
تقشير الطالء المحتوي على 
الرصاص يتحول إلى غبار سام

خمن أين ينتهي األمر؟

5 طرق بسيطة لحماية طفلك



الرصاص يمكن أن يسبب مشاكل في التعلم
 الرصاص هو مادة سامة 
 غالًبا ما يكون موجود في الطالء 

 القديم. الطالء المحتوي على 
 الرصاص والغبار الناتج عنه هو 

السبب األكثر شيوًعا للتسمم بالرصاص. 
 الغبار المحتوي على الرصاص خطير بشكل 

خاص على األطفال الصغار. 
الرصاص يمكن أن يسبب مشاكل في التعلم والسلوك. 

الغبار المحتوي على الرصاص الناتج من تقشير الطالء يمكن أن 
يهبط على عتبات النوافذ واألرضيات واأللعاب. وعندما يقوم األطفال 

باللعب على األرض ووضع أيديهم وألعابهم في فمهم، يمكن أن يبتلعوا 
الغبار المحتوي على الرصاص. 

في بعض األحيان، يمكن أن تحتوي األطعمة والتوابل واألدوية 
واألواني الفخارية واألطباق ومستحضرات التجميل واأللعاب الواردة 

من بلدان أخرى على الرصاص. 

معظم األطفال الذين يعانون من التسمم الناتج عن الرصاص ال تظهر 
عليهم أعراض المرض أو ال يشعرون به. اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة 

لمعرفة على وجه اليقين ما إذا كان طفلك مصاًبا بتسمم الرصاص.



5 طرق بسيطة لحماية طفلك من التسمم 
بالرصاص

أبلغ عن تقشير الطالء إلى مالك العقار الخاص بك. اتصل بالرقم 
311 إذا لم يقم مالك عقارك بإصالح ذلك أو إذا كنت تعتقد أن 

أعمال الترميم تتم بطريقة غير آمنة.

ذكر طبيبك بإجراء فحص تسمم مادة الرصاص ألطفالك عند 
بلوغهم العام األول والثاني من العمر.   اسأل الطبيب عن فحص 

األطفال األكبر سًنا.

امسح األرضيات واغسل عتبات النوافذ واليدين واأللعاب  
ومصاصات األطفال بانتظام.

ال تستخدم األطعمة والتوابل واألدوية واألواني الفخارية واألطباق 
ومستحضرات التجميل واأللعاب الواردة من بلدان أخرى. فقد 

تحتوي على الرصاص.

استخدم فقط ماء الصنبور البارد لتحضير الحليب الصناعي 
 لألطفال وللشرب والطهي. 

 )اترك المياه مفتوحة لبضع دقائق 
 أوالً قبل استعماله.( اتصل بالرقم 

 311 للحصول على 

 مجموعة أدوات مجانية 
الختبار المياه.
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يجب على مالك العقارات إصالح تقشير الطالء. 
هذا ما ينص عليه القانون. 

اتصل بالرقم 311 للحصول على معلومات أو قم بزيارة 
nyc.gov/lead
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