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

I. Thiết chế quản lí, kiểm soát amiăng trắng
Các thiết chế chính phủ
Cơ quan bảo vệ môi trường(Environmental Protection Agency - EPA): Đây là cơ quan
của chính quyền liên bang có nhiệm vụ ban hành các quy định pháp luật về bảo vệ sức
khỏe cua con người và môi trường một cách hiệu quả nhất. Theo các văn bản pháp luật
cho thấy, EPA có vai trò là trung tâm trong việc đảm bảo sức khỏe của con người nói
chung và người lao động nói riêng trong các điều kiện lao động có chứa amiăng. EPA là
cơ quan thực thi các tiêu chuẩn về sức khỏe và môi trường trong các điều kiện lao động
có chứa chất độc hại.
Ngoài cơ quan bảo vệ môi trường ở chính phủ liên bang, tại các bang cũng có các cơ
quan của chính quyền bang có chức năng thực thi các tiêu chuẩn về môi trường như
Department of Health and Senior Service của Bang New Jersey hoặc Department of
Labor của thành phố New York.
Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan (US. Customs and Border Protection – CBP):
Đây là cơ quan có nhiệm vụ phối hợp với EPA trong việc quản lý các hoạt động xuất
nhập khẩu các chất hóa học nguy hiểm, trong đó có amiăng.
Cơ quan về sức khỏe và an toàn lao động (Occupational Safety & Health
Administration – OSHA): đây là cơ quan bảo vệ quyền lợi cho những người lao động tại
nơi làm việc của họ với mục tiêu là hạn chế, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn cho
người lao động từ các điều kiện làm việc, đồng thời nâng cao các điều kiện an toàn cho
người lao động ở mọi ngành nghề. Về thẩm quyền, OSHA thiết lập các tiêu chuẩn về
điều kiện an toàn lao động và đưa ra cảnh báo. OSHA cũng có thẩm quyền xử lý các vi
phạm đối với các công ty vi phạm các điều kiện an toàn lao động trong quá trình sản
xuất các sản phẩm có chứa amiăng.

Viện nghiên cứu quốc gia về sức khỏe và an toàn lao động (National Institute for
Occupational Safety & Health – NIOSH): Đây là cơ quan trực thuộc Trung tâm phòng
ngừa và kiểm soát các thảm họa (thuộc cơ quan sức khỏe và dịch vụ con người
(Department of Health and Human Services) tiến hành các nghiên cứu về mức độ ảnh
hưởng tới sức khỏe của người lao động trong các điều kiện làm việc có chứa chất hóa
học nguy hiểm. Viện nghiên cứu có vai trò cung cấp thông tin, giáo dục và đào tạo.
Các thiết chế thanh tra, kiểm tra: Theo quy định của Luật Kiểm soát các chất độc hại
(TSCA), tại Section 11, bất kỳ cơ quan nào có thẩm quyền liên quan cũng đều có quyền
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ có liên quan của các chủ thể được quy
định tại TSCA.
Các thiết chế phi chính phủ
Tổ chức nâng cao nhận thức về các loại bệnh do Amiăng trắng gây ra – Tiếng nói của
các nạn nhân(Asbestos Disease Awareness Organization – Voice of the Victims): Đây là
hiệp hội lớn nhất ở Mỹ được thành lập để ngăn chặn mức độ phơi nhiễm amiăng, loại
bỏ các căn bệnh liên quan đến amiăng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân của
amiăng thông qua việc giáo dục, nâng cao kỹ năng tại cộng đồng.
Cộng đồng các công ty nhập khẩu và sản xuất các sản phẩm có chứa amiăng: ví dụ
Union Carbide gồm 2.400 người lao động tại 7 địa điểm trên toàn nước Mỹ.
Nghiệp đoàn người lao động: các nghiệp đoàn có vai trò lớn trong việc bảo vệ quyền lợi
của người lao động, thúc đẩy các điều kiện làm việc an đoàn cũng như đảm bảo việc đối
xử công bằng với những đối tượng có thể bị phơi nhiễm amiăng. Có khoảng 12 nghiệp
đoàn có liên quan hiện nay. Có thể kể tới một số nghiệp đoàn như International
Association of Heat and Frost Insulator and Allied Worker, International Brotherhood
of Boilermakers, UnitedMine Workers of America1 .
