KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA PHILLIPINES VỀ VIỆC
SỬ DỤNG AMIĂNG TRẮNG AN TOÀN VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM

I. Thiết chế quản lí, kiểm soát amiăng trắng
Các thiết chế và các bộ phận nhà nước và phi nhà nước tham gia vào quá trình quản lý
các vấn đề liên quan đến amiăng trắng gồm:
Các thiết chế chính phủ
Bộ môi trường và tài nguyên tự nhiên: Thiết lập các qui tắc, qui định về quản lý hóa
chất và chất thải nguy hại.
Bộ Lao động và việc làm: Cục điều kiện lao động1 : thiết lập các qui tắc, qui định về
kiểm soát công việc liên quan đến nguồn nguy hiểm, tai nạn, thương tích tại nơi làm
việc.
Bộ Y tế: Trung tâm quốc gia về chống và kiểm soát dịch bệnh2 : thiết lập các qui tắc, qui
định về đảm bảo sức khỏe và phúc lợi.
Ủy ban liên ngành về môi trường y tế3 : Giải quyết những vấn đề chuyên môn cần sự
phối hợp của nhiều cơ quan.
Các thiết chế phi chính phủ
Ngành công nghiệp amiăng tại Philippines (gồm các nhà sản xuất các sản phẩm mà
nguyên liệu đầu vào là amiăng trắng; các hiệp hội các nhà sản xuất): ACIP
Người lao động và công đoàn (Associted Labour Union, Trade Union Congress of the
Philippines,…)
Các nhà khoa học và các giáo sư (ngành hóa học)
Các tổ chức NGO và giới truyền thông
II. Khung chính sách
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Vật liệu có chứa amiăng được sử dụng ở Philippines từ hơn 60 năm trước, tuy nhiên
việc thống kê còn gặp nhiều khó khăn vì không có những nguồn số liệu đáng tin cậy.
Một dự thảo luật được Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (DENR) soạn thảo từ
1995, liệt kê amiăng là một trong những loại hóa chất cần phải quản lý chặt để ngăn
chặn đến mức tối đa tác hại của nó tới con người và môi trường. Sau 5 năm, Quy chế
Kiếm soát Hóa chất đối với amiăng (Chemical Control Order (CCO) for Asbestos)
được thông qua năm 2000, đặt dấu mốc mới trong nhận thức về tác hại của amiăng tại
Philippines. Để luật này có thể đi vào đời sống, các bên có liên quan đều được cử đại
diện tham gia tư vấn, lấy ý kiến: chính phủ, ngành công nghiệp amiăng, cộng đồng khoa
học và các đại diện khác.4
III. Khung pháp luật về amiăng trắng trong một số lĩnh vực
Xuất, nhập khẩu
Nhập khẩu amiăng trắng ở Philippines phải tuân thủ trình tự cho phép.Điều 6, khoản 1
điểm b Theo thông tư 2000-02 của Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên nước này
quy định: “cá nhân, tổ chức nhập khẩu amiănghoặc sản phẩm chứa amiăng phải được sự
chấp thuận của Cục quản lý môi trường” (EMB).
Các quy định về bảo quản và vận chuyển
Theo thông tư 2000-02 của Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Philippines
(DENR) về “Quy chế quản lý hóa chất đối với amiăng trắng”, mục 8 điều 3 thìbảo quản
được hiểu là cung cấp hoặc cất nhằm sử dụng trong tương lai, cất ở điều kiện an toàn
hoặc tiêu hủy.
Tại mục 7, điều 9, Thông tư này quy định: trên mặt đất, amiăng phải được quản lý để
đảm bảo lưu trữ thích hợp và không có sợi nào thoát ra. Các sợi amiăng phải được đặt
trong một túi polyethylene chắc chắn, dày khoảng 0,2 mm hoặc loại bao bì khác đã
được phê duyệt.
Các quy định sản xuất các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Ở Philippines, việc khai thác mỏ không có giá trị thương mại. Các nhà sản xuất phải
thực hiện những yêu cầu sau:
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(a) Kỹ thuật phù hợp và kiểm soát bụi, các biện pháp phòng ngừa, phương thức làm
việc và chương trình vệ sinh phòng ngừa được thực hiện để đảm bảo an toàn.
