தீ லிபத்திற்குப் பின்னர்:
அஸ்பபஸ்பொஸ் தீங்குகள்
சமூகத் தகலல்

இத்தகலல், காட்டுத்தீால் பாதிக்கப்பட்ட லதிலிடத்தார்களுக்கும் ச ாத்து உரிமாரர்களுக்கும் லறங்கப்படுகிமது. இது
அஸ்சபஸ்சாஸ் நார்கள் பற்மி கலமயகமரத் தீர்த்து மலப்பமத இயக்காகக் சகாள்கிமது, இமத இந்தத் லிபத் தாரின்
முடிலில் அரிக்கப்பட்டுள்ர அஸ்சபஸ்சாஸ் பற்மி ற்மம தகலல்களுடன் ச ர்த்து லா ிக்க சலண்டும்.

என்னுமட ச ாத்தில் அஸ்சபஸ்சாஸ் உபசாகிக்கப்பட்டுள்ரதா என்பமத நான்
எப்படி அமிலது?

1990 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு கட்டட்பட்ட கட்டட லகககள் அகனத்திலும் (லடுகள்,
ீ
பகொட்டொங்கள் உட்பட) பபொதுலொக அஸ்பபஸ்பொஸ்
உபயொகிக்கப்பட்டது. இது அயேகொக சுலர்கரில் அஸ்பபஸ்பொஸ் சீபந்திலும் (AC), கூககள், ேியத்தின் கீ ழ்ப்பகடகள், தொழ்லொங்கள்
ற்றும் புககயபொக்கிக் குறல்கள் முதயிலற்மிலும், கலகனல் தகயொடுகரிலும் கூட உபயொகிக்கப்பட்டது, யலும் யியனொயிம்
ன்னும் ேியம் யபொடும் பபொருளுக்கொன ஆதொொகவும் உபயொகத்தில் இருந்தது.

அஸ்சபஸ்சாஸ் ஆபத்தான சபாருரா?
AC கட்டடப் பபொருட்கள் லறக்கொக அலற்மின் ேிகமின் 5-15 சதலதம்
ீ
அஸ்பபஸ்பொஸ் பகொண்டதொக இருக்கின்மன. 1980கரின்
ேடுப்பகுதிில் அவுஸ்தியயிொலில், அஸ்பபஸ்பொகை சிமிதரவு கூடச் யசர்க்கொல் சீபந்துத் தகடு உற்பத்திபசய்ப்பட்டுள்ரது.
பபொருரொனது 1990-க்கு முந்கத கொயப்பகுதிக்குரிதொக இருந்தொல், அதில் அஸ்பபஸ்பொஸ் இருக்கிமது ன்று ண்ணுலது
ேிொொனது தொன், பபொதுலொக அகதச் யசொதித்துப் பொர்க்கத் யதகலில்கய. இந்தப் பபொருட்கரில் சீபந்து உள்ரதொல் அலற்மிலுள்ர
அஸ்பபஸ்பொஸ் இறுக்கொகப் பிகைந்துள்ரது ற்றும் உற்பத்தி பசய்ககில் அகல அளத்தப்படுகின்மன.
இந்தப் பபொருட்கரியிருந்து சுொதீனொக லிடுலிக்கப்படும் தீங்கொன ேொர்கரின் அரவுகள் ிகக் குகமவு ன்று பய ஆய்வுகரில்
ேிரூபிக்கப்பட்டுள்ரது. ன்மொலும், ின்சொத்தில் ரிதல், ைல் தூவுதல் ற்றும் துகர யபொடுதல் யபொன்ம பசற்பொடுககரச் பசய்மம்
யபொது, சுலொசத்துடன் உட்பசல்யக் கூடி ேொர்கள் கொற்மில் லிடுலிக்கப்படயொம். லல்லுேரின் அமிவுக இல்யொல் இந்தப் பபொருட்களுடன்
இவ்லொமொன பசற்பொடுகள் கதமம் யற்பகொள்ர யலண்டொம்.
அஸ்பபஸ்பொஸ் ேொர்ககர தகீலுக்குள் உள்ரிளக்கும் யபொது அகல ஆயொக்கிக் யகடு லிகரலிக்கின்மன. சீபந்துடன் அல்யது
சொம்பல் ற்றும் குப்கபில் ஒட்டிபடி இருக்கும் ேொர்ககரக் குகயத்து உட்சுலொசித்தொல் அன்மி, அகல கட்டடத்கதப் பொர்கலிட
லருகின்மலர்களுக்கு அல்யது பபொது க்களுக்கு உடல்ேயக் யகடு கதமம் உண்டொக்குலதில்கய.

