געזונטהייט ווארענונג:

פיל קאנסומער פראדוקטן פארמאגן
בליי ,מערקיורי און ארסעניק.
בליי )לעד( ,מערקיורי און ארסעניק זענען שעדליכע מעטאלן וועלכע קענען גורם זיין ערנסטע געזונטהייט פראבלעמען,
ספעציעל ביי קינדער און שוואנגערדיגע פרויען .הויכע מאסן פון די מעטאלן קענען זיך געפונען אין טייל געזונטהייט רעמעדיס
און סופלעמענטן ,עסנווארג און אנדערע זאכן ,אפילו אויב עס שטייט נישט אויפן קלעב-צעטל פונעם פראדוקט .ווי אפטער מען
נוצט די פראדוקטן ,אלס העכער איז דער געפאר פאר'ן געזונט.

געזונטהייט רעמעדיס
געוויסע געזונטהייט רעמעדיס ,סופלעמענטן און  Ayurvedicמעדיצינען
פון אינדיע ,כינע און אדערע לענדער האבן הויכע שטאפלען פון בליי,
מערקיורי און ארסעניק.
די פראדוקטן קענען זיין פאבריצירט אדער האנט-געמאכט ,און
פרעסקרייב'ט אדער געקויפט איבער די קאונטער אין אמעריקע און אין
אדערע לענדער.

עסנווארג
געווירצן וואס ווערן פארקויפט אין אדער געשיקט פון פלעצער אזויווי
באנגלאדעש ,דזשארדזשיע און אנדערע לענדער קענען האבן אין זיך
הויכע מאסן בליי.
צוקערלעך ,געזאלצענע געמישטע סנעקס און אנדערע סנעקס פון מעקסיקא
וואס נוצן טשילי אדער טאמארינד פאלפ קענען אויך אנטהאלטן אין זיך בליי.

קאסמעטיק און רעליגיעזע שטויב
קאהל ,קאדזשאל ,סורמא און טיירא פון אפריקע ,אזיע און די מיטל
מזרח קענען האבן הויכע שטאפלען פון בליי .די פראדוקטן ווערן בעיקר
גענוצט אלס אייליינער.
סינדאר ,א רעליגיעזע שטויב פון אינדיע וואס ווערט באנוצט אין
הינדואיזם ,קען אויך האבן הויכע שטאפלען פון בליי.
בליי קען זיך ארויפכאפן אויף די הענט אויב מען רירט אן פארפעסטיגטע
קאסמעטיקס אדער רעליגיעזע שטויב .מען קען אראפשלינגען בליי ווען די
הענט וואס האבן אנגערירט די זאכן ווערן אריינגעלייגט אין מויל .קינדער
זענען מער אין געפאר ווייל זיי לייגן אפטמאל די הענט אין זייער מויל.
געוויסע סארטן בליי קענען ווערן איינגעזאפט דורך די אויגן.
קאסמעטיק און רעליגיעזע שטויבן זאלן קיינמאל נישט גענוצט ווערן אין
עסנווארג.

Yiddish

ערדענע טעפ און געשיר
גלאזורן און פארבן וואס ווערן גענוצט צו באצירן טראדיציאנעלע ערדענע
טעפ אדער כלים )סעראמיק געשיר( פון מעקסיקא ,כינע און אנדערע
לענדער קענען האבן אין זיך בליי.
בליי קען זיך אריינבאקומען אין עסנווארג און געטראנקען וואס זענען
געמאכט געווארן ,סערווירט געווארן ,אדער אוועקגעלייגט געווארן אין
אזעלכע טראדיציאנעלע סעראמיק געשיר.

צירונג ,שפילצייג ,און קייטל טשארמס
מעטאלענע טײלן פון צירונגען און שפילצייג און די פארב וואס ווערט
גענוצט אױף די זאכן קענען אנטהאלטן הויכע שטאפלען פון בליי.
קייטל-טשארמס פון בענגלאדעש ,קאמבאדיע און אנדערע לענדער
קענען אויך האבן בליי אין זיך.
מען קען אראפשלינגען בליי ווען מען האלט די סארט זאכן אין מויל .קינדער
זענען מער אין געפאר ווייל זיי לייגן כסדר זאכן אין מויל .בלײ ווערט נישט
געווענליך גוט איינגעזאפט דורך די הויט.

זייפן און שמירעכצער וואס מאכן ליכטיגער די הויט
זייפן און שמירעכצער וואס מאכן ליכטיגער די הויט ,פון דאמיניקען
רעפובליק ,כינע און אנדערע לענדער קענען האבן מערקיורי אין זיך,
און קען יא ווערן גרינג איינגעזאפט דורך די הויט.
מען זאל נישט נוצן די פראדוקטן אויב מערקיורי ווערט אויסגערעכנט
אלס באשטאנדטייל אדער אויב די באשטאנדטיילן ווערן נישט
אויסגערעכנט.

וואס טוט מען אויב מען האט גענוצט די סארט פראדוקטן?

הערט אויף זיי צו נוצן

בעט אייער דאקטאר זאל אייך
אונטערזוכן אויב איר האט בליי
און אנדערע שווערע מעטאלן.

רופט  311אדער גייט צו
nyc.gov/hazardousproducts
פאר א ליסטע פון ספעציפישע
פראדוקטן וואס איר זאלט זיך
אפהאלטן פון נוצן.

