
שיילנדיגע בליי פארב ווערט 
פארוואנדלט אין גיפטיגע 

שטויב

ווייסטו וואו עס קומט אן?

5 פשוט’ע וועגן צו באשיצן אייער קינד



בליי קען גורם זיין לערנען פראבלעמען

 בליי איז א גיפט וואס טרעפט 
 זיך אפט אין אלטע פארב. בליי 

 פארב, און די שטויב אין וואס 
 עס ווערט פארוואנדלט, איז דער 

גרעסטער גורם פון בליי פארגיפטיגונג. 
 בליי שטויב איז ספעציעל געפארפול פאר 

יונגע קינדער. 
בליי קען גורם זיין לערנען און אויפפירונג פראבלעמען.

בליי שטויב פון שיילנדיגע פארב קען אנקומען אויף דער 
ערד, אויף פענסטער סילס און שפילצייג. ווען קינדער שפילן 

אויף דער ערד און לייגן זייערע הענט און שפילצייג אין זייערע 
מיילער קענען זיי אראפשלינגען בליי שטויב.

צומאל קענען עסנווארג און געווירצן, מעדיצינען, קלעי 
טעפ און געשיר, קאסמעטיקס און שפילצייג פון אנדערע 

לענדער אנטהאלטן בליי. 

רוב קינדער וואס האבן בליי פארגיפטיגונג זעען נישט אויס 
און פילן נישט קראנק. נעמען א בלוט טעסט איז די איינציגע 

וועג פון וויסן אויף זיכער אויב אייער קינד האט בליי 
פארגיפטיגונג.



5 פשוט’ע וועגן צו באשיצן אייער קינד 
פון בליי פארגיפטיגונג

באריכט שיילנדיגע פארב צו אייער לענדלארד. רופט 311 
אויב אייער לענדלארד פארריכט עס נישט אדער אויב איר 
קלערט אז פארריכטונג ארבעט ווערט געטון אויף א נישט 

זיכערע אופן.

דערמאנט אייער דאקטער אונטערצוזוכן אייער קינד פאר 
בליי פארגיפטיגונג אין עלטער פון 1 און 2 יאר. פרעגט 

אייער דאקטער וועגן אונטערזוכן עלטערע קינדער.

וואשט דער ערד, פענסטער סילס, הענט, שפילצייג און 
צאמיס אפט.

נוצט נישט קיין עסנווארג און געווירצן, מעדיצינען, קלעי 
טעפ און געשיר, קאסמעטיקס און שפילצייג פון אנדערע 

לענדער. זיי קענען אנטהאלטן בליי.

נוצט נאר קאלטע וואסער פון קראן צו מאכן בעיבי 
 פארמולא און קאכן. )לאזט 

 צוערשט די וואסער לויפן פאר 
 עטליכע מינוט.( רופט 311 
 צו באקומען אן אומזיסטע 
וואסער אונטערזוכונג קיט.
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לענדלארדס מוזן פארריכטן שיילנדיגע 
פארב. 

דאס איז דער געזעץ. 
רופט 311 פאר אינפארמאציע אדער באזוכט 
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