எனது லடு
ீ தீால் ச தாக்கப்பட்டது. அஸ்சபஸ்சாஸ் நார்கரால் பாதிக்கப்படும்
ஆபத்தில் இருக்கிசமனா?

அஸ்பபஸ்பொகைக் பகொண்டிருக்கும் பபொருட்களுடன் சம்பந்தப்படுகின்ம லட்டுத்
ீ
தீக்கள் ஆயொக்கித்திற்கு ஆபத்கத உண்டொக்கக்
கூடி அரவுக்கு அதிகொக சுற்றுப்புமப் பகுதிில் அஸ்பபஸ்பொஸ் ேொர்கரின் அரவுககர லிகரலிப்பதில்கய ன்று ஆொய்ச்சி
கொட்டிமள்ரது. இது பனன்மொல் ரிமம் யபொது கொற்மில் லிடுலிக்கப்படும் அஸ்பபஸ்பொைின் அரவு ஒப்பீட்டரலில் குகமலொகும்.
இருந்தொலும், அஸ்பபஸ்பொஸ் அடித்யதொல்களும் சிய ேொர்களும் கட்டடத்தில் ஞ்சிிருந்து, சொம்பல் அல்யது குப்கப ககயக்கப்பட்டு,
சுலொசத்தில் உள்ரிளக்கப்பட்டொல், ஆபத்கத உண்டொக்கயொம்.
ேீங்கள் ஒரு கட்டடத்கதப் பொர்க்க ட்டுய பசல்கிமீர்கள், சுத்தம் ச ய்ப் சபாகலில்மய ன்மொல், தீொல் பொதிக்கப்பட்ட லடுகரியிருந்து
ீ
கொற்மில் லரும் தூசிமம் பிம தீங்களும் உங்கரில் படுலகதக் குகமப்பதற்கொக ஒரு பொதுகொப்புத் பதொகுதிக அைிந்துபகொள்ரயொம்.
கொட்டுத்தீொல் பொதிக்கப்பட்ட லட்டு
ீ
உரிகொரர்களுக்கொன பொதுகொப்புத் பதொகுதிககர உங்களுகட உள்ளூொட்சிச் சகபியிருந்து
பபற்றுக்பகொள்ரயொம்.
உங்களுகட லட்டில்
ீ
அஸ்பபஸ்பொகைக் பகொண்டிருக்கும் பபொருட்கள் ரிந்துள்ரன ன்மொல் அல்யது உங்களுக்கு உறுதிொகத்
பதரிொலிட்டொல், சுத்தப்படுத்தும் யலகயகச் பசய்லதற்கு அனுதிப் பத்திம் பபற்றுள்ர அஸ்பபஸ்பொஸ் அகற்றுபலக ற்பொடு
பசய் யலண்டும். இகத உங்கள் உள்ளூொட்சிச் சகபின் ஊடொக ற்பொடு பசய்யொம்.

சலும் தகலலுக்கு
Better Health Channel 2016, அஸ்பபஸ்பொைும் உங்கள் ஆயொக்கிமும் (Asbestos and your health)
www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/asbestos-and-your-health
enHealth 2013, அஸ்பபஸ்பொஸ் (Asbestos): லட்டு
ீ
உரிகொரர்களுக்கும் பபொது க்களுக்குொன லிரக்கக் ககயடு (A guide for
householders and the general public)
www2.health.vic.gov.au/public-health/environmental-health/environmental-health-in-the-home/asbestos-in-the-home
Noel Arnold & Associates 2006, அஸ்பபஸ்பொஸ் ேொர் அளக்கின் ீ து தீப்பற்றும் லிகரலின் ஆய்வு குமித்த அமிக்கக (Report on the
investigation of the effect of fire on asbestos fibre contamination)
www2.noel-arnold.com.au/content/uploads/pdfs/Articles/Fire/Asbestos%20info%20for%20web.pdf
அஸ்பபஸ்பொஸ் ேொர் அளக்கின் ீ து தீப்பற்றும் லிகரலின் ஆய்வு குமித்த அமிக்கக
கொட்டுத்தீமடன் பதொடர்பொன சமூக லிபத் தொள்கள்

www2.health.vic.gov.au/emergencies/emergency-type/natural-disasters/bushfire-factsheets
யயதிக தகலலுக்கும் ஆயயொசகனக்கும், உங்களுகட உள்ளூொட்சிச் சகபின் சுற்மொடல் ஆயொக்கிப் பிரிகலத் பதொடர்புபகொள்க.

அங்கீ கரித்து, பலரிிட்டலர்: லிக்யொரி அசொங்கம், 1

Treasury Place, Melbourne.
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