
 

 قاتل خاموش: آزبست
 در ٔٛرد آٖ چٝ ٔی دا٘یذ؟

 

 

 

  هستید؟ لنت ترمسیا  سیمان -آزبستیک شرکت  مدیرآیا شما 

 چه خطراتی کارکنان شما را تهدید می کند؟ 

مخصوص 

 کارفرمایان



 چیست؟ آزبست

 اِیاف ٔقذ٘یاست وٝ تیطتز در عثیقت تٝ غٛرت  تآستست ٘اْ ٌزٚٞی اس تزویثا 

 . پٙثٝ وٛٞی یا ٘سٛس است٘اْ دیٍز آٖ . ضٛد ٚ سًٙ یافت ٔی

 ّاس دیزتاس تاوٖٙٛ ٔٛرد استفادٜ تٛدٜ استٜ ایٗ ٔاد. 

 ّتٝ خاعز دارا تٛدٖ خٛاظ ٚیژٜ ٚ ارسا٘ی آٖ تسیار سٛدآٚر استتجارت ایٗ ٔاد ٜ. 

 

  انواع آزبست کدامند؟

 ُتطىیُ  جٟا٘ی ایٗ ٔادٜ را درغذ اس ٔػزف 95 وٝآستست سفیذ  :وزیشٚتای

  .ٔیذٞذ

 آستست لٟٜٛ اي :آٔٛسیت 

 وٝ تسیار خغز٘ان ٔی تاضذ آستست آتی :وزٚسیذِٚیت. 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1


 کاربردهای آزبست

 يٚ ِِٛٝ ٞاي آستست( ایزا٘یت)سیٕاٖ ٔثُ ٚرلٝ ٞاي ٔٛجذار -ٔحػٛالت آستست •

  ٔش ٚ والچ خٛدرٚٞا تٝ ٔٙؾٛر افشایص ٔماٚٔترت •

 ٔٛاد فایك وٙٙذٜ  •

 ساخت ِثاس ٞاي ٘سٛس •

 ٚ غیزٜ •

 خطرات آزبست

رٚد اٌز تٙفس ضٛد ٚ تٝ تخص ٞاي فٕیك ریٝ ِیاف آستستی وٝ در ٞٛا رٞا ضذٜ ا٘ذ ا •

فیثز ٞاي لاتُ تٙفس وٛچه آستست در ضص ٞا . ٔی تٛا٘ذ تافث آسیة ضٛد

 .تٝ ٘طیٗ ٔی ضٛ٘ذ

 .ٔىا٘یسٓ ایٕٙی تذٖ ٞٓ ٕ٘ی تٛا٘ذ ایٗ اِیاف را ٞضٓ وٙذ •

٘یش تزسٙذ ٚ تافث  (تیٗ ضص ٚ لفسٝ سیٙٝ)تٝ پزدٜ جٙة ي ٔی تٛا٘ٙذایٗ اِیاف حتّ •

وّی تیٕاري ٞاي ٘اضی اس تٝ عٛر  .ٔشٚتّیٛٔا ضٛ٘ذتیٕاري خغز٘ان سزعاٖ 

 :آستست ضأُ

 دیٍز سزعاٖ ٞا، سزعاٖ ریٝ، ٔشٚتّیٛٔا، آستستٛسیس •

ٝجاٖ خٛد را اس تیٕاري ٞاي ٘اضی اس آستست درٔاٖ ٘ذارد ٚ فزد پس اس ٔذتی  :٘ىت

 .دست ٔی دٞذ
 
  ً(.و تنگی نفس، سرفه )سال طول می کشد تا عالئم خود را نشان دهند 20تا  15معموال...  

