Worcester Public Schools
Worcester, Massachusetts
Departamento de gestão
de instalações

Edifício administrativo Dr. John E. Durkin
20 Irving Street
Worcester, Massachusetts 01609-2493

Tel. (508) 799-3151
Fax (508) 799-3144
bedardj@worcesterschools.net

James Bedard
Diretor de gestão ambiental e
projetos de capital

3-6-19
Prezados Funcionários, Pais e Alunos da Worcester Public Schools:
Em cumprimento ao Ato de Atenção de Emergência ao Perigo do Asbestos da Agência de Proteção
Ambiental dos EUA - U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Asbestos Hazard Emergency
Response Act (AHERA), - a Worcester Public Schools iniciou, no outono de 1989, as inspeções em
cada um dos prédios das nossas escolas, para materiais de construção que contenham asbestos. Os
resultados da inspeção e os planos de gerenciamento estão arquivados no escritório de administração
de cada escola.
A EPA exige que reinspeções de materiais que contenham asbestos sejam efetuadas a cada 3 anos.
Inspetores Acreditados de Asbestos efetuaram estas reinspeções em Janeiro de 2017. Um Planejador
Acreditado de Gerenciamento de Asbestos revisou os resultados da reinspeção e recomendou ações
que a Worcester Public Schools deverá continuar a implementar para gerenciar, de forma apropriada,
os materiais que contenham asbestos nos nossos prédios.
Os relatórios originais de inspeção da AHERA, bem como os resultados da reinspeção recente, estão
arquivados no plano de gerenciamento no escritório da administração da escola. Todos são bemvindos para examiná-los a qualquer hora durante o horário normal da escola (de segunda a sextafeira). O Coordenador da AHERA da Worcester Public Schools, James Bedard, está disponível no
fone: (508) 799-3151, para responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre os
procedimentos usados para o gerenciamento apropriado do asbestos em nossos prédios.
Atenciosamente,
James Bedard
Worcester Public Schools
AHERA Coordinator

As escolas públicas de Worcester são um empregador/instituição educacional de igualdade de oportunidades/ação afirmativa e
não discrimina quanto à raça, cor, sexo, idade, religião, origem nacional, estado civil, orientação sexual, deficiência ou estado
de desabrigo. As escolas públicas de Worcester providenciam igualdade de acesso a emprego e à gama completa de
programas educacionais gerais, ocupacionais e vocacionais. Para obter mais informações sobre a igualdade de
oportunidades/ação afirmativa, favor contatar Human Resource Manager (gerente de recursos humanos), 20 Irving Street,
Worcester, MA 01609 - 508-799-3020.

