
ما هو األسبستوس؟
األسبستوس هي معادن طبيعية كانت تستعمل بشكل 

شائع في العديد من مواد البناء في استراليا سابقاً قبل 
منعها عام 2003.

لماذا يشكل اإلسبستوس 
مشكلة؟

عندما يتم إتالف مواد األسبستوس، أو إفسادها أو العبث 
بها )مثل التكسير أو التقطيع أو تثقيبها أو طحنها أو 

حرقها(، تقوم بإطالق الياف مرئية في الهواء و التي 
من الممكن أن تدخل الى الجسم و تسبب مرضاً مزمناً. 

تلك األمراض، مثل السرطان، قد تأخذ وقتاً للظهور.

مازالت المواد التي تحتوي على 
االسبستوس شائعة في البيوت 
التي تم بناءها قبل عام 1990.

كيف لي أن أعرف ما إذا 
كانت المادة تحتوي على 

األسبستوس؟
ال تستطيع معرفة ما إذا كانت المادة تحتوي على 

األسبستوس بمجرد النظر إليها. الطريقة الوحيدة هي 
فحص عينة من المادة بشكل علمي لتأكيد ذلك. إذا كنت 

تعتقد بوجود األسبستوس داخل مادة ما، إبَق آمنا و 
تعامل معها على أنه موجود الى حين الحصول على 

إستشارة من خبير.

كيف يمكنني أن أبقى 
آمناً بالقرب من مواد 

األسبستوس؟
1.  إعرف ما إذا تم بناء منزلك قبل عام 1990. 

إستعملت مادة األسبستوس في اآلالف من مواد 
البناء في ذلك الوقت.

2.  ال تتلف أو تعبث بمواد األسبستوس. يمكن 
أن يؤدي ذلك الى إطالق ألياف األسبستوس 

الخطرة في الهواء.

3.  تواصل مع خبير أسبستوس مرخص إلستشارته 
بخصوص مكان تواجد األسبستوس، و كيفية 

التعامل معه أو إزالته.



أين يمكن العثور عليه في المنزل؟ 

A. المنطقة الخارجية
صفائح السقف، المزاريب، األنابيب السفلية، الكسوة المصنوعة من 

الطوب والبطانة السفلية للمزاريب.

B. دورة المياه، الحمام و غرفة الغسيل
الحيطان و ألواح السقف، بالط األرضيات الفينيل و المثبت 

لبالط الحيطان.

C. المطبخ
الحيطان وألواح السقف، و مثبتات حماية من الرشاش، و بالط 

األرضيات الفينيل، مثبت األرضيات الفينيل و عازل األفران.

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات 
عن األسبستوس؟

asbestossafety.gov.au يرجى زيارة

D. غرف المعيشة
الحيطان وألواح السقف، بطانة السجاد و عازل التدفئة الداخلية.

E. الفناء الخلفي )الحوش(
األسوار، أسقف الحديقة، الكراجات، المرائب، الحمامات الخارجية، 

بيوت الكالب، المخلفات المدفونة أو الملقاة.

F. المناطق األخرى
مثبت ألواح المفاتيح اإللكترونية، في تجويف السقف، عازل أنبوب 

المياه الساخنة، الدهان و الجبس المزخرف و معجون تعبئة الفراغات 
تعبئة الفراغات.


