אסבעסטאס :וואס איר דארפט וויסן
אסבעסטאס איז א נאטורליכע מינעראל געמאכט פון פייבערס .וויבאלד עס איז
אויסערגעווענליך היץ-ווידערשטאנדספעאיג און דויערהאפטיג ,איז אסבעסטאס אפט
גענוצט געווארן אין פייער-פרופינג ,אינסיולעישאן ,דאך מאטעריאלן ,פלאר און סילינג
טייל ,און קאר ברעיקס און קלאטשעס .כאטש אסבעסטאס ווערט היינט נישט גענוצט
אסאך ,איז עס אפט אנוועזנד אין עלטערע פראדוקטן .לאנג-טערמיניגע עקספאוזשער
צו אסבעסטאס פייבערס קען פירן צו ערנסטע קראנקהייטן אזוי ווי לונגען קענסער,
פארדייאונג טרעקט קענסער ,מעסאטהיליאמע )א קענסער אינעם אונטערשלאק פון די
לונגען ,הארץ אדער בויך( ,אדער אסבעסטאסיס )לונג סקאררינג(.
ווער איז אין געפאר פון אן אסבעסטאס-פארבינדענע קראנקהייט?
כאטש וואס יעדער קען מעגליך האבן עפעס א שטאפל פון עקספאוזשער צו אסבעסטאס,
זענט איר אין העכערן געפאר פאר אסבעסטאס פארבינדענע קראנקהייטן אויב איר זענט געווארן אויסגעשטעלט צו אסבעסטאס אויף א
רעגלמעסיגן שטייגער אין פארלויף פון פיל יארן ,געווענליך דורך אייער ארבעט .בוי-ארבעטער ,אינסיולעישאן און שיף-יארד ארבעטער וועלכע
האבן אינסטאלירט ,צעשטערט אדער אוועקגענומען אסבעסטאס אן קיין געהעריגע באשיצונג זענען אין א גרעסערן געפאר .אויב איר זענט
אויסגעשטעלט צו אסבעסטאס אין פארלויף פון א לאנגע צייט ,און איר זענט א רויכערער ,האט איר פיל העכערע אויסזיכטן צו אנטוויקלען
געוויסע אסבעסטאס פארבינדענע קראנקהייטן .אין אלגעמיין ,ווי גרעסער די עקספאוזשער צו אסבעסטאס ,אלס העכער זענען די אויסזיכטן
צו אנטוויקלען שעדליכע געזונטהייט ווירקונגען.
ווי אזוי ווערט מען אויסגעשטעלט צו אסבעסטאס?
אסבעסטאס ,ווען עס איז אומבארירט ,שטעלט נישט קיין געפאר צום געזונטהייט .פונדעסטוועגן ,ווען אסבעסטאס-אנטהאלטנדע
מאטריאלן )'ACMס( ווערן געשעדיגט אדער צעשטערט ,קענען אסבעסטאס פייבערס ווערן ארויסגעלאזט אין די לופט און ווערן
איינגעאטעמט.
קען איך אויסגעפינען אויב איך בין געווארן אויסגעשטעלט צו אסבעסטאס?
עס זענען נישטא קיין רעגלמעסיגע מעדיצינישע אונטערזוכונגען פאר זיין אויסגעשטעלט צו אסבעסטאס .טשעסט -Xרעיס און לונגען
פונקציע טעסטס קענען ווייזן לונגען שאדנס ווען עס האט זיך פארמירט .אסבעסטאס פארבינדענע קראנקהייטן קענען מעגליך זיך
נישט אנטוויקלען ביז  40 – 10יארן נאכן זיין עקספאוז'ט .זיין אויסגעשטעלט צו אסבעסטאס איז געווענליך נישט גורם קיין באלדיגע
געזונטהייט צושטאנדן ,אזוי ווי שוועריקייטן מיטן אטעמען אדער הויט פראבלעמען.
ווי אזוי ווייס איך אויב עס איז דא אסבעסטאס אין מיין היים?
דאס באנוץ פון אסבעסטאס האט זיך פילפאכיג פארמינערט זייט די  1970יארן ,אבער עס איז נאך אלס אנוועזנד אין פיל עלטערע
פראדוקטן און מאטעריאלן .א לייסענסד ענווייראנמענטל אינספעקטאר קען אונטערזוכן מאטריאלן און לופט פאר אסבעסטאס.
אונטערזוכונג קען זיין בייהילפיג צו טרעפן אויב מען איז מעגליך געווארן אויסגעשטעלט ,און אפשאצן די ווירקזאמקייט פון ריכטיג
אוועקנעמען און רייניגן אסבעסטאס .געדענקט ,אבער ,אז אומבארירטע אסבעסטאס-אנטהאלטנדע מאטריאלן )'ACMס( שטעלן נישט
קיין געזונטהייט געפאר און קענען ווערן געלאזט ווי עס איז.
נאך ריסאורסעס
• געביידע אייגנטומער מוזן אויספאלגן פעדעראלע געזעצן בנוגע פאסיג באהאנדלען אסבעסטאס מאטריאלן.
• שולעס ווערן געפאדערט צו טרעפן און באהאנדלען אויף א זיכערן אופן אסבעסטאס מאטריאלן.
• ארבעטסגעבער ווערן פארלאנגט צו באשיצן ארבעטער פון זיין אויסגעשטעלט צו אסבעסטאס דורך אויספאלגן די .U.S
אקיופעישאנעל זיכערהייט און געזונטהייט אדמיניסטראציע רעגולאציעס .אין ניו יארק סטעיט ,פארלאנגט די פובליק
עמפלויאי סעיפטי און העלט ביורא די זעלבע באשיצונג פאר סיטי ,קאונטי און סטעיט ארבעטער.
צו באריכטן א פראבלעם אדער פאר מער אינפארמאציע ,רופט  311אדער באזוכט  nyc.gov/healthאון זוכט ") "asbestosאסבעסטאס(.
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