II. Khung chính sách
Về khai thác, việc khai thác amiăng trắng đã bị cấm từ năm 2002 nhưng hoạt động nhập
khẩu và sử dụng các sản phẩm có chứa amiăng trắng vẫn diễn ra. Theo U.S. Geological
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Survey thì Mỹ nhập khẩu và tiêu thụ khoảng 820 tấn amiăng trắng vào 7 tháng đầu năm
2010 và tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.
Về nhập khẩu, Mỹ chủ yếu nhập khẩu từ Canada và được sử dụng chủ yếu trong quân
đội Mỹ để chế tạo các loại tàu bay, máy bay chịu lửa và vũ khí. Nó cũng được sử dụng
trong việc xây dựng tòa nhà thương mại từ năm 1980 trở về trước. Ngoài ra, các sản
phẩm mái lợp cũng chiếm khoảng 72% lượng amiăng trắng được tiêu thụ.
Tại Mỹ và Canada, các phong trào phản đối việc tiếp tục khai thác, xuất khẩu và nhập
khẩu amiăng trắng cũng diễn ra một cách mạnh mẽ. Hội nhận thức về các loại bệnh do
amiăng trắng gây ra – Tiếng nói của các nạn nhân đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Obama
cần thiết phải ra lệnh cấm việc nhập khẩu và sử dụng amiăng trắng tại Mỹ. Tuy nhiên,
để tạo sức ảnh hưởng của mình tới các quyết định của Tổng thống, họ cần thực hiện rất
nhiều công việc như xác định các địa điểm và những người bị phơi nhiễm amiăng tại
Bắc Mỹ cũng như có những biện pháp mạnh mẽ trong việc phòng ngừa phơi nhiễm, hỗ
trợ ngành công nghiệp sản xuất amiăng trắng và những người công nhân chuyển sang
các ngành công nghiệp thay thế, đồng thời cần chấm dứt bất kỳ hoạt động sản xuất hoặc
xuất khẩu nào mới. Họ đã kêu gọi chữ ký để kêu gọi Tổng thống Mỹ và Thủ tướng
Canada chấm dứt sự ủng hộ đối với ngành khai thác amiăng trắng, đồng thời sử dụng và
xuất khẩu và phát triển các sản phẩm thay thế an toàn (còn được gọi là Tuyên bố Bắc
Mỹ về loại bỏ các loại bệnh liên quan đến amiăng trắng)2 .
Tuy nhiên, các nhà sản xuất có sử dụng amiăng trắng vẫn giữ quan điểm cho rằng việc
sử dụng amiăng trắng là có thể kiểm soát và sử dụng một cách an toàn. Những năm 30
các nghiên cứu khoa học cũng đã cho thấy mối liên hệ giữa sự phơi nhiễm và các loại
bệnh chết người. Mặc dù các nhà sản xuất biết được mối liên hệ này nhưng đã không
cảnh bảo cho người lao động và công chúng, vì thế, việc sử dụng amiăng trắng trong
các ngành xây dựng và sản phẩm công nghiệp vẫn tiếp tục.
Ở Mỹ không có hệ thống pháp luật liên bang điều chỉnh toàn diện vấn đề này, thay vào
đó, vấn đề sẽ thuộc phạm vi của chính quyền các bang nơi và có những tiếp cận rất khác
nhau khi giải quyết các vấn để rủi ro và khiếu kiện. Tuy nhiên, dù điều chỉnh ở cấp bộ
liên bang hay các bang thì đều vấp phải hai vấn đề đó là sự an toàn của công chúng và
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các vấn đề về kinh tế có liên quan. Cuộc cách mạng của vấn đề này có thể được coi là
bắt đầu từ đầu thể kỷ 20, đến nay việc sử dụng amiăng trắng tại Mỹ đã vượt trội hơn so
với phần còn lại của thế giới.
