پص از آتع ضْزی :خطرات آزتطت
اطالػات ترای جاهؼَ هحلی

ایه اطالػات برای ساکىیه َ مالکیىی کً در مؼرض آتش سُزی جىگلی قرار گرفتً اود ،تٍیً شدي استٌ .دف آن کمک در رفغ
وگراوی ٌا در مُرد الیاف آزبست (پىبً وسُز) بُدي َ باید آورا با سایر اطالػات ارائً شدي درباري آزبست ،در اوتٍای ایه برگً اطالع
رساوی ،یکجا مطالؼً کرد.

از کجا بداوم کً در ملک مه از آزبست استفادي شدي است؟
تطْر کلی اضتفادٍ از آزتطت در ضاخت اًْاع تٌاُای (از جولَ هٌازل هطکًْی ّ ضْلَ ُا) ضاختَ غذٍ لثل از ضال  0991هرضْم تْدٍ اضت .اکثرا ً
تَ غکل آزتطت ضیواى ( )ACدر دیْارُا ّ ضمف ُا ،الیَ ُای ػایك کف ،پیع آهذگی ُای لثَ تام ّ کاًال ُای خرّج دّد غْهیٌَ ّ ُوچٌیي در
کفپْظ ُای ّیٌیل ّ زیر کار کفپْظ لیًٌْیْم ،تکار رفتَ اضت.

آیا آزبست خطرواک است؟
هؼوْالً  5تا  05در صذ ّزى فرآّردٍ ُای ضاختواًی ضیواى آزتطت از آزتطت (پٌثَ ًطْز) تػکیل غذٍ اضت .از اّاضط دَُ ّ ،0991رق ُای
ضیواًی تذّى اضتفادٍ از آزتطت در اضترالیا تْلیذ غذٍ اًذ .در صْرت تصْر ایٌکَ فرآّردٍ ضاختواًی لذیوی تر از  0991اضت ،هٌطك حکن هی کٌذ
کَ فرآّردٍ هْرد ًظر حاّی آزتطت تْدٍ ّ تطْر کلی دیگر ًیازی تَ آزهایع ًیطت .آزتطت هْجْد در ایٌگًَْ فرآّردٍ ُا تِن فػردٍ ُطتٌذ چرا
کَ حاّی ضیواى تْدٍ ّ تحت فػار تْلیذ غذٍ اًذ.
هطالؼات هتؼذد ًػاى دادٍ اًذ کَ همذار اًتػار آزاد الیاف خطرًاک از ایٌگًَْ فرآّردٍ ُا تطیار پائیي اضت .تا ایٌحال ،در حیي فؼالیتِایی هاًٌذ ارٍ
کاری ترلی ،ضٌثادٍ زًی ّ ضْراخ کاری ،الیاف لاتل اضتٌػاق هی تْاًٌذ در ُْا آزاد غًْذ .از اًجام ایي فؼالیتِا تا چٌیي فرآّردٍ ُایی ،تذّى
هػاّرٍ تخصصی ،اجتٌاب کٌیذ.
الیاف آزتطت ،تَ ٌُگام ًفْر تَ ریَ ،خطر تِذاغتی ایجاد هی کٌٌذ .الیافی کَ ُوچٌاى در پیًْذ تا ضیواى تْدٍ ّ یا تَ غکل خاکطتر ّ آّار ًاغی از
حریك تالی هاًذٍ اًذ ،خطری را هتْجَ تازدیذکٌٌذگاى ضاختواى ّ ػوْم هردم ًخْاٌُذ کرد ،هگر ایٌکَ الیاف دضتکاری غذٍ ّ ضپص اضتٌػاق غًْذ.

خاوً مه بؼلت آتش سُزی خسارت دید .آیا در خطر الیاف آزبست ٌستم؟
تحمیمات ًػاى دادٍ اًذ کَ آتع ضْزی خاًگی کَ در ارتثاط تا هْاد حاّی آزتطت تاغٌذ ،هٌجر تَ آزاد ضازی ضطْح الیاف آزتطت تَ هیساًی کَ
ترای ضالهتی خطرًاک تاغٌذً ،وی غًْذ .ایي تذیي ػلت اضت کَ تَ ٌُگام ّلْع حریك هیساى الیاف آزتطت آزاد غذٍ در ُْا ًطثتا ً پاییي اضت.
تا ایٌحال ،هوکي اضت تْدٍ ُای آزتطت ّ ترخی الیاف در هحل تالی هاًذٍ ّ در صْرت دضتکاری خاکطتر ّ آّارٍ ضاختواى ّ اضتٌػاق آى ،خطر
ضاز تاغٌذ.
چٌاًچَ فمط ترای تازدیذ خاًَ َ ،وً بمىظُر وظافت آن ،تَ آًجا هی رّیذ ،هی تْاًیذ لْازم حفاظتی تپْغیذ تا احتوال تواش تا گرد ّ غثار هؼلك در
ُْا ّ ضایر هْاد خطرًاک ًاغی از حریك خاًگی کاُع یاتذ .لْازم حفاظتی ترای هالکیي هٌازل خطارت دیذٍ از آتع ضْزی در غِرداری ُای
هحلی هْجْد اضت.
چٌاًچَ هْاد حاّی آزتطت در هحل هٌسل غوا ضْزاًذٍ غذٍ اضت ّ یا ًطثت تَ آى تردیذ داریذ ،تایطتی ترتیثات الزم جِت اضتفادٍ از هتخصص جوغ
آّری ّ دفغ آزتطت جِت ػولیات ًظافت دادٍ غْد .ایٌکار را هی تْاى از طریك غِرداری هحل اًجام داد.

برای کسب اطالػات بیشتر
(Asbestos and your health)  آزتطت ّ ضالهتی غوا،Better Health Channel 2016
www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/asbestos-and-your-health
(Asbestos: A guide for householders and the general public)  دضتْرالؼول ترای خاًْار ّ ػوْم هردم: آزتطت،enHealth 2013
www2.health.vic.gov.au/public-health/environmental-health/environmental-health-in-the-home/asbestos-in-the-home
(Report on the investigation of the effect of  گسارظ تحمیمات در هْرد اثرات آتع تر آلْدگی الیاف آزتطت،Noel Arnold & Associates 2006
fire on asbestos fibre contamination)
www2.noel-arnold.com.au/content/uploads/pdfs/Articles/Fire/Asbestos%20info%20for%20web.pdf
ترگَ ُای اطالع رضاًی جاهؼَ هحلی در هْرد آتع ضْزی جٌگلی
www2.health.vic.gov.au/emergencies/emergency-type/natural-disasters/bushfire-factsheets
.جِت کطة اطالػات ّ تْصیَ ُای تیػتر تا تخع ضالهت هحیط زیطت غِرداری هحل خْد تواش تگیریذ
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