(b) Người lao động cần được cung cấp các thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp và được
cung cấp đầy đủ thông tin về khả năng tiếp xúc với amiăng.
(c) Không có khí thải có thể nhìn thấy bên ngoài từ bất kỳ hoạt động sản xuất nào.
(d) Giám sát không khí của nơi làm việc để nồng độ trong không khí của amiăng không
được vượt quá 2 sợi trên một centimet khối không khí trong một khoảng thời gian tám
tiếng đồng hồ.
(e) Thanh tra thường xuyên của mỗi nguồn tiềm năng của khí thải từ bất kỳ phần nào
của các cơ sở sản xuất, bao gồm thiết bị làm sạch không khí và hệ thống thông gió ít
nhất một lần một tuần trong giờ sáng ngày phát thải vào không khí bên ngoài.
Quy định về việc sử dụng các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Tất cả các nhà sản xuất, cơ sở vật chất, vận chuyển, xe tải, và tiêu hủy các vật liệu có
chứa amiăng và các chất thải có chứa amiăng phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn là: có
hình đồ nhìn thấy được, trên tất cả các bao bì cho tất cả sản phẩm đều phải ghi “có chứa
amiăng”5 .
Việc sử dụng amiăng và các vật liệu có chứa amiăng như các sản phẩm mật độ cao
(không phải dạng xốp, bở) sẽ được giới hạn nghiêm ngặt như sau: quần áo chống cháy,
bạt lợp hoặc các sản phẩm có liên quan; tấm lợp amiăng xi măng; miăng xi măng tấm
phẳng; vật liệu ma sát; vải chịu nhiệt; vòng đệm; các vật liệu đóng gói cơ khí; giấy
cách điện cao cấp; cách ngăn ắc quy; và các sản phẩm mật độ cao khác.
Cấm sử dụng amiăng xanh và nâu; Cấm phun amiăng trong các tòa nhà dưới mọi hình
thức; Cấm tạo sản phẩm mới sử dụng amiăng.
Các sản phẩm khác, nếu là công dụng mới của tất cả các hình thức của amiăng đều bị
cấm gồm có: Đồ chơi; ống và nồi hơi chậm; các khớp, lót nối mật độ thấp; Giấy gợn
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sóng và giấy thương mại; hàng dệt chưa qua xử lý; Sàn nỉ và bạt che; tấm bảo ôn; giấy
đặc biệt; và sản phẩm có mật độ thấp khác6 .
Các quy định về môi trường
Theo Hướng dẫn quy trình quản lý phế thải nguy hại của Philippines (Procedural
Manual, Title III of DAO 92-29 “Hazardous WasteManagement” DENR AO 36, Series
of 2004) , chỉ những phế thải bở chứa amiăng hoặc những phế thải amiăng xanh và nâu
thì mới được coi là phế thải nguy hại.
Theo Quy chế quản lý hóa chất đối với amiăng, việc xử lý phế thải amiăngnguy hại gồm
có các nhà thầu xử lý phế thải, các công ty phá dỡ tàu biển, chủ hoặc người điều hành
hoạt động xử lý hoặc cải tạo công trình (mục 4). Các nhà cung cấp dịch vụ xử lý phế
thải amiăng phải đăng ký với Cục quản lý môi trường (mục 6.1.c).
Người nộp đơn cũng phải có các trang thiết bị an toàn cần thiết để thực hiện xử lý chất
thải amiăng với sự xác nhận về sự tồn tại của họ được thực hiện bởi các cơ quan có liên
quan EMB. Đối với an ninh và bảo vệ các trình tự xử lý amiăng và công chúng nói
chung, nhân viên có liên quan phải thông qua các hình thức đào tạo phù hợp để xử lý
amiăng, lưu trữ và xử lý, và sẽ tạo thành như một phần của yêu cầu tài liệu trước khi
phê duyệt đơn.
