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التاريخ 1 :يونيو 2021
إلى :أولياء األمور والموظفين والمنظمات المدرسية ومجموعات ممثلي الموظفين
 : RE AHERAاإلعالم السنوي
يتم إرسال هذه المذكرة إلبالغ جميع أولياء االمور والموظفين والمنظمات المدرسية والمجموعات الممثلة للموظفين ان تتوافق مع مقاطعة مدارس
سينسيناتي الرسمية تتوافق مع وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة ( EPAالواليات المتحدة) و قانون االستجابة لحاالت الطوارئ الخاصة
باألسبستوس (.)AHERA

وتتطلب هذه التعليمات من كل حي و كل مدرسة خاصة ،وعامة لتفتيش جميع المباني المدرسية للمواد التي تحتوي على االسبستوس،
وتقييم حالة للمادة األسبستوس ووضع خطة حول كيفية القضاء على المواد التي تحتوي على االسبستوس.
قامت مقاطعة سينسيناتي العامة للمدرسة بفحص جميع المباني بحثًا عن األسبستوس  ،كما قامت بتجميع النتائج في خطة إدارة الطوارئ
لمواجهة مخاطرها (– )AHERAتحت مسمى -خطة إدارة األسبستوس .توجد الخطة الخاصة بكل مدرسة في مكتب المدرسة الرئيسي وهي
متاحة للمراجعة.
يجب فحص خطة إدارة األسبستوس عند التخطيط لجميع التجديدات للبناء وذلك لمنع اضطراب األسبستوس .يتم االنتهاء من جميع اإلصالحات
والتجديدات المخططة لمباني المناطق التعليمية  ،والتي تنطوي على اضطراب المواد المعروفة التي تحتوي على األسبستوس  ،من قبل األشخاص
المعتمدين الذين تم تدريبهم على العمل مع مواد األسبستوس .يتم االنتهاء من هذه المشاريع بطريقة آمنة من خالل اتباع اإلجراءات المفصلة في خطة
إدارة األسبستوس

تواصل المنطقة التعليمية مراقبة حالة جميع مواد البناء المحتوية على األسبست من خالل مطالبة موظفي المنطقة بفحص الحالة كل ستة أشهر.
أيضا  ،قامت الدائرة بتدريب مفتشين من خارج المنطقة على إجراء عملية إعادة تفتيش كبرى لجميع المباني كل ثالث سنوات .تتوفر نتائج
عمليات التفتيش المطلوبة في خطة إدارة األسبستوس.
ً
موجزا للمشروعات في خطة إدارة األسبستوس.
إذا كانت مدرستك لديها مشاريع لتخفيض األسبستوس  ،فستجد وصفًا
يجب تقديم أي أسئلة أو استفسارات حول تنفيذ لوائح  AHERAإلى مدير المبنى  ،الذي سيتصل بمدير الصحة والسالمة البيئية  ،إذا لزم األمر
 ،للحصول على توضيح.
بإخالص،

سينثيا إغبالنيا CIH, MPH ،
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