌذ.
اگز هواد دارای اسثظت در خبًَ ػوب طوختَ ثبػٌذ یب اطویٌبى ًذاریذ کَ چٌیي ثبػذ ،یک هتخصص ثیزوى ثزدى اسثظت اس خبًَ ثبیذ تزتیت دادٍ ػود تب کبر پبک
کزدى خبًَ اس اسثظت را اًجبم دُذ .ایي کبر را هی تواًیذ اس طزیك ػبروالی ) (councilهحل اًجبم دُیذ.
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