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 ما الذي تحتاج إلى معرفتھ :الحریر الصخري 
 
الحریر ونظًرا لمتانة . ھو معدن طبیعي یتكون من ألیاف) األسبستوس( الحریر الصخري 

ومقاومتھ الشدیدة للحرارة، فقد تم استخدامھ غالبًا في المنتجات المقاومة للحریق ومواد  الصخري
في و). الدبریاج(العزل ومواد التسقیف وبالط األرضیات واألسقف، وفرامل السیارات والقوابض 

 ال یُستخدم الیوم بكثرة، إال أنھ في الغالب یكون أحد مكونات المنتجات الحریر الصخريحین أن 
لمدة ) ألیاف األسبستوس( الحریر الصخريمن الممكن أن یؤدي التعرض إلى ألیاف . األقدم

سرطان الرئة، أو سرطان الجھاز الھضمي، : طویلة إلى اإلصابة ببعض األمراض الخطیرة، مثل
أو اإلصابة بداء ) سرطان في بطانة الرئتین أو القلب أو البطن(أو ورم الظھارة المتوسطة 

  ).تندُّب الرئة(ت األَْسبَسْ 
 

 ؟الحریر الصخري من األشخاص المعرضون لإلصابة بمرض مرتبط ب
إذا تعرضت لھ بشكل  الحریر الصخريتزداد مخاطر اإلصابة باألمراض المرتبطة ب من شخص آلخر، للحریر الصخريقد یختلف مستوى التعرض 

  الحریر الصخريیكون عمال البناء والعزل وبناء السفن، الذین عملوا في تركیب  .، ویكون ذلك عادة من خالل العملعدة سنواتمستمر على مدار 
كنت مدخنًا، تزداد احتماالت إصابتك ولمدة زمنیة طویلة  للحریر الصخريإذا تعرضت . أو قلقلتھ أو إزالتھ دون حمایة مناسبة، معرضین لخطر أكبر

، زادت فرص اإلصابة باآلثار للحریر الصخريبوجھ عام، كلما زاد مقدار تعرضك . إلى حد كبیر الحریر الصخريببعض األمراض المرتبطة ب
 .الصحیة الضارة

 
 ؟لحریر الصخري كیف یحدث التعرض ل

الحریر  إال أنھ عند تلف أو تحریك المواد المحتویة على . سلیًما، فإنھ ال یشكل خطًرا على الصحةالحریر الصخري (األسبستوس) حین یكون 
  .في الھواء ویتم استنشاقھا الحریر الصخري ، قد تنطلق ألیاف )ACMs( الصخري

 
 ؟لحریر الصخري ھل یمكنني معرفة ما إذا كنت قد تعرضت ل

تكشف عن ویمكن لفحوصات األشعة السینیة على الرئة واختبارات وظائف الرئة أن . للحریر الصخريالتعرض بشأن ال توجد اختبارات طبیة دوریة 
وعادة ال یتسبب  .عاًما من التعرض لھ 40إلى  10إال بعد  الحریر الصخريوقد ال تصاب باألمراض المرتبطة ب. وجود تضرر بالرئة عند حدوثھ

 . في ظھور حاالت صحیة فوریة، مثل صعوبة التنفس أو مشاكل في الجلدحریر الصخري التعرض لل
 

 ؟لحریر الصخري ا كیف أعرف ما إذا كان منزلي یحتوي على
وبإمكان مفتشي البیئة المعتمدین .  األقدم بشدة منذ السبعینیات، ولكنھ ال یزال موجوًدا في العدید من المنتجات والمواد   الحریر الصخريلقد انخفض استخدام 

وقد یكون االختبار مفیًدا في التعرف على حاالت التعرض المحتملة وتقییم فعالیة تنظیف وإزالة .  في المواد والھواء  الحریر الصخري   أن یختبروا وجود
في مكانھا  ویمكن تركھا   خطًرا   ال تشكل  غیر التالفة ) ACMs(   الحریر الصخري ورغم ذلك، نرجو أن تتذكر بأن المواد المحتویة على  .  الحریر الصخري 

 .كما ھي 
 

 مصادر أخرى
 .الحریر الصخرياتباع القواعد الفیدرالیة والعنایة المالئمة بمواد  مالكي العقاراتیجب على  •
 . والتعامل معھا بشكل آمن الحریر الصخريبالتعرف على مواد  المدارستلتزم  •
 من خالل اتباع لوائح   للحریر الصخري بحمایة العمال من التعرض    جھات العمل تلتزم   •

U.S. Occupational Safety and Health Administration    ) یتطلب    في والیة نیویورك،  . ) إدارة الصحة والسالمة المھنیة األمریكیة 
Public Employee Safety and Health Bureau   )   نفس الحمایة للعاملین بالمدینة والمقاطعة  توفیر  )  مكتب سالمة وصحة الموظفین العمومیین

 . والوالیة 
 

الحریر  (   " asbestos" والبحث عن    nyc.gov/healthأو زیارة    311لإلبالغ عن مشكلة أو للحصول على مزیٍد من المعلومات، یُرجى االتصال بالرقم  
 . ) الصخري 


