
 هل طفلك في مأمن من التسمم بمادة الرصاص؟

  تعلم كيف تقوم بحماية عائلتك:

 قم بإنشاء منزل آمن من وجود مادة الرصاص

 ما الذي يسبب التسمم بالرصاص؟
 

هناك العديد من األماكن في 
المنزل التي يمكن أن تعرض 

األطفال الرضع واألطفال 
الصغار الى خطر التسمم 

 بالرصاص
 

ان المحتوي على طالء الجدر
الرصاص هو السبب األول 

للتسمم بالرصاص في 

. كلما 1978وغالبا ما يوجد في منازل بنيت قبل عام  نميشيغا

كلما زادت احتمالية احتواء األسطح المطلية كان المنزل قديماً، 
مثل النوافذ والخزائن واألبواب والشرفات على مادة 

 الرصاص.
 

األحيان عندما يكون يحدث التسمم بالرصاص في معظم 
بمادة الرصاص في الهواء، في الغبار،  على اتصالاألطفال 

. ويمكن أيضا أن وفي طالء الجدران المحتوي على الرصاص
يتواجد الرصاص في التربة ومياه الشرب عن طريق أنابيب 

المياه المحتوية على الرصاص وبعض العالجات المنزلية 
 ن.والمستخدمة في بعض الهوايات والمه

 
كيف يمكنني معرفة ما إذا كان طفلي مصابا بالتسمم 

 بالرصاص؟
تحدث الى الطبيب حول اجراء فحص الدم لطفلك للكشف عن 

 التسمم بالرصاص. 
 

 
 
 
 
 
 

 كان طفلك  إذاخذ هذا االختبار لمعرفة ما 
 مصابا بالتسمم بالرصاص

 

تسمم بالرصاص يمكن أن تكون صامتة ومن الصعب أعراض ال
عليها. الوقاية من اإلصابة بتسمم الرصاص قبل حدوثه هي  التعرف

الطريقة الفضلى للحفاظ على حماية عائلتك.  خذ هذا االختبار 
 لمعرفة ما إذا كان طفلك عرضة لخطر اإلصابة: 

 

أو عاش  1950هل يعيش طفلك حاليا في منزل تّم بناؤه قبل عام 

يب؟ هل يقضي في الماضي القر 1950في منزل تّم بناؤه قبل عام 

األطفال وقتا في المنزل أو غاليا ما يزرون منزال بني قبل عام 

 ؟1950

 نعم          ال          ال أعلم          
 

أو تّم  1978هل يعيش طفلك حاليا في منزل تّم بناؤه قبل عام 

 تجديده مؤخرا؟
 نعم          ال          ال أعلم           

 
اروا في كثير من األحيان منزالً تّم بناؤه قبل هل عاش األطفال أو ز

 أو تّم تجديده مؤخرا؟ 1978عام 

 نعم          ال          ال أعلم           
 

هل لدى طفلك أخ أو أخت أو رفيق في اللعب لديه تسمم 
 بالرصاص؟

 نعم          ال          ال أعلم           
 

فة أو هواية تتعلق هل يعيش طفلك مع شخص بالغ لديه وظي
 بالرصاص؟

 نعم          ال          ال أعلم           
 

هل تستخدم أنت أو مقدم الرعاية لطفلك العالجات المنزلية التي قد 
 تحتوي على الرصاص؟

 نعم          ال          ال أعلم           
 

إذا كانت اإلجابة ال على كل هذه األسئلة، فربما ال يكون طفلك 
 عرضة للتسمم بالرصاص.

 
إذا كانت اإلجابة نعم أو ال أعلم على أي من هذه األسئلة، ففكر 

 في اجراء اختبار الطفل للتسمم بالرصاص.
 
 
 
 

يجب اختبار األطفال في عمر عام 
أو عامين أو إذا كنت تعتقد أن 

 طفلك قد تعرض لخطر الرصاص.

