
أمام جميع البيانات  عالمةأعوام، ضع  6ذا كان عمر طفلك يقلّ عن إ

الصحيحة في هذه القائمة:

 1950فيه تم بناؤه قبل عام  أسكنالذي  المكان.

 تم ، وقد1978فيه تم بناؤه قبل عام  أسكنالذي  المكان

 .مؤخرا   دهنه أو ترميمه إصالحه أو 

 يتضمن عمله الشغل بالرصاص. مثال : معي شخٌص قد  يسكن

 طالء المنازل، مقاولة، إعادة تدوير المعادن.  

 .لطفلي شقيق أو شقيقة أو جار اُصيَب بالتسمم بالرصاص

 .أنا أو طفلي ُولدنا في بلد آخر

  ا  أشياء كثيرة ليست طعامفي فمه يضع طفلي.

 

 

 

 

.تالية تعطيك الجواباألسئلة ال

 Tip  رقم #10 
الرصاص حول ورقة نصائح

 بالتسمم بالرصاص؟كيف أعرف إذا طفلي مصاب 
الطريقة الوحيدة لإلجابة على هذه السؤال هي في إجراء 

فحص للدم. معظم األطفال المصابين بالتسمم بالرصاص ال 

.مرضاء وكأنهموال يتصرفون  تظهر عليهم أعراض المرض

"مين كير"  تأمين ماذا لو كان طفلي يستفيد من

(MaineCare)؟ 
للكشف عن الرصاص يفرض "مين كير" إجراء فحص دم 

(. 2( والسنتين )1عندما يكون األطفال في عمر السنة )

يمكنك أن تطلب من طبيب طفلك إجراء فحص للرصاص.

؟ما هي المخاطر الناجمة عن التسمم الرصاص
 قد يتسبب الرصاص بـ:

 مشاكل سلوكية•   إعاقات في التعلم• 

 ضرر في حاسة السمع•  انخفاض في مستوى الذكاء• 

 تأخر في نمو النطق واللغة• 

 كيف يحدث التسمم بالرصاص؟

الغبار المنبعث من  "سبب التسمم بالرصاص يكاد يكون دائما

 الدهان الرصاصي المستخدم في المنازل القديمة.

يتراكم هذا الغبار على أرضيات المنازل واألماكن التي يضع 

يضع األوالد، ما "فيها األطفال أياديهم ويلعبون بألعابهم.غالبا

أياديهم وألعابهم في دون سن الثالثة،  الذين هم" خاصة

النامية أفواههم، ما يسهل دخول غبار الرصاص إلى أجسادهم 

 والتسبب بالضرر لها. 
قلب الصفحة لالطالع على طرق ا

لتسمم بالرصاص.وقاية طفلك من ا
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كيف يمكنني الحفاظ على سالمة طفلي؟

 Tip  رقم #10 
الرصاص حول ورقة نصائح

أي من الخانات على الصفحة األخرى من هذه  فيإذا وضعت عالمة 

 .الرصاصعن ك بمنأى إليك بعض النصائح إلبقاء أطفال الورقة،

 العامةنظافة العلى  حافظ

  بواسطة المماسح أو الخرق  األرضيات وحافات النوافذ وأسطح الطاوالتنظف

.المبللة مرة باألسبوع

 النوميدي طفلك قبل األكل أو  اغسل. 

 تقطع الدهان. وابق األلعاب بعيدة عن اماكن غسل األلعاب مرة باألسبوعا

 قناني، المصاصاتالطعام، ال

 .ناول الطفل طعامه وهو جالس إلى المائدة أو في كرسي األطفال العالي 

  الطعام الذي سقط  إلى األرض.تدع طفلك يأكل ال 

 قبل إعطائها إلى طفلك. غسل المصاصات والقناني التي سقطت إلى األرضا

المنزل في أعمال طالء أو إصالح 

  ضبط انبعاث غبار الرصاص منزلك، إطلع على طرققبل البدء بأعمال إصالح أو طالء في.

 اطلب عدة اختبار مجانية من: .افحص مستوى غبار الرصاص بعد االنتهاء من األعمالmaine.gov/healthyhomes 

 وكالة حماية البيئةول صيانة وإصالح معتمد من قبل مقا"ستخدم ا (EPA)" .اطلع على المزيد على للقيام باألشغال

 epa.gov/lead.

ال تجلب الرصاص إلى منزلك من مكان عملك

  المتسخة في العمل مالبسفور دخولك المنزل. ضع  مالبسكغير احذيتك ووظيفتك تتضمن الشغل بالرصاص، إذا كانت 

عن غسيل األسرة. كيس أو سلة خاصة بها، واغسلها منفصلة

 قبل لمس طفلك.  استحم

 افحص الدهان في منزلك
 للكشف عن التقشير أو التقطع  ةافذ واألبواب واألرضيات المدهونفحص النوا

هذه األماكن.عن  أبق األطفال بعيدين في الدهان.

  .أبلغ مالك المسكن عن وجود الدهان التالف
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