Pháp luật hiện nay đang gặp phải nhiều chỉ trích về hai nội dung lớn là cấm amiăng
trắng và bồi thường cho những tổn thương do phơi nhiễm amiăng trắng. Hệ thống pháp
luật liên bang đảm bảo những người khiếu nại có thể được bồi thường chi phí ốm đau,
bệnh tật và các khoản thu nhập. Một hệ thống các loại chi phí được thiết lập. Luật phúc
lợi cho bệnh phổi đen (Black Lung Benefit Act) đã thiết lập một chương trình cho trợ
cấp những người thợ mỏ. Tuy nhiên, một chương trình tương tự đã không được thiết lập
cho những người bị phơi nhiễm amiăng trắng.
Không thể nói amiăng trắng không bị cấm ở Mỹ, cũng không thể nói nó đã bị cấm hoàn
toàn. Ngành môi trường ở quốc gia này cũng đã nỗ lực từ nhiều năm để hạn chế việc sử
dụng khoáng chất này. Năm 1973, EPA cấm phun áp dụng bề mặt vật liệu có chứa
amiăng cho chống cháy/mục đích cách nhiệt. Trong năm 1975, EPA cấm lắp đặt đường
ống amiăng và các khối cách nhiệt amiăng trên các thiết bị, như nồi hơi và bình nước
nóng, nếu vật liệu được đúc hoặc bở hoặc ướt và dễ vỡ vụn sau khi sấy. Trong năm
1978, EPA cấm vật liệu bề mặt phun amiăng áp dụng cho các mục đích trước đó không
bị cấm. Năm 1977, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) đã cấm sử dụng
amiăng vào bệ đốt trong lò sưởi nhân tạo và vật liệu trát tường3 .
Trong năm 1989, EPA ban hành một quy định cuối cùng theo mục 6 của Luật Kiểm
soát chất độc hại (TSCA) cấm hầu hết các sản phẩm có chứa amiăng. Tuy nhiên, vào
năm 1991, quy định này đã bị tòa phúc thẩm liên bang khu vực 5 bãi bỏ. Kết quả là, hầu
hết các lệnh cấm ban đầu về sản xuất, nhập khẩu, chế biến, phân phối hoặc trong thương
mại đối với đa số các sản phẩm có chứa amiăng được đề cập trong các quy tắc năm
1989 đã bị bỏ.
Hiện nay, việc khai thác, sử dụng các sản phẩm amiăng tại Mỹ được quy định thống
nhất tại Luật kiểm soát các chất hóa học độc hại (Toxic Substances Control Act1976
(TSCA). Những quy định của Luật An toàn sản phẩm tiêu dùng (Consumer Product
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Safety Act (CPSA), Luật Không khí sạch (Clean Air Act (CAA) cũng được tham chiếu,
áp dụng đối với loại sản phẩm này. Dựa trên các quy định đó, một hệ thống các văn bản
pháp luật của chính quyền liên bang và bang được ban hành.
III. Khung pháp luật về amiăng trắng trong một số lĩnh vực
Xuất, nhập khẩu
Theo quy định của Luật Kiểm soát các chất hóa học độc hại thì việc nhập khẩu các chất
hóa học độc hại nói chung và amiăng trắng nói riêng phải tuân theo rất nhiều quy định
pháp luật mà chủ yếu được quy định tại TSCA. Nếu chất hóa học nhập khẩu vào Mỹ mà
không đáp ứng các điều kiện được quy định tại TSCA thì đương nhiên không được
nhập khẩu.
Để nhập khẩu amiăng vào Mỹ thì nhà nhập khẩu phải có được giấy chứng nhận nhập
khẩu (Import Certification) do cơ quan hải quan và biên giới của Mỹ cấp (US. Customs
and Border Protection – CBP)4 . Việc cấp giấy chứng nhận nhập khẩu của CBP sẽ có sự
tham gia phối hợp của EPA. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, CBP có thể phát hành Chứng nhận
cho phép (Positive Certification Statement) hoặc không cho phép (Negative
Certification Statement). Ngoài ra, nếu là sản phẩm có chứa amiăng lần đầu tiên nhập
khẩu thì còn phải tuân thủ một số điều kiện áp dụng cho chất độc hại lần đầu tiên nhập
khẩu.