متى يجب 

اختبار طفلي 

للتسمم 

 ؟بالرصاص

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني على

www.michigan.gov/lead  أو االتصال ببرنامج وقاية

 517-335-8885الطفولة من التسمم بالرصاص على الرقم: 



 

 أمناً من التسمم بالرصاصأجعل كل يوم 
ذه مم الرصاص. استخدم ه: إستخدم هذه الخطوات للمساعدة في الحفاظ على نظافة منزلك وتقليل خطر تعرض طفلك لتسالتنظيف اآلمن

 .فات والساللم ومناطق لعب األطفالالنصائح لتنظيف النوافذ واألبواب واألرضيات والشر

 

 

 يديك جيداً بعد التنظيف.  غسلإذا لم يكن لديك قفازات مطاطية، ا القفازات المطاطية ارتد

منظفات الصابون الرغوي أو  استعمل.  المنظفات واللوازم المناسبة التي يمكن رميها بعد استخدامها استخدم

 المنتجات الخاصة المصنوعة إلزالة غبار الرصاص. 

 المقشورالطالء رقائق من . مناطق النوافذ والشرفات غالبا ما تحتوي على الجدران أوال إزالة رقائق طالء

 .مغلق يبالستيك الرصاص. التقط رقائق الدهان التي يمكنك رؤيتها ورميها في كيس الذي يحتوي على والغبار

 

ن م . ال تقوم بكنس غبار الرصاص. تخلصدائما بترطيب االرضيات والشرفات والنوافذ بممسحة مبللة مق

 ماء التمسيح غالبا. .  غيّرالمالبس بعد مسح كل منطقة

 
. سوف تنشر HEPAالمكنسة الكهربائية ما لم تكن مكنسة ذات جسميات هواء عالية الكفاءة  ال تستخدم

ة . بعض الدوائر الصحية متوفر لديها مثل تلك المكانس المتوفرتتنفسنسة الكهربائية الغبار في الهواء الذي المك

 لالقتراض.

 

 

 ماًء نظيفاً ورأساً جديداً للممسحة أو مناشف ورقية جديدة لمسح رغوة الصابون. . استخدمبعد التنظيف امسح

 (.ماء التنظيف في المرحاض )التواليت أفرغدائما 

، او عندما تظهر األوساخ والغبار على األرضيات والشرفات والنوافذ والساللم هذه الخطوات أسبوعيا كرر

 ومناطق لعب األطفال.
 

 للمنازل التي تحتوي على أنابيب الماء المصنوعة من الرصاص

 

طني لصحي والمعهد الو، فتأكد أنه يتوافق مع معايير المؤسسة الوطنية للصرف اإذا كنت تستخدم فلتر المياه

 لتقليل الرصاص. NSF/ANSI 53األمريكي للمعايير 

   دم الماء البارد فقط لطهي الطعام وخلط حليب األطفال.. استخمن االنابيب قبل الشرب منهادع المياه تسيل 

 دقائق تقريبا قبل االستعمال.  5دع الماء يتدفق من صنبور المياه لمدة 

 بسلطة المياه المحلية لفحص المياه الخاصة بك.. النظر في االتصال اختبار
 

 ممارسات يومية آمنة للوقاية من الرصاص

 اغسل اليدين، زجاجات الحليب واللهاية واأللعاب غالبا 

 دائما اخلع الحذاء قبل الدخول الى المنزل 

 لحديد على منع الجسم من امتصاص راقب النظام الغذائي للطفل. تساعد األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وا

 الرصاص

 الحرارية، والكاشطات الجافة وأوراق الصنفرة دوات األتجنب استخدام آالت الصنفرة الكهربائية، ومشاعل اللهب المفتوحة، و

 الجافة، أو المسدسات الحرارية على األسطح المطلية

 القيام بطالء فوق الدهان المتقشر 

 معتمد عند اجراء تحديثات لمنزلك قم باستئجار اختصاصي بالرصاص 

 استخدم دائما طرق التنظيف اآلمنة المذكورة أعاله 

 هل تفكر بإعادة تصميم منزلك؟ هل تحتاج الى نصيحة حول    
 تحديد وإزالة الطالء المحتوي على الرصاص؟  
  اتصل بقسم المنازل الصحية على الرقم: 

  866-691-LEAD                  


