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Azbestul în sectorul construcþiilor
Introducere

Toþi lucrãtorii din construcþii, în-
treþinere ºi curãþenie sunt
potenþial supuºi riscului de ex-
punere la azbest. Prezenta fiºã in-
formativã explicã ce este azbestul,
care sunt efectele acestuia asupra
sãnãtãþii, cine este expus acestui risc
ºi locurile în care acesta poate fi în-
tâlnit. Fiºa informativã prezintã une-

le bune practici esenþiale, fãrã a se putea însã constitui într-un ghid
detaliat. În cazul în care suspectaþi cã puteþi fi expuºi la azbest la
locul Dvs. de muncã, vã recomandãm sã vã adresaþi autoritãþii pen-
tru exercitarea controlului aplicãrii legislaþiei sau altor organisme
competente din þara Dvs.

Ce este azbestul?

Azbestul este denumirea comunã pentru un grup de substanþe
minerale. Fibrele de azbest sunt foarte rezistente la cãldurã ºi dura-
bile ºi au fost utilizate, timp de mulþi ani, la:

materiale termoizolante, cum sunt înveliºuri ºi straturi de
protecþie;
materiale textile, hârtie ºi plãci „ignifugate";
garnituri de ambreiaj ºi de frânã;
produse din azbociment;
materiale electroizolante;
echipamente individuale de protecþie.

Deºi, în prezent, utilizarea azbestului este practic interzisã în
Uniunea Europeanã, acesta se mai gãseºte încã rãspândit în diverse
locuri. Din aceastã cauzã, expunerea la azbest este încã posibilã.

Efectele expunerii la azbest asupra sãnãtãþii

Inhalarea fibrelor de azbest poate avea efecte grave asupra
sãnãtãþii, incluzând azbestoza, cancerul pulmonar ºi mezoteliomul.
Nu se cunoaºte un nivel de expunere la azbest care sã poatã fi con-
siderat inofensiv. Cu cât eºti expus mai mult, cu atât riscul de
apariþie a unei maladii legate de azbest este mai mare. Intervalul de
timp dintre expunerea la azbest ºi primele semne de boalã poate
ajunge pânã la 30 de ani. Efectele expunerii din trecut sunt acum
evidente.

În Marea Britanie, aproximativ 3.000 de persoane mor în fiecare
an din cauza bolilor cauzate de expunerea la azbest din trecut,
prevãzându-se o creºtere a acestei cifre la aproape 10.000, pânã
în anul 2010 (1). Din aceste 3.000 de persoane, circa 25% au lucrat
la un moment dat în activitãþi de construcþii sau de întreþinere;

În Suedia, numãrul deceselor cauzate de efectele întârziate ale
expunerii la azbest (cazuri de mezoteliom pleural) este mai ridicat
decât numãrul total de accidente de muncã mortale (2). 

Faptul cã fumatul poate provoca cancer pulmonar este bine
cunoscut, dar trebuie precizat cã riscul apariþiei cancerului
pulmonar creºte mult în cazul fumãtorilor care sunt expuºi ºi la
azbest. Pe de altã parte, probabilitatea ca un fumãtor care

inhaleazã azbest sã contracteze un cancer pulmonar este de 50 de
ori mai ridicatã, comparativ cu un nefumãtor care nu a fost expus
la azbest. 

Informaþii esenþiale

Dacã lucraþi în activitãþi de construcþii, întreþinere sau curãþenie,
puteþi fi confruntaþi cu riscul expunerii la azbest. Locurile tipice
unde poate fi gãsit azbestul sunt:

pereþi (ca panouri izolatoare în pereþi despãrþitori);
straturi de acoperire ºi vopsele texturate;
dale de pardosealã;
pardoseli acoperite cu linoleum;
boilere cu izolaþie termicã;
izolaþia de pe structuri de construcþii din oþel;
tubulatura de ventilaþie;
plafoane (ca bariere anti-foc în plafoanele false);
plãci de plafon;
uºi;
instalaþii electrice;
sisteme de încãlzire (ca izolaþie termicã la conducte, radiatoare ºi
boilere);
acoperiºuri (în special sub formã de produse din azbociment);
dale de acoperiº;
faþade de clãdiri, incluzând elemente ale scurgerii pluviale, scafe
ºi protecþii;
conducte de apã ºi canalizare;
robineþi, flanºe ºi garnituri, care pot fi încadrate sau etanºate cu
azbest;
cisterne, cadre de fereastrã, cãptuºealã din hârtie cu azbest, etc.

Înainte de a începe lucrul, întrebaþi dacã au fost efectuate
determinãri privind existenþa azbestului. Pânã la dovada contrarã,
este recomandabil sã plecaþi de la premisa cã azbestul este prezent.
În cazul în care suspectaþi cã azbestul poate fi prezent, este indicat
sã opriþi lucrul ºi sã cereþi sfatul specialistului. Amintiþi-vã cã nu
trebuie sã îndepãrtaþi niciodatã materialele cu conþinut de azbest,
fãrã sã dispuneþi de aprobarea ºi instruirea corespunzãtoare. 
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(1) http://www.hse.gov.uk/asbestos/index.htm
(2) http://se.osha.eu.int/statistics/osharapp.pdf

