
األمور التي تحتاج إلى معرفتھا

یمكن أن ینتشر غبار الرصاص على األرضیات وعتبات النوافذ واألماكن التي یضع فیھا األطفال أیدیھم ویلعبون. 

وغالبًا ما یضع األطفال، خاصةً من ھم دون عمر الثالث سنوات، أیدیھم في أفواھھم ویزحفون على األرض. وبالتالي یكون من السھل جًدا وصول غبار 
الرصاص إلى أفواھھم.

یمكن لمقدار ضئیل من غبار الرصاص إلحاق الضرر بطفل صغیر. ومن المرجح أن یصاب األطفال بضرٍر بسبب الرصاص ألن أجسادھم وأدمغتھم ال تزال 
في مرحلة النمو.

 الغبار المنبعث من طالء الرصاص في المنازل 
القدیمة ھو السبب األكثر شیوًعا وراء اإلصابة بتسمم 

الرصاص في مرحلة الطفولة في والیة ماین.

ال یبدو على معظم األطفال الصغار المصابین بتسمم الرصاص أي تعب.
تتمثل الطریقة الوحیدة للتأكد مما إذا كان طفلك مصابًا بتسمم الرصاص في اختبار الدم. 

تحدث إلى طبیب طفلك عن إجراء اختبار الرصاص في الدم لطفلك. تلزم والیة ماین اآلباء بإجراء اختبار لجمیع األطفال في عمر سنة وسنتین.
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ما أسوأ شيء عن الرصاص؟
یمكن للرصاص التسبب في:

ما مسببات التسمم بالرصاص عند األطفال؟

ینبعث غبار الرصاص من طالء 
الرصاص القدیم نظًرا لتحللھ، أو تلفھ، أو 

تفككھ أثناء االستخدام الیومي أو أعمال 
یعلق غبار الرصاص بأیدي األطفال اإلصالح بالمنزل.

وألعابھم ولھایاتھم التي یضعونھا بعد ذلك 
في أفواھھم.

من السھل أن یصل الغبار المنبعث من طالء 
الرصاص ورقائق الطالء التي تحتوي على 

الرصاص والتربة التي تحتوي على الرصاص 
إلى فم الطفل في النھایة.

كیف أعرف إذا كان طفلي مصابًا بتسمم الرصاص؟

ما السبب وراء تعّرض األطفال الصغار للخطر األكبر؟

تمثّل تربیة األطفال في منزل یلتزم بالتدابیر الصحیة جانبًا مھًما من جوانب نموھم. فاحرص على إجراء اختبار لطفلك ومنزلك للكشف عن مستویات 
الرصاص للوقایة من التسمم بھ.

التسمم بالرصاص في مرحلة الطفولة
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خطوات بسیطة للحفاظ على سالمة طفلك من 
التعرض للتسمم بالرصاص

التسمم بالرصاص في مرحلة الطفولة

ال تحضر الرصاص إلى منزلك

تخلّص من غبار الرصاص

ابحث عن الرصاص في منزلك
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احرص على تنظیف األرضیات وعتبات النوافذ وأسطح الطاوالت باستخدام ممسحة مبللة أو قطع قماش یمكن التخلص منھا وذلك مرة واحدة في 
األسبوع. وتنشر المكانس العادیة وقطع القماش الجافة والمكانس الكھربائیة غیر المزودة بمرشح الھواء الجسیمائي العالي الكفاءة غبار الرصاص.

اغسل یدي طفلك بالصابون والماء قبل تناول الطعام أو الذھاب للنوم. 

واغسل األلعاب مرة واحدة أسبوعیًا واحتفظ بھا بعیًدا عن المناطق المتأثرة بطالء تالف.

اغسل اللھایات والزجاجات حال سقوطھا على األرض قبل إعطائھا لطفلك.

إذا كنت تتعامل مع الرصاص في عملك، فبّدل حذاءك ومالبسك على الفّور. واغسل مالبس العمل بشكل منفصل عن غسیل العائلة. 
واحرص على االستحمام قبل أن تلمس طفلك.

استخدم ممسحة األرجل للحفاظ على منزلك خالیًا من الغبار واترك حذاءك عند الباب.

تأكد من أن حالة التحف واأللعاب القدیمة المطلیة سلیمة واحتفظ بھا بعیًدا عن متناول األطفال. تجنب استخدام طرق العالج الشعبیة أو 
العشبیة التي قد تحتوي على الرصاص.

إذا كنت تعیش في منزل تم بناؤه قبل عام 1950، فاطلب مجموعة اختبار غبار الرصاص المجانیة من الموقع اإللكتروني 
maine.gov/healthyhomes. وستساعدك مجموعة االختبار ھذه في اكتشاف ما إذا كان منزلك یحتوي على غبار الرصاص.

تحقق من النوافذ واألبواب واألرضیات المطلیة بحثًا عن تقشر أو تشقق أو بقایا الطالء. احرص على إبعاد األطفال عن أي أماكن بھا طالء تالف. 
واستخدم األثاث لمنع األطفال عن الوصول إلى ھذه المناطق.

أخبر مدیر العقار أو مالكھ عن الطالء التالف حتى یمكن إصالحھ بأمان. 

وتعرف على طرق التصرف مع غبار الرصاص قبل أن تبدأ في أي إصالحات أو طالء بالمنزل.

استعن "بمقاول تجدید وإصالح وطالء معتمد من وكالة حمایة البیئة" إلتمام األعمال. تعّرف على المزید عن طریق الموقع اإللكتروني 
.epa.gov/lead
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