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Vào năm 1987, Environmental Protection Agency (EPA) ban hành các quy định cho Asbestos Hazard 
Emergency Response Act (AHERA), 40 CFR Part 763.  Những quy định này đòi hỏi các cơ quan 
giáo dục địa phương chuẩn bị Kế Hoạch Kiểm Soát Chất Asbestos cho những cơ sở mà có các vật 
liệu chứa asbestos (ACM).  Một Kế Hoạch Kiểm Soát Chất Asbestos phải có những yếu tố sau đây: 
 

• Kết quả các nghiên cứu và thẩm định về ACM tại cơ sở, do một nhân viên kiểm tra có chứng 
chỉ.  

 
• Một kế hoạch chi tiết để kiểm soát ACM tại cơ sở và khung thời gian để tẩy trừ, nếu cần; 

 
• Một chương trình về các chiến dịch và các hoạt động bảo trì hầu tránh xáo trộn vô tình chất 

ACM trong việc bảo trì thường lệ và về các dịch vụ làm giảm ô nhiễm theo như yêu cầu;  
 

• Một chương trình để giám sát định kỳ ACM và một kế hoạch hành động đáp ứng khẩn cấp 
để đối phó với các vấn đề không đoán trước được; và 
 

• Các điều khoản để tập trung sự phối hợp của tất cả các khía cạnh của chương trình asbestos.  
 

Bản thông báo này được cung cấp để tuân thủ yêu cầu về thông báo công cộng của AHERA.  Kế 
Hoạch Kiểm Soát Chất Asbestos và thông báo kiểm tra mới nhất của trường con quý vị có tại văn 
phòng chính để xem lại. 
 
Điều rất quan trọng để ghi nhớ là EPA và Maryland State Department of the Environment đã cho 
biết là tuy có chất asbestos trong khu nhà nhưng tự nó không gây nguy hiểm cho sức khỏe.  Nếu vật 
liệu không có bị hư hại hay xáo trộn thì nó không phải là mối nguy hiểm cho những người làm việc 
hay cư ngụ ở đó.  Chương Trình Kiểm Soát Chất Asbestos của các Trường Công Lập Quận 
Montgomery được phác thảo để bảo đảm là bất cứ ACM vẫn còn trong tình trạng tốt cho đến khi gỡ 
bỏ trong dự án sửa đổi hay đổi mới lớn. 
 
Nếu quý vị có thắc mắc, yêu cầu liên lạc với ông John Conaway, chuyên gia sức khỏe môi trường, 
Environmental Services/Indoor Air Quality Unit, Division of Maintenance, tại 240-740-2331 hay 
John_D_Conaway@mcpsmd.org. 

 
 
 
 


