
الرصاص والزئبق والزرنیخ ھي المعادن الضارة التي یمكن أن تسبب مشاكل صحیة خطیرة، وخاصة عند األطفال والسیدات الحوامل. بعض العالجات 
الصحیة والمكمالت الغذائیة واألغذیة والمواد غیر الغذائیة تحتوي على مستویات عالیة من ھذه المعادن، حتى لو لم تكن مدرجة على ملصقات المنتج. 

كلما أكثرت من استخدامك لھذه المنتجات، كلما عرضت نفسك لمخاطر صحیة أكبر.  

التوابل المشتراة أو المرسلة من بنغالدیش وجورجیا وبلدان أخرى قد تحتوي 
على مستویات عالیة من الرصاص.

الحلویات والوجبات الخفیفة الممزوجة بالملح والوجبات الخفیفة األخرى من 
المكسیك التي تستخدم الفلفل الحار أو لب التمر الھندي قد تحتوي أیًضا على 

الرصاص

األطعمة

العالجات الصحیة
بعض العالجات الصحیة والمكمالت الغذائیة وأدویة األیورفیدا من الھند والصین 

وبلدان أخرى تحتوي على مستویات عالیة من الرصاص والزئبق والزرنیخ. 

ھذه المنتجات یمكن تصنیعھا أو صنعھا یدوًیا، ویتم وصفھا أو شراؤھا بدون 
وصفة طبیة في الوالیات المتحدة وفي بلدان أخرى. 

بعض المنتجات االستھالكیة تحتوي 
على الرصاص والزئبق والزرنیخ

تحذیر صحي

الكحل، والكاجال، والسورما والتیرو من أفریقیا وآسیا والشرق األوسط قد 
تحتوي على مستویات عالیة من الرصاص. وتستخدم ھذه المنتجات في المقام 

األول ككحل. 

السیندور، وھو مسحوق دیني من الھند یستخدم في الھندوسیة، قد یحتوي أیًضا 
على مستویات عالیة من الرصاص.  

یمكن أن یبقى الرصاص على األیدي بعد لمس مستحضرات التجمیل أو 
المساحیق الدینیة الملوثة. یمكن ابتالع الرصاص عندما توضع األیدي التي 

لمست ھذه العناصر في الفم. األطفال عرضة لخطر خاص ألنھم غالًبا ما 
یضعون أیدیھم في أفواھھم. یمكن أیًضا امتصاص بعض الرصاص من 

خالل العینین.  

مستحضرات التجمیل والمساحیق الدینیة ال ینبغي أبًدا أن تستخدم في الغذاء.

مستحضرات التجمیل والمساحیق الدینیة

Arabic



ماذا تفعل إذا كنت قد استخدمت ھذه المنتجات أو منتجات مماثلة

المجوھرات، واأللعاب، والتمائم، والتعویذات

الصابون وكریمات تفتیح البشرة

طالءات الزجاج والدھانات المستخدمة لتزیین األواني واألطباق الطینیة 
التقلیدیة (األواني الخزفیة) من المكسیك والصین وبلدان أخرى قد تحتوي 

على الرصاص. 

یمكن أن یدخل الرصاص إلى المواد الغذائیة والمشروبات التي یتم إعدادھا أو 
تخزینھا أو تقدیمھا في ھذه األواني الخزفیة التقلیدیة.

األطباق واألواني الطینیة

األجزاء المعدنیة من المجوھرات واللعب والطالء المستخدم على ھذه المواد قد 
تحتوي على مستویات عالیة من الرصاص. 

التمائم والتعویذات من بنغالدیش وكمبودیا وبلدان أخرى قد تحتوي أیًضا على 
الرصاص. 

یمكن ابتالع الرصاص عند وضع ھذه األشیاء في الفم. األطفال معرضون للخطر بشكل 
خاص ألنھم غالًبا ما یضعون أشیاء في أفواھھم. الرصاص عادة ال یتم امتصاصھ جیًدا 

من خالل الجلد.

الصابون وكریمات تفتیح البشرة من جمھوریة الدومینیكان والصین وبلدان 
أخرى قد تحتوي على الزئبق الذي یمكن امتصاصھ بسھولة عن طریق الجلد. 

ال تستخدم ھذه المنتجات إذا كان الزئبق مدرًجا كمكون أو إذا لم تكن المكونات 
مدرجة.

اطلب من طبیبك إجراء اختبار توقف عن استخدامھا
الرصاص والمعادن الثقیلة األخرى لك

اتصل على الرقم 311 أو قم بزیارة 
 nyc.gov/hazardousproducts
للحصول على قائمة بمنتجات محددة لتجنبھا


