
 

 ھل أنت حبلى؟
 الرصاص.  ابدأي اآلن.بتسمم الامنعي 

أو  استنشاق الرصاصیحدث التسمم بالرصاص جراء 
بلعھ. یمكن للرصاص أن ینتقل من األم إلى طفلھا غیر 

 المولود.
 
 
 

 أن: في كمیة الرصاص في جسمكالكبیرة  للزیادةیمكن 
 

 ُتعرضك لخطر اإلجھاض العرضي •

 تتسبب في والدة طفلك قبل األوان أو بحجم صغیر للغایة •

 لمخ طفلك أو كلیتیھ أو جھازه العصبيتسبب الضرر  •

 تتسبب في مشاكل تعلیمیة أو سلوكیة لطفلك •
 
 

 الرصاص في: جدیوأن یمكن 

المنازل القدیمة، وال سیما الغبار جراء الطالء والغبار في  •
 أعمال التجدید واإلصالح

وق الماكیاج واألواني الزجاجیة وأدوات الطب حومسالحلوى  •
 الشعبي المصنوعة في بلدان أخرى

 بعض األعمال مثل إعادة طالء السیارات واإلنشاءات  •
 السباكة وأعمال 

 التربة ومیاه الصنبور •
 
 

 المحلیة لمعرفة المزید.بإدارتك الصحیة اتصلي 

 مالتسم
 بالرصاص



 حان الوقت للحفاظ على سالمة طفلك من تسمم الرصاص. إلیك ما یمكنك فعلھ:
 

 احترسي من الرصاص في بیتك.
، فھو یصنع الطالء القدیم ویتقشر قحین یتشقن الطالء في المنازل القدیمة. یأتي معظم الرصاص م

حتى غبار الرصاص دون  ك رؤیتھ. یمكن أن تستنشقيجًدا بحیث ال یمكن الغبار صغیر الغبار الخطیر.
 تعرفي ذلك.أن 

 
 .رخطیغبار الرصاص ال ولدأو كشط الطالء أن تُ سنفرة یمكن لإلصالحات المنزلیة مثل أعمال ال

إعادة تنظیمھا  أو طالئھا أو ال ینبغي للسیدات الحوامل أن یتواجدن في المنزل أثناء تنظیف غرفة ما
 باستخدام الطالء المحتوي على رصاص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تناولي أطعمة تحتوي على الكالسیوم والحدید وفیتامین ج.
 لم یولد بعد.في حمایتك أنت وطفلك الذي قد تساعد ھذه األطعمة 

 
 السبانخ. الخضراء مثلاللبن والزبادي والجبن والخضروات ذات األوراق  یوجد في الكالسیوم •
 حتوي على نسبة دھون ضئیلة والفاصولیا والحبوب والسبانخ.تي تال اءرحمم الویوجد في اللح الحدید •
 والعصائر. یوجد في البرتقال والفلفل األخضر واألحمر والبروكولي والطماطم فیتامین ج •

 
 
 

 تحدثي إلى طبیبك.
فبعض العالجات المنزلیة الفیتامینات التي تتناولینھا. تحدثي إلى طبیبك عن األدویة أو 
الشدیدة  الرغباتطبیبك عن  تخبريأن  المھمرصاص. من الوالمكمالت الغذائیة تحتوي على 

 أكل التراب أو الطین.التي تنتابك مثل 
 
 
 

 على المزید من المعلومات: لحصولبنا ل اتصلي
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فحص للمنزل  إجراءقومي ب إذا كنت تعیشین في بیت قدیم، معلومة: 
 رخص.مفتش رصاص مُ  بواسطة
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Washington State Department of Health  
Childhood Lead Poisoning Prevention  
1-800-909-9898   www.doh.wa.gov/lead 
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