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واحد CFMEU OH&S صمیمانه از حمایت های Incolink تشکر می کند. 
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عدم انجام عملیات برش خشک، پودر کردن، کنده 
کاری بر روی محصوالت حاوی سیلیس کریستالی 

قوانین جدید سیلیس کریستالی که در نوامبر 2021 توسط ورک سیف )WorkSafe( معرفی شد، برش خشک هر 
نوع محصول سنگ مهندسی را غیر قانونی اعالم کرد. این سازمان هم چنین اولین مجموعه مقررات اخذ مجوز برای 
سنگ های مهندسی و دیگر قوانین نظارتی برای تمامی صنایع بشمول صنعت ساخت و ساز کشور در خصوص کار 

بر روی سنگ های مهندسی حاوی سیلیس کریستالی را تدوین کرد. 

این موضوع اساسا برای ما بدان معنی است که هر نوع برش خشک ویا پاک کاری محصوالت حاوی سیلیس کریستالی بشمول 
سیمان، بتون، آجر، کاشی، ماسه سنگ و غیره مطلقا ممنوع است. 

استانداردهای اکسپوژر
 CFMEU ،VTHC ،است. با این حال TWA 0.05 در مقیاسmg/m3 استاندارد ملی قرار گرفتن در معرض گرد و غبار سیلیس کریستالی
و WorkSafe Victoria استاندارد بیش از0.02mg/m3 در مقیاسTWA را به هیچ شکل توصیه و تایید نمی کنند. در شرایط واقعی و 
معمول روزانه ، این تنها در صورتی امکان پذیر است که روش های برش خشک و/یا پاک کاری مواد حاوی سیلیس کریستالی وجود 

نداشته باشد.

بر اساس قانون، ) ماده 166 قانون OHS)، برای حصول اطمینان راجع به خطر صحت، کارفرمایان موظفند در صورت عدم اطمینان 
در مورد سطح استاندارد قرار گرفتن در معرض سیلیس کریستالی، و یا احتمال باال بودن میزان آلودگی به این مواد، هوای محیط را 

پایش کنند. 

https://www.worksafe.vic.gov.au/dust-containing-crystalline-silica-construction-work

 در صورت هر نوع تردید راجع به نحوه کار با و/یا پاککاری محصوالت ساختمانی حاوی سیلیس کریستالی، 
 شما هم چنین می توانید به هشدار 2017 ما با نام “خطر های واقعی گرد و غبار سیلیس” در لنک 

 )https://vic.cfmeu. org/resources/silica-dust-dangers( مراجعه کنید و یا با مسئول هماهنگی 

CFMEU خود و یا دفتر CFMEU به شماره 93413444 به تماس شوید. 
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