
 مستحضرات التجمیل األتربة الرصاص الموجود في الطالء

 العالجات التقلیدیة األلعاب األمتعة المنزلیة

ض التسمم بالرصاص صحة الطفل لخطر بالغ. یمكن  أن یعرِّ

 كیفیة حمایة أطفالك
 

 التنظیف بالماء الغسیل تقلیل مصادر الغبار
  

أشھر من تاریخ إجراء  6إلى  3احرص على إجراء تحلیل الدم كل  •
 أول تحلیل لجمیع األطفال الالجئین الذین وصلوا حدیًثا.

تحقق من عدم وجود أي مصادر للرصاص في منزلك أو دار رعایة  •
 الطفل أو المدرسة أو العمل.

ث مع طبیبك حول إجراء اختبار تركیز الرصاص في الدم إذا كان  • تحدَّ
 .حامالً  لدیك طفل صغیر أو إذا كانت األم

: 1978في المنازل التي ُشیِّدت قبل عام 
الطالء المتشقق أو المتقشر، وغبار الطالء 

 الذي یحتوي على الرصاص

األتربة الموجودة بالقرب من المطارات  •
 والمصانع والطرق السریعة والبساتین

 أكل التراب أو األحجار أو الطین •

قد یحتوي مستحضر السورما أو الكاجال  •
 أو الكحل على الرصاص

 المستوردة الخزفیة واألواني التحف •
 )یةاإللكترون األجھزة في الموجودة، مثالً ( والبطاریات المفاتیح •
 أثقال وصناعة، الزجاج على الرسم، مثل( الھوایات بعض •

 )الصید

 القدیمة المطلیة األلعاب •
 القدیمة المعدنیة األلعاب •
 الرخیصة الحلي/المالبس حلي •

 ،الرصاص على تحتوي العالجات ھذه بعض أن ثبت
 وبالي، وغازارد، وبایلواه، وأزاركون، جریتا: مثل

 تواي وداو، وباباوسان، وكاندو، جولي

المحتملة للرصاصالمصادر 

 الوقایة من
التسمم بالرصاص

لالطالع على مزید من المعلومات، تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 
http://www.doh.wa.gov/lead  أو اتصل بمركزWashington Poison Center   واحصل

)800( 222-1222لغة، على الھاتف الرقم:  200على مساعدة مجانیة وسریة بأكثر من 

النظافة
 .خطوات بسیطة لتنظیف المنزل یمكنھا أن تجعل أطفالك في مأمن عن مخاطر التسمم بالرصاص

 المنزل باب على األحذیة ترك •
المالبس عند التعرض للرصاص في تغییر  •

 العمل

 غسل األیدي واأللعاب بانتظام •
 استخدام الماء والصابون •

استخدام الماء، واألقمشة الرطبة، والمنادیل المبللة،  •
 والمنظفات السائلة

إذا أمكن، التنظیف باستخدام مكنسة كھربائیة مزودة •
 HEPAبفلتر 

التغذیة السلیمة
 .یساعد االلتزام بنظام غذائي صحي على حمایة طفلك من اآلثار الضارة للرصاصیمكن أن 

فیتامین سي الكالسیوم الحدید

أمثلة
الدواجن واللحوم واألسماك 

والبیض والفاصولیا 
والعدس والخضروات 

الورقیة والفواكھ والحلیب 
 والجبن والزبادي

DOH 334-416


