
Đá phiến chứa amiăng (tấm tôn) La phông trang trí amiăng (trần) Vật liệu phủ hoàn thiện chứa amiăng
(ví dụ tường ngoài)

※Các vật liệu phủ hoàn thiện có chứa amiăng thuộc level 1 theo phương pháp thi công trước sửa đổi sẽ tương đương với level 3 sau sửa đổi, bất kể phương pháp thi 
công là gì.

Các tấm đúc có chứa amiăng cũng thuộc đối tượng cần được khảo sát trước thi công

Các tấm đúc có chứa amiăng (Level 3) cũng phải tuân theo quy định pháp luật.
Vật liệu xây dựng có chứa amiăng phải tuân theo quy định pháp luật (vật liệu xây dựng đặc 
thù)

Cẩm nang thi công tháo dỡ 

●Amiăng dạng phun (Level 1)
●Vật liệu cách nhiệt có chứa amiăng (Level 2)

Trước sửa đổi Sau sửa đổi

●Amiăng dạng phun (Level 1) 

●Vật liệu cách nhiệt có chứa amiăng (Level 2)

●Tấm đúc có chứa amiăng, v.v. (Level 3)

●Vật liệu phủ hoàn thiện chứa amiăng (Level 3) ※

Các tấm đúc có chứa amiăng
phải tuân theo quy định pháp luật

Bahan Bangunan Mengandung Asbestos (Bahan Bangunan Tertentu) yang 
Menjadi Sasaran untuk Diatur Undang-Undang

Ví dụ về vật liệu xây dựng Level 3

■Khi tháo dỡ, cải tạo, nâng cấp công trình và kiến trúc xây dựng, bất kể thời điểm, quy mô xây dựng và mục đích sử 
dụng là gì, cần tiến hành khảo sát trước để xem vật liệu xây dựng có chứa amiăng hay không. 
　Các tấm đúc có chứa amiăng cũng thuộc đối tượng cần phải khảo sát trước thi công. Xin chú ý!

■Sau khi có kết quả khảo sát trước thi công, hãy thực hiện 4 điểm sau đây bất kể vật liệu xây dựng có chứa amiăng 
hay không:

　❶ Giải thích cho chủ đầu tư (lập thành văn bản)

　❷ Tạo lập và lưu trữ hồ sơ (thời hạn 3 năm sau khi hoàn tất thi công)

　❸ Chuẩn bị hiện trường cho kết quả khảo sát

　❹ Dán thông báo hiện trường kết quả khảo sát (ở nơi công cộng, dễ thấy)

■Kể từ tháng 4 năm 2022, các công trình xây dựng có quy mô nhất định hoặc lớn hơn 
bắt buộc phải báo cáo kết quả khảo sát trước thi công với chính quyền địa phương, 
bất kể vật liệu xây dựng có chứa amiăng hay không.



●Chủ đầu tư, địa chỉ, họ tên người đại diện (trường hợp là pháp nhân công ty)  ●Địa điểm cụ thể của công trình trình 
xây dựng (công trình thi công đặc thù có gây phát tán bụi bặm)  ●Phân loại thi công chẳng hạn công trình thi công đặc 
thù có gây phát tán bụi bặm, thời gian triển khai, phương pháp thi công, khái quát quy trình làm việc  ●Các loại vật 
liệu xây dựng cụ thể, vị trí sử dụng, diện tích sử dụng  ●Phác thảo công trình xây dựng cần thi công, sơ đồ bố trí, tình 
hình xung quanh  ●Họ tên và nơi liên hệ của người chịu trách nhiệm quản lý hiện trường công trình thuộc nhà thầu 
chính và nhà thầu phụ

Thi công các tấm đúc có chứa amiăng cũng phải lập kế hoạch thi công

Lập kế hoạch thi công trước khi tiến hành tháo dỡ, sửa chữa các công trình có sử dụng vật liệu xây 
dựng chứa amiăng.

Thiết lập tiêu chuẩn làm việc với tấm đúc có chứa amiăng khi thi công 
tháo dỡ, sửa chữa

Tiêu chuẩn làm việc với tấm đúc có chứa amiăng

Tấm đúc có chứa amiăng Vật liệu phủ hoàn thiện có chứa amiăng

❶ Tháo dỡ nguyên trạng, không cắt hoặc nghiền nát
❷ Trường hợp khó thực hiện ❶, tiến hành làm ướt vật liệu 

xây dựng cần loại bỏ bằng hoá chất, v.v. ※1

❸ Vệ sinh sạch sẽ bên trong nơi làm việc sau khi di dời ※3

❶ Làm ướt bằng hóa chất, v.v.
❷ Khi sử dụng các dụng cụ chạy điện để loại bỏ, cần xây 

dựng rào chắn bảo hộ cách ly ※2, làm ướt vật liệu xây dựng 
cần loại bỏ bằng hoá chất 

❸ Vệ sinh sạch sẽ bên trong nơi làm việc sau khi di dời ※3

※1  Trường hợp là tấm Calcium Silicate loại 1, dựng rào chắn cách ly, làm ẩm phần cần loại bỏ bằng hóa chất v.v.
※2  Không yêu cầu áp lực âm
※3  Trường hợp đang dựng rào chắn cách ly, thực hiện trước khi tháo dỡ rào chắn

Nội dung kế hoạch

Sau khi hoàn tất thi công, cần kiểm tra xem vật liệu xây dựng chứa amiăng đã được l
oại bỏ đúng cách chưa

Khi tháo dỡ hoặc tu sửa các công trình đã được xác nhận có sử dụng amiăng, nhà thầu chính, nhà 
thầu phụ và chủ nhà tự thi công phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn công việc.
Nhà thầu chính chỉ đạo nhà thầu phụ thực hiện đúng theo các thao tác công việc như quy định về 
việc xả bụi.

■Người có kiến thức chuyên môn kiểm tra
　●Người thực hiện khảo sát trước thi công  　●Người chịu trách nhiệm thao tác với amiăng (chỉ những người được bố trí phụ trách công trình đang 

xét)
■Báo cáo kết quả công việc, tạo lập và lưu trữ hồ sơ, v.v.
　●Giải thích kết quả công việc với Chủ đầu tư (lập thành văn bản)　●Tạo lập và lưu trữ hồ sơ công việc (hời hạn 3 năm sau khi hoàn tất thi công)
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