આગ છી: એસ્ફેસ્ટોવ જોખભો
વમુદામ ભાહશતી

આ માહિતી બુશપાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત રિેવાસીઓ અને મમકત માલકોને પ્રદાન કરવામાાં આવી રિી છે . તેનો ઉદ્દે શ એસ્ફેસ્ટોસ પાઇફસસ મવશેની લ િંતાઓ
અંગે મદદ કરવાનો છે અને તે એસ્ફેસ્ટોસની અન્ય માહિતીની સાથે વાાં વુાં જોઈએ, જે આ તથ્ય ત્રકના અંતે પ્રદાન કરે છે .

હુાં કેવી રીતે જાણી શકુાં કે એસ્ફેસ્ટોસનો ઉયોગ મારી મમકત ર થયો િતો કે નિીં?
એસ્ફેસ્ટોવ વાભાન્મ યીતે તભાભ પ્રકાયની બફલ્ડિંગ્વભાાં લયામા શતા (ઘયો અને ળેડ્વ વહશત) જે 1990 ની શેરા ફાંધામા શતા. તે ભોટે બાગે હદલારો અને
છતોભાાં, નીચેની રાદીઓભાાં, છજ્જા અને ચીભનીભાાં તથા વલનાઇર ફ્રોયની ટાઇ્વભાાં અને ીઠફ તયીકે બરનોભાાં ણ એસ્ફેસ્ટોવ વીભેન્ટ (એવી)ભાાં
લયાયુાં શત.ુાં

શ ાંુ એસ્ફેસ્ટોસ ખતરનાક છે ?
એવી બફલ્ડિંગ ઉત્ાદનો વાભાન્મ યીતે લજન દ્વાયા 5-15 ટકા એસ્ફેસ્ટોવના ફનેરા શોમ છે . 1980 ના ભધ્મથી, ઓસ્રેબરમાભાાં વવભેન્ટ ચાદયોનુાં એસ્ફેસ્ટોવ
વાભગ્રી લગય ઉત્ાદન થામ છે . જો વાભગ્રી 1990 કયતાાં જૂની ભાનલાભાાં આલતી શોમ, તો તેને એસ્ફેસ્ટોવ ધયાલે છે તેભ ધાયવુાં લાજફી છે , અને યીક્ષણની
વાભાન્મ યીતે જરૂય નથી. આ ઉત્ાદનોભાાં યશેલ ુાં એસ્ફેસ્ટોવ ચુસ્ત યીતે ફાંધામેર છે , કાયણ કે તેભાાં વવભેન્ટ છે અને ઉત્ાદન વભમે વાંકોબચત કયલાભાાં આલેલ ુાં
છે .
ઘણા અભ્માવો દળાાલે છે કે આ ઉત્ાદનોભાાંથી છૂટા ડતાાં જોખભી પાઇફવા ખ ૂફ જ ઓછા શોમ છે . જો કે, તેભછતાાં ાલય વોઇંગ, યે તીકાભ અને ળાયકાભ જેલી
પ્રવ ૃવિઓ દયવભમાન શ્વવનભાાં આલી ળકે તેટરા પાઇફવા શલાભાાં છૂટા થઈ ળકે છે . વનષ્ણાતની વરાશ લગય આલા ઉત્ાદનો વાથેની આલી કોઇ પ્રવ ૃવિઓ
શાથ ધયળો નશીં.
એસ્ફેસ્ટોવ પાઇફવા શ્વાવ દ્વાયા પેપવાભાાં રેલાભાાં આલે તો તે આયોગ્મ ભાટે જોખભરૂ ફને છે . પાઇફવા કે જે વવભેન્ટ વાથે જોડામેર અથલા આગને કાયણે યાખ
અને કચયાભાાં શોમ તો બફલ્ડિંગના મુરાકાતીઓ અથલા વાભાન્મ જનતા ભાટે કોઈ આયોગ્મ જોખભ ઊભુાં થત ુાં નથી જમાાં સુધી પાઇફવાને વલક્ષેવત કયીને છી
શ્વવનભાાં રેલાભાાં ન આલે.

મારાં ુ ઘર આગને ીધે ક્ષમતગ્રસ્ત થય ાંુ િત.ાંુ શ ાંુ હુાં એસ્ફેસ્ટોસ પાઇફસસના જોખમે છાં?
વાંળોધન ફતાલે છે કે એસ્ફેસ્ટોવ-ધયાલતી વાભગ્રીનો વભાલેળ કયતી ઘયની આગ, આવાવનાાં વલસ્તાયભાાં એસ્ફેસ્ટોવ પાઇફવાના તે સ્તયોભાાં હયણભતી
નથી કે જે આયોગ્મ ભાટે જોખભ ઊભુાં કયલા માાપ્ત શોમ. આ એ કાયણે કે આગ દયવભમાન એસ્ફેસ્ટોવ પાઇફવાન ુાં જે પ્રભાણ છૂટુ ાં થામ છે તે અેક્ષાકૃત ઓછાં
શોમ છે .
જો કે, તેભછતાાં એસ્ફેસ્ટોવ ક્રમ્પપ્વ અને કેટરાક પાઇફવા વભરકત ય યશી ળકે છે અને જોખભનુાં કાયણ ફની ળકે છે જો યાખ અથલા કચયાભાાં ખરેર
ાડલાભાાં આલે અને શ્વાવભાાં રેલાભાાં આલે.
જો તભે વભરકતની પક્ત મુરાકાત રઈ યહ્ાાં શોલ યાં ત ુ વાપ-વપાઈ ન કયી યહ્ાાં શોલ, તો શલાભાાં બે રી ધ ૂ અને આગ-પ્રબાવલત ઘયોભાાંના અન્મ
જોખભોના વાંકા ને ન્ય ૂનતભ કયલા એક સુયક્ષાત્ભક હકટ શેયી ળકો છો. બુળપામય-પ્રબાવલત ઘયના ભાબરકો ભાટે સુયક્ષાત્ભક હકટ તભાયી સ્થાવનક
કાઉન્ન્વરભાાં ઉરબ્ધ શોમ છે .
જો એસ્ફેસ્ટોવ-ધયાલતી વાભગ્રીઓ તભાયી વભરકત ય ફી ગઈ શોમ અથલા તભે એ ફાફતે ચોક્કવ નથી, તો યલાનો ધયાલતા એસ્ફેસ્ટોવ
યીમ ૂલબરસ્ટની વાપ-વપાઈ કામા કયલા ભાટે વ્મલસ્થા કયલી જોઈએ. આ તભાયી સ્થાવનક કાઉન્ન્વર દ્વાયા આમોજજત કયી ળકામ છે .
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www2.health.vic.gov.au/public-health/environmental-health/environmental-health-in-the-home/asbestos-in-thehome
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બુળપામવાથી વાંફવાં ધત વમુદામ તથ્મ ત્રકો

www2.health.vic.gov.au/emergencies/emergency-type/natural-disasters/bushfire-factsheets
લધુ ભાહશતી અને વરાશ ભાટે, તભાયી સ્થાવનક કાઉન્ન્વરના માાલયણીમ આયોગ્મ વલબાગનો વાંકા કયો.
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