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Amiăng là gì?

Amiăng được

tìm thấy ở đâu?

Nhà tôi có amiăng.

Tôi nên làm gì?

Amiăng có thể gây ra

vấn đề sức khỏe không?

Amiăng là một khoáng chất được tìm thấy trong tự nhiên.
Nó thường có màu trắng hoặc xám.
Nó có thể trông giống như các tông, bông, thạch cao
hoặc đất sét. Nó cũng có thể có ở bên trong một số sản
phẩm.
Nó được tạo thành từ những sợi nhỏ như cây kim mà bạn
không thể nhìn thấy được.

Amiăng là một chất cách điện tốt được sử dụng
trong nhiều sản phẩm gần đây như năm 1989, và
vẫn còn tồn tại trong một số sản phẩm ngày nay.
Những nơi thông thường mà bạn có thể tìm thấy
amiăng bao gồm chất cách nhiệt của ống và nồi
hơi, ván lợp, gạch lát sàn, tấm lợp và một số chất
kết dính nhất định.

ĐỪNG chạm vao nó. ĐỪNG cố gắng tự gỡ bỏ nó. 
Nếu nó không bị hỏng (còn gọi là 'nguyên vẹn'),
bạn có thể để nó một mình hoặc thuê một nhà
thầu để loại bỏ nó.
Nếu nó bị hư hỏng hoặc bị xáo trộn, hãy thuê một
nhà thầu amiăng được cấp phép để loại bỏ nó. Để
tìm một nhà thầu được cấp phép, hãy truy cập
trang mạng www.state.ma.us/dos/.
Nhà thầu của bạn phải có giấy phép từ Phòng
Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu (BPHC). Yêu cầu một
bản sao của giấy phép này cho hồ sơ của bạn.

Amiăng có thể gây ra các bệnh như ung thư phổi và
sẹo trong phổi, được gọi là bệnh bụi phổi amiăng.
Sau khi bạn tiếp xúc với amiăng, có thể mất nhiều
năm để bệnh phát triển.
Nếu bạn đã tiếp xúc với amiăng, hút thuốc làm tăng
nguy cơ ung thư.

Làm thế nào để tôi biết

nếu nhà tôi có amiăng?

KHÔNG chạm vào bất cứ thứ gì bạn nghĩ
có chứa amiăng.
Nếu bạn lo ngại rằng thứ gì đó là mối nguy
hiểm của amiăng, hãy gọi 617-534-5965
để yêu cầu kiểm tra.

Có. Khi amiăng bị hư hỏng hoặc bị xáo trộn,
bạn có thể hít những sợi nhỏ li ti vào phổi.
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