Việc xuất khẩu amiăng cũng tuân theo các quy định của TSCA, theo đó, trước khi xuất
khẩu, nhà xuất khẩu phải gửi thông báo cho EPA để EPA tiến hành việc thông báo với
nước nhập khẩu. Ngoài ra, việc xuất khẩu cũng phải đảm bảo một số điều kiện nhất
định như việc phát thải ra không khí, môi trường5 . Ngoài ra, nếu sản phẩm có chứa
amiăng là sản phẩm mới lần đầu tiên xuất khẩu thì còn phải tuân thủ một số điều kiện
áp dụng cho sản phẩm độc hại lần đầu tiên xuất khẩu và phải dán nhãn “xuất khẩu” trên
hàng hóa.
Các quy định về bảo quản và vận chuyển
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Luật vận chuyển vật liệu nguy hiểm 1975 (Hazardous Materials Transportation Act of
1975) đặt ra các nguyên tắc vận chuyển vật liệu nguy hiểm trong đó có amiăng.
Bộ Giao Thông Mỹ, theo luật trên, yêu cầu amiăng phải được vận chuyển trong bao bì
cứng, kín như kim loại, nhựa, hoặc trống sợi, túi hoặc bao bì mềmrồi đóng container
vận chuyển hàng hóa, xe hơi, hay đường sắt. Đối với amiăng dạng bột thì đóng trong
túi, bao bì mềm và đặt trong thùng kín6 .
Đối với chất thải amiăng trắng, phương tiện vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi xử lý
thì phải đáp ứng các yêu cầu về dán nhãn đặc biệt cũng như các yêu cầu về vận chuyển.
Các quy định sản xuất các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Hiện nay, ở Mỹ không có hoạt động khai thác amiăng trắng, tuy nhiên, các quy định về
chế biến nguyên liệu amiăng trắng thì vẫn còn. Phần lớn nguyên liệu amiăng thô vẫn
được nhập khẩu vào Mỹ và là nguyên liệu của rất nhiều ngành công nghiệp. Do đó, có
rất nhiều các yêu cầu đặc biệt trong quá trình sản xuất và chế biến. Các công ty sử dụng
nguyên liệu đầu vào là amiăng trắng thì phải đặc biệt tuân thủ các yêu cầu nhất định,
nhất là việc xử lý các chất thải có chứa amiăng.
Luật Thông tin amiăng (Asbestos Information Act) quy định các công ty phải minh bạch
và xác định rõ các loại amiăng sẽ sản xuất thông qua việc yêu cầu các nhà sản xuất phải
báo cáo sản lượng kinh doanh cho EPA7 .
Ngoài ra, EPA có trách nhiệm nhận và xử lý các câu hỏi của cộng đồng về vấn đề sử
dụng amiăng trắng và nhanh chóng giải quyết ở cấp độ vùng. Trường hợp vấn đề trở
nên rộng hơn ở tầm quốc gia thì chuyển cho OECA, là văn phòng đứng đầu về Thực thi
và đảm bảo tuân thủ (Headquarter office of Enforcement and Compliance Assurance).
Về nội dung này, thì ngoài pháp luật của liên bang còn có các quy định pháp luật của
từng bang, ví dụ tại bang New Jersey, chính quyền bang đã ban hành Luật về giấy phép
và kiểm soát amiăng (Asbestos Control and Licensing Act), theo đó, bất kỳ công ty sản
xuất liên quan đến amiăng đều phải xin giấy phép từ chính quyền bang (được ký bởi
Commissioner of Labor and Workforce Development Department) và người lao động
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muốn làm việc tại các công ty này thì cũng phải xin cấp phép (do Department of Health
and Senior Services cấp). Các loại giấy phép này chỉ có thời hạn 1 năm. Hết 1 năm thì
cơ quan nhà nước sẽ đánh giá lại các đối tượng cấp phép và quyết định có tiếp tục cấp
phép hay không. Hàng năm, các công ty cũng phải gửi báo cáo về các cơ quan có thẩm
quyền về tình hình của địa điểm sản xuất. Trong quá trình kiểm tra, nếu cơ quan nhà
nước phát hiện có sự vi phạm hoặc vì các lợi ích của người lao động và cộng đồng thì
có thể đình chỉ các giấy phép đã cấp cho công ty và người lao động.
