Uwaga AZBEST
Wpływ azbestu na organizm ludzki:
emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez
mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami
szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji, np. płyt pokryć dachowych azbestowocementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej.
Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.
Naturalne źródła emisji włókien azbestowych:






niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach
i odkrytych wyrobiskach,
użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza
pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych,
ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.

Zagrożenie zdrowia:
Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz
czasu narażenia. Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne, czyli włókna o długości powyżej 5 μm
o maksymalnej średnicy 3 μm i o stosunku długości do średnicy powyżej 3 do 1.Włókna respirabilne z racji
swych wymiarów mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i nie są stamtąd usuwane w wyniku działania
naturalnych mechanizmów oczyszczających. Powodują wówczas trwałe szkody, w tym: zwłóknienie płuc azbestozę, choroby nowotworowe jak rak oskrzela i międzybłoniak opłucnej.

Oczyszczanie kraju z azbestu:
WFOŚiGW w Zielonej Górze na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie województwa lubuskiego Program Priorytetowy p.t.:
„SYSTEM -Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.
Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Program adresowany jest do jednostek samorządu
terytorialnego (JST), na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz
posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu. JST może
zgłosić do dofinansowania zadania dotyczące nieruchomości położonych na terenie Gminy. Wsparcie jest zatem
dostępne dla mieszkańców Gminy. Fundusz zrefunduje do 100% kosztów kwalifikowanych, tj: kosztów
demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na uprawnionym
składowisku odpadów niebezpiecznych.

