
بة ال�ت

الطالء

الماء

الرصاص هو مادة شديدة السمية ويمكن أن نجده 

بة.  ي الطالء والماء وال�ت
�ف

ة،   يُعد التعرض للرصاص من المشكالت الصحية الخط�ي

نجاب. ابحث عنه  ي عمر الإ
خاصة لالأطفال والسيدات �ف

واحم أرستك.

أك�ث المصادر شيوًعا هي:

 التغذية الجيدة 
ي نسبة أقل 

تع�ف
من الرصاص

احصل عىل
تغذية جيدة

هناك خطوات يمكنك اتخاذها اليوم لحماية أرستك من 
مخاطر التعرض للرصاص.

ي برامج التغذية الفيدرالية المجانية، مثل برنامج التغذية للنساء والرضع 
شارك �ف  •

ف  والأطفال )WIC( وبرنامج الوجبات الغذائية الصيفي وقسائم سوق المزارع�ي
 ))SNAP( برنامج المساعدات الغذائية التكميلية( FoodShare وبرنامج

. ها الكث�ي وغ�ي

اجعل أرستك تخضع لختبار قياس مستويات الرصاص لديهم.  •

ي منطقتك أو اتصل 
نامج WIC �ف تواصل مع طبيبك أو مع العيادة التابعة ل�ب  -  

ي مدينتك.
بإدارة الصحة �ف

ي 
و�ف لك�ت ُقم بزيارة الموقع الإ

.GetWellFed.org

تُعد هذه المؤسسة مقدم خدمات وصاحب عمل يتبع مبدأ تكافؤ الفرص. يوفر برنامج المساعدات الغذائية التكميلية )SNAP( مساعدات غذائية 
ي أفضل. لمعرفة المزيد، اتصل بالمكتب المحلي 

اء أطعمة مغذية من أجل نظام غذا�ئ ي �ش
للئشخاص ذوي الدخل المنخفض. ويمكن أن يساعدك �ف

ي https://access.wisconsin.gov. تم تمويل هذه 
و�ف لك�ت ي منطقتك عل الرقم 6583-947-888-1 أو ُقم بزيارة الموقع الإ

�ف
.SNAP – المادة بواسطة برنامج المساعدات الغذائية التكميلية التابع لوزارة الزراعة الئمريكية

جراء اختبار قياس مستوى الرصاص هو: أقرب موقع إليك لإ

ي حدوث 
ة ويمكن أن يتسبب �ف الرصاص مادة خط�ي

ة. مشكالت صحية خط�ي
ار بالغة تؤثر عل  ي حدوث أ�ف

ح�ت عند المستويات المنخفضة، يتسبب الرصاص �ف

ي ذلك انخفاض مستوى الذكاء وفرط النشاط ومشكلت 
نمو الرضع والئطفال – بما �ف

ي السلوك والتعلم وبطء النمو.
�ف

 هذه الآثار دائمة. 
ما تأكله يمكن أن يساعدك! 

 من المهم للغاية تقليل المخاطر وتقليل التعرض للرصاص. 

 يتم امتصاص نسبة أك�ب من الرصاص عندما تكون المعدة فارغة. 

ي يمتصها 
يمتص الرضع والئطفال 5 إىل 10 أضعاف كمية الرصاص ال�ت

البالغون عندما تكون المعدة فارغة. 

ما الذي يمكنك القيام به؟
•  اتبع نظاًما غذائًيا صحًيا ومتوازنًا يحتوي عىل مصادر جيدة للحديد 

ف C والكالسيوم، مما يمكن أن يساعد عل تقليل امتصاص الرصاص. وفيتام�ي

أطعم أرستك وقدم لها وجبات غذائية ووجبات خفيفة صحية ومنتظمة.  •

وات جيًدا بالماء البارد لمدة دقيقة واحدة  اغسل جميع الفواكه والخ�ف  

أو ح�ت تتم إزالة كافة الئوساخ والئتربة.
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 هل أنت معرض 
للخطر بسبب

الرصاص



والبيئة

لك قديًما، زاد احتمال وجود  ف ي الطلء ح�ت عام 1978. كلما كان م�ف
كان الرصاص يُستخدم �ف

الطلء الُمحتوي عل الرصاص. يشّكل الطلء المحتوي عل الرصاص خطًرا عل الئطفال إذا 

. خ أو تق�ش أو تشقق أو كان الطلء ينتج مسحوًقا مثل الطباش�ي كان الطلء به �ش

ابحث عن الطلء المحتوي عل الرصاص )خصوًصا حول النوافذ والئرضيات والئبواب( الذي 

خ وتق�ش وتتساقط منه رقاقات وبه غبار ويشبه جلد القاطور. إن معرفة كيفية  يوجد به �ش

لك هو أمر بالغ الئهمية. ف ي م�ف
تحديد الطلء المحتوي عل الرصاص �ف

ما الذي يمكنك القيام به؟
استخدم المناشف الورقية والصابون    • 

 والماء لمسح الئسطح 

ي الطلء.
وخ �ف ي تحتوي عل �ش

ال�ت

اغسل اليدين والجسم والئلعاب والزجاجات    • 
 والملبس والنوافذ والمصاصات المهدئة للئطفال 

 والئرضيات للتخلص من الغبار والقشور باستخدام 

الصابون والماء. مطّهر اليدين ل يزيل الرصاص.

