بعد الحرٌق :مخاطر األسبتوس
معلومات مجتمعٌة

ٌجري تقدٌم هذه المعلومات للسكان وأصحاب العقارات المتضررٌن من حرائق الغابات .تهدف هذه المعلومات إلى المساعدة فً معالجة المخاوف حول ألٌاف
األسبستوس وٌنبغً قراءتها مع المعلومات األخرى عن األسبستوس ،المتوفرة فً نهاٌة هذه النشرة.

كٌف أعرف إذا تم إستخدام األسبستوس فً عقاري؟
تم إستخدام األسبستوس بشكل شائع فً جمٌع أنواع المبانً (بما فً ذلك المنازل والحظائر) التً بنٌت قبل عام  .1990لقد أستخدم فً الغالب فً إسمنت
األسبستوس ( )ACفً الجدران والسقوف ،الطبقات التحتٌة األرضٌة ،المرزاب ومداخن المدخنة ،وأٌضا فً بالط الفٌنٌل وكدعم للمشمع األرضً (.)lino

هل األسبستوس خطٌر؟
منتجات البناء  ACعادة ما تكون مصنوعة من ما ٌصل إلى  15 -5فً المائة أسبستوس من حٌث الوزن .منذ منتصف الثمانٌات ،تم إنتاج ألواح اإلسمنت فً
أسترالٌا دون أي محتوى من األسبستوس .إذا كان ٌعتقد أن المواد أقدم من  ،1990فمن المعقول أن نفترض أنها تحتوي على مادة األسبستوس ،واإلختبار لٌس
مطلوبا عموما .األسبستوس فً هذه المنتجات مقٌد بإحكام ألنها تحتوي على األسمنت وٌتم ضغطها فً التصنٌع.
لقد أظهرت العدٌد من الدراسات أن مستوٌات األلٌاف الخطرة التً تصدر بحرٌة من هذه المنتجات منخفضة جدا .ومع ذلك ،خالل أنشطة مثل النشر والصقل بورق
الزجاج والحفر القوي ،فإن األلٌاف التً ٌمكن إستنشاقها تنطلق فً الهواء .ال تقوموا بأي من هذه األنشطة مع هذه المنتجات دون إستشارة متخصصة.
تخلق ألٌاف األسبستوس مخاطر صحٌة عند إستنشاقها إلى داخل الرئتٌن .األلٌاف التً تبقى ملتصقة على االسمنت أو فً الرماد والحطام الناجم عن حرٌق ال تشكل
خطرا صحٌا لزوار المبنى أو لعامة الناس إال إذا تبعثرت األلٌاف ثم تم إستنشاقها.

تضرر منزلً من الحرٌق .هل أنا فً خطر من ألٌاف األسبستوس؟
لقد أظهرت األبحاث أن حرائق المنازل التً تنطوي على المواد التً تحتوي على األسبستوس ال تؤدي إلى أن تكون مستوٌات ألٌاف األسبستوس فً المنطقة
المحٌطة مرتفعة بما ٌكفً لتسبب خطرا على الصحة .وذلك ألنه خالل الحرٌق فإن كمٌة ألٌاف األسبستوس التً تنطلق فً الهواء منخفضة نسبٌا.
ومع ذلك ،قد تبقى كتل األسبستوس وبعض األلٌاف على العقار وتسبب خطرا إذا تبعثر الرماد أو الحطام وتم إستنشاقه.
إذا كنت تقوم بزٌارة العقار فقط ولكن لٌس للتنظٌفٌ ،مكن ارتداء عدة واقٌة للحد من التعرض إلى الغبار المتطاٌر وغٌرها من المخاطر من المنازل التً تضررت
من الحرٌق .تتوفر العدة الواقٌة ألصحاب المنازل المتضررة من حرائق الغابات من المجلس المحلً.
إذا تم حرق مواد تحتوي على األسبستوس على عقارك أو كنت غٌر متأكداٌ ،نبغً ترتٌب حضور ناقل أسبستوس مرخص إلجراء أعمال التنظٌفٌ .مكن تنظٌم ذلك
من خالل المجلس المحلً الخاص بك.
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