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وفيتامين سي.
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الصناعي أو حبوب الرضع ،وألغراض الشرب أو
الطهي .اتصلي بالرقم  311للحصول على مجموعة
أدوات اختبار الرصاص لمياه الشرب .سوف تتلقين
النتائج في غضون  30يو ًما من تقديم عينة المياه.
• أبقي األطفال بعيدًا عن الطالء المقشر أو المتشقق أو
السائب – فقد يحتوي على الرصاص .أبلغي مالك العقار
عن تقشير الطالء .في حالة عدم إصالح المشكلة أو إذا
كنت تعتقدين أن أعمال اإلصالح أو التجديد تتم بشكل غير
آمن ،فاتصلي على الرقم  311لطلب إجراء فحص مجاني.
• اغسلي األرضيات ،وعتبات النوافذ ،واليدين،
واأللعاب بانتظام.
• اخلعي األحذية قبل دخول منزلك.
• اطلبي من أفراد األسرة تغيير مالبسهم وارتداء مالبس
نظيفة قبل العودة إلى المنزل إذا كانوا يتعاملون في عملهم
مع الرصاص.
•ذكري مقدم رعايتك الصحية بإجراء اختبار تسمم
الرصاص لرضيعك عند بلوغه عامه األول والثاني.
اسألي مقدم رعايتك الصحية عن إجراء االختبار لألطفال
األكبر سنًا .إذا لم يكن لديك مقدم رعاية صحية ،فاتصلي
بالرقم  311لمعرفة أين يمكنك إجراء الفحص لطفلك.
للمزيد من المعلومات حول الرصاص ،اتصلي بالرقم
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الرصاص هو سم
قد يسبب لك أنت
وجنينك األذى أثناء
فترة حملك
قد يسبب الرصاص ما يلي:
•ارتفاع ضغط الدم
•اإلجهاض
صغيرا جدًا
مبكرا جدًا أو
•والدة طفلك
ً
ً
• حدوث مشاكل في التعلم والسلوك لطفلك
قد تتعرضين للرصاص بطرق مختلفة ،بما في ذلك
تناول األطعمة الملوثة بالرصاص أو استخدام المنتجات
المحتوية على الرصاص .إذا كنت قد تعرضت
لديك رصاص
للرصاص في صغرك ،فربما ال يزال
ِ
في جسمك .عندما تكونين حامالً ،قد ينتقل الرصاص
الموجود في جسمك إلى جنينك.

ينبغي لمقدم
رعايتك الصحية
تقييم خطر
تعرضك للرصاص
في أولى زياراتك قبل الوالدة ،ينبغي أن يسألك مقدم
رعايتك الصحية عن تعرضك للرصاص قدي ًما وحديثًا.
أخبري طبيبك عن:
• الوقت الذي قضيتِه خارج الواليات المتحدة
•استخدام منتجات من دول أخرى مثل العالجات
الصحية ،أو التوابل واألطعمة ،أو مستحضرات
التجميل ،أو السيراميك في العام الماضي.
•الرغبة الملحة في تناول المنتجات غير الغذائية،
مثل الصلصال ،أو الفخار المسحوق ،أو التربة أو
رقائق الطالء
•إجراء أعمال التجديد أو اإلصالح في منزلك خالل
العام الماضي
• الوظائف أو الهوايات التي قد تنطوي على التعامل مع
الرصاص
قد ال يظهر عليك آثار المرض أو تشعرين بالتوعك إذا
ت للرصاص .وال توجد طريقة لمعرفة ذلك إال
تعرض ِ
إجراء اختبار الرصاص في الدم .إلجراء االختبار،
اسألي مقدم رعايتك الصحية.

احمي نفسك
ورضيعك
• تجنبي استخدام العالجات الصحية واألطعمة
والتوابل ومستحضرات التجميل التي قد تحتوي
على الرصاص.
• تجنبي استخدام أواني السيراميك التقليدي أو المصنوع
يدويًا لطهي الطعام ،أو تقديمه ،أو حفظه.
• ال تتناولي أبدًا العناصر غير الغذائية مثل الصلصال،
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المنازل ،وإصالح السيارات ،وإعادة طالء األثاث
أو أعمال المجوهرات والمعادن أو أصباغ األلوان.
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