ما الذي ينبغي عليك عدم القيام به؟
ل تقم بكشط السطح عىل الجاف أو استخدام الصنفرة    • 

ف  الكهربائية أو الحرق أو استخدام مسدس تسخ�ي
زالة الطلء المحتوي عل الرصاص. است�ش  لإ

ي إزالة 
  شخًصا متخصًصا للمساعدة �ف

لك بشكل صحيح.  ف الرصاص من م�ف

ل تكنس رقائق الطالء عىل الجاف أو    • 
باستخدام المكنسة الكهربائية.

ي تم بناؤها 
مداد بالماء للمنازل ال�ت ي خطوط الإ

اسُتخدمت الئنابيب المصنوعة من الرصاص �ف

ي عام 1986، تم حظر استخدام الئنابيب المصنوعة من الرصاص 
قبل عام 1962. �ف

ي الوليات المتحدة.
�ف

ي تم 
كيبات الئقدم، ال�ت لك من ال�ت ف ي م�ف

ي ماء الصنبور �ف
ي الرصاص الموجود �ف

عادًة ما يأ�ت

ي الئنابيب المصنوعة من الرصاص لعدة 
استخدام لحام الرصاص فيها، أو حينما يظل الماء �ف

ف كل استخدام وآخر.  ساعات ب�ي

ما الذي يمكنك القيام به؟
ي بيتك. 

استخدم مرشًحا لماء الصنبور �ف  • 
زالة الرصاص؛ ابحث  اء مرشح معتمد لإ  ُقم ب�ش

.ANSI 53/NSF عن المرشحات المتوافقة مع

اء مرشح،  إذا كنت ل تستطيع تحمل تكلفة �ش   • 
 فُقم دائًما بفتح الصنبور لمدة 3 

ف كل استخدام وآخر. دقائق ب�ي

نجاب  ي عمر الإ
ي �ف

ينبغي دائًما عىل السيدات الال�ت   • 
 والأطفال الأقل من 6 أعوام، استخدام ماء ُمرشح 

ب والطهي. أو ُمعبأ لل�ث

ب. استخدم دائًما ماء الصنبور البارد للطبخ وال�ث   •

 ما الذي ينبغي عليك عدم القيام به؟

ل تقم بالطهي باستخدام ماء الصنبور الساخن.   •

ف الرضع الصناعي باستخدام  ل تقم بإعداد ل�ب   • 
ماء الصنبور الساخن.

غىلي الماء ل يزيل الرصاص.   •

ي تم بناؤها قبل عام 1978 عل الرصاص 
 يمكن أن تحتوي المنازل ال�ت

بة المحيطة.  ي ال�ت
�ف

ف بالرصاص بمعدلت أعل بسبب  بشكل عام، يبتلع الئطفال الغبار والئتربة الملوث�ي

ي أفواههم. ومن المرجح بشكل كب�ي أن يتم 
ي تتضمن وضع أيديهم �ف

سلوكياتهم ال�ت

العثور عل رقاقات غبار الرصاص الناتجة عن الطلء القديم عل بعد 15 قدًما من 

فل والسياج والمرآب.  الم�ف

ما الذي يمكنك القيام به؟
فل ل يحيط به  ي م�ف

إذا كنت تعيش �ف   • 
 ُعشب، فأبِق عىل الأطفال بعيًدا 

بة الجرداء.  عن ال�ت

ي الخارج، تحقق من عدم وجود طالء 
و�ف   • 

بة الجرداء وُقم   متق�ث بالقرب من ال�ت

 بتغطية هذه الئماكن باستخدام 

عشب أو غطاء عضوي واق.

اغسل اليدين والجسم والألعاب والزجاجات والمالبس    • 
للتخلص من الئوساخ والئتربة.

ما الذي ينبغي عليك عدم القيام به؟
فل مرتديًا الحذاء أو المالبس  ي الم�ف

ل تمش �ف   • 
بة جرداء. إذا كنت قد تعرضت ل�ت

ات  اء الشيش المصغرة أو مستح�ف ل تقم ب�ش   • 
 التجميل أو أدوات المطبخ أو الحلوى 

ي 
 المصنعة خارج الوليات المتحدة ال�ت

قد تحتوي عل آثار من الرصاص.

… ي
هل أنت معرض للخطر بسبب وجود الرصاص �ف

الطالء
… ي

هل أنت معرض للخطر بسبب وجود الرصاص �ف

بةالماء ال�ت
… ي

هل أنت معرض للخطر بسبب وجود الرصاص �ف

قم بزيارة أحد الأطباء إذا كنت قلًقا بشأن تعرضك للرصاص.