 نیس اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با آزبست حتی می تواند پس از قطع مواجهه 

  .پیشرفت کنند

 

 

2 



 

 مواجهه با آزبست

 :راه اصلي

 (راٜ اغّی)یا ضص ٞا دستٍاٜ تٙفسی 

 :راههاي فرعي

 تّقیذٖ یا دستٍاٜ ٌٛارش 

  (وارٌزاٖ ساختٕا٘یتزخی )پٛست 

 تٝ خػٛظ سٔا٘ی خغز٘ان تز ٔی ضٛد آستست

اِیاف ریش تز . در ایٗ حاِت تٝ راحتی ٔی تٛا٘ذ در فضا آساد ٌزدد. وٝ تزد ٚ ضىٙٙذٜ ضٛد 

تٝ  راٜ دٞاٖ ٚ تیٙیپس اس سآٟ٘ا  .ٔی تٛا٘ٙذ تزاي ٔذّتٟاي سیادي در ٞٛا تالی تٕا٘ٙذ

 .ضص ٞا رفتٝ ٚ تافث تیٕاري ٔی ضٛ٘ذویسٝ ٞاي ٞٛایی تسیار وٛچه 

   ساال٘ٝ تیص اس غذ ٔیّیٖٛ ٘فز در جٟاٖ در ٔٛاجٟٝ تا آستست لزار ٔی ٌیز٘ذ وٝ تیص اس غذ ٞشار

 .٘فز اس آٟ٘ا در ٞز ساَ فٛت ٔی وٙذ

 ( حتّی وارٌزا٘ی وٝ تا ِثاس ٞاي خٛد آستست را تٝ ٔٙشَ تزدٜ تٛد٘ذ وٛدوطاٖ دچار ٔشٚتّیٛٔا

  (ضذٜ است

  :را افسایش می دهد عواملی که خطر بيماري هاي مرتبط با آزبست

 تٙفس ٔمذار سیاد اِیاف  •

 ٔذت سٔاٖ عٛال٘ی ٔٛاجٟٝ •

 اريوطیذٖ سی •

 سٗ پاییٗ تٝ خػٛظ وٛدواٖ •
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کیسه های 

 هوایی



 چه مشاغلی در خطرند؟

اس وارخا٘جات تِٛیذ ٔحػٛالت آستستی، ٔقادٖ حاٚي آستست،  وارفزٔاي یىیاٌز ضٕا 

واروٙاٖ تایذ تذا٘یذ وٝ  ٞستیذوارٞاي ساختٕا٘ی یا تزخی ٚ  چساخت ٚ تقٕیز ِٙت تزٔش ٚ وال

 .ٖددر ٔقزؼ خغز آستست لزار دارضٕا 

 

 

 

 

 

 

 

 :د کهنگير زمانی بيشتر در مواجهه قرار می کارکنان شما

 ٖدٜ ٘ذاضتٝ تاشاس خغزات ایٗ ٔادّالفی اطّ آٟ٘ا. 

  ٖدرا ٘طٙاسداراي آستست  ٔٛادّ ٕٞچٙیٗ ٚ تاسٜ وار تاضٙذ. 

 یا تٝ آٟ٘ا ٘یأٛسیذ استفادٜ ٘ىٙیذ را رٚش ٞایی وٝ تافث واٞص خغز ٔی ضٛ٘ذ ٚ. 

  ٖدغذا تخٛروار یا در ٔحُ د ٚ در حیٗ وار تا آستست ٖسیٍار تىصآٟ٘ا. 
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 چزا تایذ آستست را اس فزایٙذ خارج ساسیٓ؟ 

  حذف یا  (.تا ارسش تزیٗ سزٔایٝ ٞز ساسٔاٖ)آستست ریسه تشرٌی تزاي سالٔتی واروٙاٖ ضٕاست

 .جایٍشیٙی آستست تا ٔٛاد وٓ خغز یا تی خغز لذْ تشرٌی در راستاي سالٔت ضاغّیٗ ضٕاست

 در غیز ایٗ غٛرت ضٕا ٔتخّف خٛاٞیذ تٛدٚ وٝ سالٔت وارٌزاٖ حفؼ ضٛد لاٖ٘ٛ اِشاْ ٔی دارد. 

 ٞیچ ا٘سا٘ی حاضز تٝ دیذٖ درد ا٘ساٖ دیٍز ٘یست! 