Profesii care presupun riscuri

instalatori apã-canal;
instalatori încãlzire;
electricieni;
tâmplari;
montatori de covoare, ºi montatori ale altor straturi de finisare
a pardoselii;
lãcãtuºi (ajustori);
personal de întreþinere, inclusiv personal ºi paznici
contractuali;
montatori de învelitori/acoperiºuri;
personal de curãþenie;
alte profesii care presupun acces în plafoanele false, în spatele
panourilor ºi în alte zone "ascunse" similare.
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Acoperiºuri cu azbest

Acoperiºurile cu azbociment sunt deseori fragile. Asiguraþi-vã în-
totdeauna cã atât lucrul la locul Dvs. de muncã, cât ºi accesul cãtre
acesta pot fi efectuate în condiþii de securitate. Unele acoperiºuri
din azbociment pot avea o izolaþie suplimentarã din azbest, apli-
catã pe partea de dedesubt (denumitã uneori azbest ventuzã).
Aceastã izolaþie poate fi desprinsã, friabilã. În cazul în care con-
stataþi existenþa acestui material, lucrãtorii trebuie evacuaþi imediat
din zonã  ºi trebuie sã se solicite intervenþia unor specialiºti. Nu tre-
buie fãcutã nici o încercare de îndepãrtare a respectivului material.

Atunci când nu sunteþi siguri, porniþi de la premisa cã respectivul
material este azbest. Dacã azbestul este prezent în asemenea
clãdiri, trebuie sã luaþi mãsurile necesare pentru prevenirea ex-
punerii, care pot include:

evaluarea riscurilor de expunere la azbest;
planificarea modului în care veþi administra materialele care
conþin azbest, punerea în aplicare a planului ºi revizuirea cu
regularitate a acestuia;
pãstrarea evidenþei actualizate a locurilor unde se aflã azbestul
(înregistrarea atât a tipului, cât ºi a amplasamentului respectivelor
materiale);
furnizarea tuturor informaþiilor relevante antreprenorilor
însãrcinaþi cu construcþia, întreþinerea ºi curãþenia, înainte ca
aceºtia sã înceapã lucrul pe ºantier. 

Legislaþie

În materie de azbest existã multe acte normative europene, care
sunt transpuse în legislaþia naþionalã. De asemenea, Statele Mem-
bre pot impune propriile cerinþe legislative suplimentare, astfel
încât este necesar sã verificaþi cerinþele pertinente la autori-
tatea competentã pentru controlul aplicãrii legislaþiei.

Legislaþia europeanã a vizat interzicerea utilizãrii azbestului ºi sta-
bilirea de norme stricte pentru protecþia lucrãtorilor, atunci când
aceºtia pot fi supuºi expunerii. Unele din directivele cele mai rele-
vante sunt urmãtoarele:

Directiva Consiliului 89/391/EEC din 12 iunie 1989  privind
punerea în aplicare de mãsuri pentru promovarea îmbunãtãþirii
securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor la locul de muncã 

Directiva Consiliului 90/394/EEC din 28 iunie 1990 privind
protecþia lucrãtorilor la locul de muncã împotriva riscurilor legate
de expunerea la agenþi cancerigeni 

Directiva Consiliului 98/24/EC din 7 aprilie 1998 privind protecþia
sãnãtãþii ºi securitãþii  lucrãtorilor la locul de muncã împotriva
riscurilor legate de agenþii chimici 

Directiva Consiliului 83/477/EEC din 19 septembrie 1983, privind
protecþia lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
azbest la locul muncã, modificatã de Directiva Consiliului
91/382/EEC, din 25 iunie 1991, ºi amendatã prin Directiva
Consiliului 98/24/EC din 7 aprilie 1998 ºi Directiva 2003/18/EC a
Parlamentului European ºi a Consiliului, din 27 martie 2003.

Informaþii suplimentare

Prezenta fiºã informativã a fost realizatã pentru a sprijini Sãptãmâ-
na Europeanã 2004 pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. Pe
site-ul http://ew2004.osha.eu.int sunt disponibile ºi  alte fiºe in-
formative din aceastã serie, precum ºi alte informaþii privind sec-
torul construcþiilor. Aceastã sursã este actualizatã ºi dezvoltatã în
mod continuu. Informaþii în legãturã cu legislaþia UE privind secu-
ritatea ºi sãnãtatea în muncã pot fi gãsite la adresa http://
europe.osha.eu.int/legislation/ . Alte fiºe informative privind
substanþele periculoase, precum ºi o gamã amplã de alte subiecte
legate de securitatea ºi sãnãtatea în muncã pot fi descãrcate de pe
site-ul http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets .

Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spania

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

În cazul în care administraþi sau controlaþi o clãdire, este nece-
sar sã vã informaþi în privinþa eventualei prezenþe a azbestului
în clãdirea Dvs. Acest lucru poate fi determinat prin:

consultarea planurilor clãdirii;
examinarea documentelor pãstrate de la lucrãri
premergãtoare (cum ar fi facturile constructorilor);
efectuarea unei inspecþii de cãtre Dvs. (dar fãrã prelevarea de
probe);
consultarea altor persoane, cum sunt arhitecþi, experþi,
reprezentanþi pentru securitatea în muncã ºi angajaþi, care
sunt în mãsurã sã ofere mai multe informaþii;
angajarea unei persoane competente pentru a expertiza
clãdirea.
Prelevarea probelor trebuie efectuatã numai de persoane
instruite.
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