
ھذا الدھان في المنازل التي ُبنیت  ، یتواجد معظم1978المباني التي ُبنیت قبل بالرغم من وجود الدھان الرصاصي في المنازل و
. یشكل الدھان الرصاصي الذي یقشر أو یتقطع خطراً على الصحة. فاألماكن التي یحدث فیھا احتكاك، مثل 1950قبل العام 

 من أعمال ھذا األخیر أیضاً  ینتجھیاكل األبواب والنوافذ وحتى األرضیات حیث تمشي، قد ینبعث منھا غبار الرصاص. وقد 
 أواقتالع للدھان الرصاصي قد ینتج عنھا غبار الرصاص. كشطیح والترمیم في المنزل. فأي عملیة صقل أو التصل

 تسكن في بنایة قدیمة أو قمَت بصقل أو كشط الدھان الرصاصيكنت إذا 
یجب تنظیف األرضیات اتبع التعلیمات التالیة للقیام بتنظیف بالعمق لمنزلك بغیة إزالة غبار الرصاص منھ. بعد ھذا التنظیف، 

 القاعدیة بواسطة خرقة أو ممسحة مبللة مرة كل أسبوع.  ات النوافذ وأطر األبواب واأللواحوحاف

: التحضیر قبل التنظیف.1 خطوةال
 األرض أون من لدھالغرفة. ارتِد قفازات والتقط أي رقائق أو قطع اأنظر في جمیع أنحاء ا

أو مندیل أطفال مبلل قد یساعد على التقاط استعمال خرقة أو منشفة ورقیة حول النوافذ.  من
كّنس األرض بالمكنسة  الرقائق والخرق المتسخة في كیس من البالستیك. تلك القطع. ِارمِ 

) ألنھا األفضل. HEPAننصح باستعمال المكانس المجھزة بفلترات "ھیبا" ( -الكھربائیة 
لم یكن لدیك مكنسة من ھذا النوع، استخدم أي مكنسة مجھزة بأكسیاس "ألیرجین"  إذا
)Allergen.عدم استعمال مكنسة عادیة ألنھا تبعثر الغبار في كل مكان .( 

 التنظیف. تحضیر ماء: 2 خطوةال
 وأِضف مسحوق التنظیف حسب التعلمیات على القارورة. من الماء الدافئ إمأل نصف دلو

 : تنظیف المنجور واألرضیات.3 خطوةال
واألواح القاعدیة بواسطة خرق مبللة بماء  إبدأ بتنظیف المنجور حول النوافذ واألبواب

 التنظیف. تأكد من العمل من األعلى نحو األسفل. تخلّص من الخرقة عندما تتسخ، واستبدل
 في المرحاض. تخلص من الماء الوسخ. الماء عندما یصبح وسخاً بماء نظیف

 : غسل األرضیات.4 الخطوة
 . وعند االنتھاء، ِارِم الخرقماء تنظیف جدیدإغِسل األرضیات بخرقة أو ممسحة نظیفة وب

 في المرحاض. في القمامة وتخلّص من الماء الوسخ

 : الشطف والتنظیف.5 الخطوة
إمأل نصف دلو نظیف بالماء من دون مسحوق. ِاغِمس خرق نظیفة في الماء وامسح كل 

لمسح األرضیات. وعند  كذلك، استعمل ماء جدید نظیفالمنجور الذي سبق ونظفتھ. 
القفازات ِارِم  المرحاض، ونّظف الممسحة والدلو. في أفِرغ ماء الشطف ھذا االنتھاء،

.حاویة القمامةاألخیر في والخرق في كیس نفایات وارِم ھذا 

 Tip  رقم #2 
الرصاص حول ورقة نصائح

 .احم أسرتك
 www.maine.gov/healthyhomes إذھب إلى ھذا الموقع: •
0215-606-800الھاتف للصم والبكم: •    3474-292-866-1إتصل للمشورة:  •
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