Quy định về việc sử dụng các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Hiện nay, amiăng được sử dụng trong nhiều công trình xây dựng như trường học, các
tòa nhà công cộng. Để hạn chế những tác động của amiăng tới sức khỏe của người sử
dụng, Mỹ đã ban hành một loạt các quy định điều chỉnh việc sử dụng này.
Trong quá trình sử dụng các công trình này, EPA sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể nhằm
hỗ trợ cho người sở hữu các công trình này cách thức duy trì tình trạng hoạt động của
công trình nhằm giảm thiểu các nguy cơ từ amiăng như giới thiệu chương trình hoạt
động và bảo trì, đào tạo và nâng cao kỹ năng, phổ biến mức phơi nhiễm tối thiểu có thể
có.
Luật ứng phó các tình huống khẩn cấp nguy hiểm liên quan đến amiăng (Asbestos
hazard Emergency Response Act) yêu cầu EPA ban hành các quy định về các loại vật
liệu có chứa Amiăng đang được sử dụng tại các trường học và yêu cầu các cơ sở giáo
dục địa phương phải kiểm tra trường học của họ và có kế hoạch thay thế loại vật liệu
đang sử dụng để loại bỏ các nguy hiểm từ amiăng trắng.
Để giải quyết vấn đề trên, Mỹ cũng dành khoản hỗ trợ tài chính để các trường học hoặc
các công trình công cộng có thể thay thế loại vật liệu có chứa amiăng (Asbestos School
Hazard Abatement Reauthorization Act). Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng
của những người đang sống, học sinh, sinh viên đang sống và sinh hoạt tại các công
trình xây dựng có sử dụng vật liệu có chứa amiăng cũng được quan tâm, cụ thể như tăng
số giờ giáo dục kỹ năng, đồng thời mở rộng phạm vi cấp phép, tức là bao gồm cả các dự
án có sử dụng amiăngtại các tòa nhà công cộng hay tòa nhà thương mại ngoài trường
học.

Việc phá dỡ các công trình xây dựng có sử dụng vật liệu amiăng cũng được quy định
chặt chẽ. Chủ công trình trước khi phá bỏ phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, đồng thời những người tham gia như công nhân, nhà thầu, người giám sát, người
quản lý phải tham gia chương trình đào tạo về amiăng.
Gia đình và trẻ em, những người sống và sinh hoạt trong các công trình xây dựng có
chứa amiăng cũng được pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ, đặc biệt
liên quan đến chất độc hại là amiăng (Consumer Product Safety Commission (CPSC)).
Về việc sử dụng mới, ngày 12/7/1989, EPA đã ban hành một quy định cấm phần lớn các
sản phẩm có chứa amiăng, tuy nhiên, đến năm 1991, quy định này đã bị vô hiệu bởi
phán quyết của Tòa phúc thẩm tại New Orleans. Do đó, chỉ có một số sản phẩm bị cấm
sử dụng và đồng thời, lệnh cấm này áp dụng đối với việc sử dụng mới, tức là Mỹ không
khuyến khích sử dụng các vật liệu có chứa amiăng mới.
Các quy định về môi trường
Năm 1970, theo Luật không khí sạch (Clean Air Act 1970), lần đầu tiên, nghị viện xác
định amiăng trắng là chất ô nhiễm không khí nguy hiểm. Sau đó, luật này được sửa đổi
và chuyển thành các quy định của cơ quan bảo vệ môi trường (Environmental
Protection Agency (EPA) regulations) điều chỉnh vấn đề sử dụng và thương mại amiăng
trắng. Luật này sau đó là cơ sở cho rất nhiều các quy định khác như Luật an toàn sản
phẩm người tiêu dùng (Consumer Product Safety Act) và các quy định của cơ quan quản
lý sức khỏe và an toàn lao động (Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) regulations). Mặc dù, amiăng trắng vẫn được sử dụng trong một số sản phẩm
cụ thể, nhưng việc xác định nó là chất gây ô nhiễm sẽ hữu ích để giảm thiểu việc sử
dụng chúng.