Một nhà cung cấp dịch vụ xử lý chất thải amiăng xin đăng ký phải có Chứng nhận thực
hành môi trường (ECC) ghi rõ đủ điều kiện ngăn chặn amiăng (ACF). Chứng từ về một
bãi chôn lấp ở xa thỏa mãn yêu cầu của một bãi rác vệ sinh do DENR chấp thuận và/
hoặc các thiết bị ngăn chặn amiăng là các yêu cầu kèm theo đơn. Tuy nhiên, một bãi lưu
trữ và xử lý chất thải amiăng tại chỗ cũng có thể được cho phép miễn là có tồn tại một
bản ghi nhớ thỏa thuận giữa nhà cung cấp dịch vụ và các khách hàng, những người này
phải thông báo với văn phòng khu vực có liên quan để sửa đổi chứng nhận ECC của họ
thích hợp với địa điểm tập kết chất thải amiăng.
Việc sản xuất các sản phẩm amiăng phát sinh phế thải amiăng phải được ghi chép và
lưu hồ sơ và báo cáo lên Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên theo mẫu do cơ quan
này ban hành. Các kết quả ghi chép phải được xuất trình khi người có thẩm quyền của
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Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên cũng như của Cục quản lý môi trường đến
kiểm tra theo yêu cầu chính thức hoặc bất thường trong các tình huống khẩn cấp có thể
gây nguy hại cho môi trường.
Tất cả amiăng bở và amiăng dễ vỡ phải được đặt trong một bãi xử lý chất thải đặc biệt,
các kế hoạch và thông số kỹ thuật trong đó là phù hợp với các tiêu chuẩn và tiêu chí
DENR. Trong khi xử lý không được có khí thoát ra mà có thể nhìn thấy các sợi amiăng.
Vật liệu để xử lý phải được vận chuyển và xử lý theo yêu cầu của vận chuyển amiăng.
Khi phế thải có chứa amiăng đã được đặt trong bãi thải vào cuối ngày làm việc, nó phải
được bao phủ với ít nhất 15 cm vật liệu không chứa amiăng được nèn chặt hoặc vật liệu
khác có tác dụng ức chế hiệu quả bụi và kiểm soát khí thải từ xói mòn gió.
Các cơ sở xử lý chất thải và các công cụ phải lưu giữ hồ sơ của tất cả các lô chất thải
nhận được. Thông tin bao gồm những điều sau đây:
- Tên và địa chỉ của cơ sở phát sinh chất thải;
- Tên và địa chỉ của người vận chuyển;
- Số lượng phế thải amiăng tình theo mét khối; và
- Ngày nhận chất thải.
Thông tin này sẽ được nộp cho Cục quản lý môi trường như là một phần của Báo cáo
thường niên vào 31 tháng 3 của năm sau.
Chủ sở hữu / người điều hành các bãi chôn lấp tại chỗ phải gửi kế hoạch bị chôn rác
như một phần của kế hoạch và thông số kỹ thuật được đề cập ở trên để đăng ký và được
phê duyện bởi Cục quản lý môi trường.
Đối với các loại phế thải chứa amiăng không thuộc diện phế thải nguy hại thì có thể
được xử lý ạt i bất cứ bãi rác công nghiệp nào.
Các quy định về sức khỏe và người lao động
Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, kết hợp với Hiệp hội ngành amiăng của
Philippines, cơ quan chính phủ có liên quan và các tổ chức phi chính phủ, có trách
nhiệm thúc đẩy ngành công nghiệp và nâng cao nhận thức của cộng đồng về những

cách thức và phương tiện, bao gồm cả công nghệ, sử dụng amiăng an toàn và có trách
nhiệm.
Các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất của sợi amiăng và các sản phẩm có chứa amiăng bở
có trách nhiệm thông báo và đào tạo người vận chuyển và người sử dụng các biện pháp
phòng ngừa trong việc vận chuyển, sử dụng, xử lý và xử lý chất thải amiăng và amiăng.
Giới hạn tiếp xúc tối đa đối với bụi amiăng đối với người lao động theo quy định của
luật lao động là 2 sợi/ml khí trong ca làm việc 8 giờ7 .
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