 



 راههای پیشگیری

ایٗ . ضٕا لغـ وأُ ٔٛاجٟٝ تا آستست ٔی تاضذواروٙاٖ تٟتزیٗ راٜ پیطٍیزي 

ٜ اس ٔادّ تٝ ایٗ ٔٙؾٛر ٔی تٛا٘یذ. ديایجاد وٗ عثك لاٖ٘ٛ تایذ ضٕاضزایظ را 

آٖ را  تا سٔا٘ی وٝ ایٗ وار را ا٘جاْ دٞیذ تایذ ٚ ديجایٍشیٗ آستست استفادٜ وٗ

تز  فیثز 1/0 تا ٔٛاجٟٝ تٝ حذّ ٔجاس ...استفادٜ وٙذ ٚ  ، اس تٟٛیٝ ٔٛضقیدئحػٛر وٗ

  ؛تزسذ سا٘تی ٔتز ٔىقة

 :دنانجام ده نباید  کارکنان شما کارهایی که

  ٔثُ ٘ؾافت )ٔی ضٛ٘ذا٘جاْ افٕاَ ٚ رٚش ٞایی وٝ تافث ٌزد ٚ غثار سیادي

 ....(ٔحُ تا جارٚٞاي دستی، اِه وزدٖ آستست ٚ 

 ٖتزاتز ٔی وٙذ 30چزا وٝ خغز را ٘شدیه تٝ  سیٍار وطیذ. 

 خٛردٖ ٚ آضأیذٖ در ٔحُ ٞاي واري وٝ آستست ٚجٛد دارد. 

 :دنانجام ده باید  شماکارکنان کارهایی که 

 ّٖدالؿ یابپیص اس ضزٚؿ تٝ وار اس ٚجٛد آستست در ٔحُ اط. 

 تا خغز را تا خٛد تٝ ٔٙشَ ٘ثز٘ذ ٖدلثُ اس رفتٗ تٝ ٔٙشَ دٚش تٍیز. 

  ٖدٔٙاسة استفادٜ وٗ ٚسایُ حفاؽت فزدياس. 
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 وسايل حفاظت فردی

اس ٚسایُ حفاؽت فزدي واروٙاٖ ضٕا تایذ تا سٔاٖ حذف آستست اس فزایٙذ در غٛرت ِشْٚ 

تٝ فٙٛاٖ آخزیٗ راٜ چارٜ یا تٝ فٙٛاٖ راٞی )ٖدٔثُ ٔاسه ٞاي ٔخػٛظ استفادٜ وٗ

-ٕ٘یدستٕاَ  تستٗتٝ یاد داضتٝ تاضیذ وٝ ٔاسه ٞاي ٔقِٕٛی پارچٝ اي یا . (َٔىّٓ

 .ٔفیذ ٚالـ ضٛد تٛا٘ذ

 

 

 

 

 

 :به خاطر داشته باشید

 اِیاف آستست تا چطٓ غیز ٔسّح دیذٜ ٕ٘ی ضٛ٘ذ. 

 ضٕا ٕ٘ی تٛا٘یذ تٛي اِیاف آستست را استٙطاق وٙیذ. 

 وطذ تا ٔطخع ضٛ٘ذ فالئٓ ٚ تیٕاري ٞاي ٔزتٛط تٝ آستست چٙذیٗ ساَ عَٛ ٔی. 

 سیٍار وطیذٖ خغزات ٔزتٛط تٝ آستست را چٙذیٗ تزاتز افشایص ٔی دٞذ. 

 آستست ٚلتی ٚارد ٞٛا ضٛد تسیار خغز٘ان ٔی ضٛد. 

 ّٔیٗ سالٔتی وارٌزاٖ خٛد ٞستیذف تٝ تأعثك لاٖ٘ٛ ضٕا ٔٛػ. 
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 وزارت بهداشت درمان آموزش پسشكي

 معاونت بهداشتي

 سالمت محیط و کار مرکس

 

 

www.behdasht.gov.ir 

 

 


