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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 oferecem acesso igual ao emprego e à total variedade de programas de educação geral,
ocupacional e vocacional. Para mais informações relacionadas com Oportunidade Igual/Ação Afirmativa, contate com o/a
Gestor(a) de Recursos Humanos, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609. 508-799-3020.