Hiện nay, đối với chất thải ra môi trường không khí là amiăng dưới dạng chất thải thì
tuân theo quy định của Luật không khí trong lành (Clean Air Act), theo đó, EPA có
trách nhiệm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường quốc gia và không khí mà cụ thể
là EPA sẽ thiết lập tiêu chuẩn phát thải quốc gia cho các loại chất thải ô nhiễm nguy
hiểm, trong đó có amiăng trắng.

Trường hợp, chất thải amiăng bị thải ra môi trường nước, Luật nước uống an toàn (Safe
Drinking Water Act) quy định về yêu cầu đảm bảo chất lượng nước uống, theo đó, EPA
phải thiết lập tiêu chuẩn chất lượng nước uống trên phạm vi các bang, các địa phương
và các nhà cung cấp nước phải thực hiện các tiêu chuẩn này.
Nhằm ngăn ngừa và khắc phục hậu quả do việc thải amiăng ra ngoài môi trường,
Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act quy định
trách nhiệm của các công ty sản xuất trong việc bồi thường, cách thức ứng phó với các
thiệt hại khi xả thải amiăng ra môi trường. Trong đó, luật trao quyền rất lớn cho các nhà
quản lý trong việc ban hành các quy định pháp luật liên quan đến các yêu cầu về chất
lượng, thậm chí cả số lượng đối với các chất hóa học nguy hiểm khi thấy cần thiết hoặc
khi thấy có nguy cơ tác động đến môi trường8 . Luật cũng quy định trách nhiệm của
những người liên quan và hình thức phạt tương ứng nếu những người này không thực
hiện trách nhiệm của mình về việc xả thải các chất độc hại ra môi trường.
Tiêu chuẩn xả thải quốc gia của Mỹ cho rằng amiăng là chất gây ô nhiễm không khí
nguy hiểm (Asbestos National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants –
NESHAP) quy định về các điều kiện làm việc cụ thể liên quan amiăng trong suốt quá
trình phá hủy hoặc xây dựng mới các công trình xây dựng, các tòa nhà. Việc sản xuất
cũng không được phát thải ra ngoài môi trường hoặc nếu có thì phải tuân thủ các quy
trình làm sạch không khí cũng như các yêu cầu nhất định đối với việc vận chuyển các
phế liệu.
Luật Bảo vệ và khôi phục tài nguyên (RCRA) là đạo luật điều chỉnh hoạt động xử lý
chất thải rắn độc hại của Mỹ đã không buộc phải xử lý phế thải rắn chứa amiăng theo
quy định của nó. Ở đây, dường như nhà làm luật cho rằng, amiăng chỉ gây hại qua
đường không khí. Các phế liệu rắn chứa amiăng mà không bở, không thoát bụi thì
không được coi là phế thải nguy hiểm. Trường hợp phế thải phát sinh bụi thì xử lý theo
Luật không khí sạch (CAA).
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Mặc dù vậy, quy định trên có những thay đổi tại California, phế thải rắn chứa amiăng
được coi là nguy hại nếu nó "bở" và chứa 1% aminăng trở lên. Đây là quy định được coi
là "non-RCRA" hoặc "chỉ áp dụng cho California"9
Các quy định về sức khỏe và người lao động
Căn cứ vào quy định tại Phần 6 Luật kiểm soát chất hóa học độc hại, EPA đã mở rộng
các yêu cầu về bảo vệ người lao động cho người lao động trong ngành công nghiệp
amiăng trắng tại từng bang.
Ngoài ra,cơ quan quản lý về các điều kiện lao động của Mỹ (Standard of the
Occupational Safety and Health Administration - OSHA) cũng đã ban hành tiêu chuẩn
chung về amiăng (Asbestos General Standard) gồm các quy định về giới hạn tiếp xúc
được phép (PEL), giám sát điều hành, đào tạo lao động, dán nhãn, môi trường không
khí và các chất thải amiăng, đồng thời cũng ban hành Tiêu chuẩn xây dựng amiăng
(Asbestos Construction Standard) quy định về các công trường xây dựng có amiăng,
giới hạn tiếp xúc tối đa đối với bụi amiang, nhận thức người lao động… Đây có thể xem
là bộ tiêu chuẩn an toàn sản xuất và lao động liên quan đên amiăng hoàn hảo nhất trong
các bộ tiêu chuẩn thuộc phạm vi nghiên cứu này.
Về ngưỡng bụi cho phép (Permissible exposure limit), người sử dụng lao động phải
đảm bảo không người lao động nào trong môi trường có amiăng với mức độ tiếp xúc
vượt quá 0,1 sợi/1 ml không khí trong thời gian là 8 giờ làm việc10 và mức tiếp xúc bụi
cao nhất xác định trong thời hạn 30 phút thì không được cao hơn 1 sợi/ml.
Về nhận thức mức độ nguy hiểm của amiăng, Asbestos National Emission Standards for
Hazardous Air Pollutants (NESHAP) đã quy định rằng mỗi một địa điểm sản xuất các
sản phẩm có amiăng trắng thì ít nhất phải có một người đại diện đã được đào tạo về việc
sử dụng và lao động trong môi trường có amiăng.
OSHA cũng quy định trong quy chế 29CFR về cảnh báo bắt buộc với nơi làm việc có
amiăng:
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DANGER
ASBESTOS
MAY CAUSE CANCER
CAUSES DAMAGE TO LUNGS
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
(Nguy hiểm! Amiang có thể gây ung thư, gây tổn thương cho phổi, không nhiệm vụ miễn
vào)
Nếu phải mang mặt nạ và quần áo bảo hộ thì phải thêm dòng chữ
WEAR RESPIRATORY PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING IN
THIS AREA
(Đeo mặt nạ và quần áo bảo hộ tại khu vực này)
Trước 1/6/2016, người sử dụng lao động có thể dùng các biển cảnh báo có nội dung như
truyền thống trước đây:
DANGER
ASBESTOS
CANCER AND LUNG DISEASE
HAZARD
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
(Nguy hiểm! Amiang, Nguy cơ ung thư và bệnh phổi, Không phận sự miễn vào).
Ở nơi phải mang mặt nạ và quần áo bảo hộ thì trước 1/6/2016 có thể thêm dòng chữ như
trước đây:
RESPIRATORS AND PROTECTIVE CLOTHING ARE REQUIRED IN THIS
AREA
(Mặt nạ và quần áo bảo hộ là bắt buộc ở khu vực này)
Với hộp túi dụng cụ, quần áo bảo hộ, trang bị, phế liệu, phế thải, mảnh vụn chứa
amiăng thì phải ghi các thông tin sau:

DANGER
CONTAINS ASBESTOS FIBERS
MAY CAUSE CANCER
CAUSES DAMAGE TO LUNGS
DO NOT BREATHE DUST
AVOID CREATING DUST
(Nguy hiểm, Có chứa sợi amiang có thể gây ung thư, gây các tổn thương cho phổi.
Không hít bụi, tránh tạo ra bụi)
Trước 1/6/2016, người sử dụng lao động có thể dùng các biển cảnh báo có nội dung như
truyền thống trước đây đối với các đồ vật này:

DANGER
CONTAINS ASBESTOS FIBERS
AVOID CREATING DUST
CANCER AND LUNG DISEASE HAZARD
(Nguy hiểm, Có chứa sợi amiang. Tránh tạo bụi, Nguy cơ ung thư và bệnh phổi)
Việc kiểm tra sức khỏe đối với người lao động được thực hiện bắt buộc 1 lần/năm. Tần
suất nhiều hơn sẽ được quyết định bởi các nhà chuyên môn (Phần 1910 Occupational
Safety and Health Standards, Mục IV Quy chế 29CRF).

