
ھل عقارك المستأجر آمن؟
بموجب قانون منع التسمم بالرصاص في مرحلة الطفولة في مدینة نیویورك، یجب على مالكي العقارات

 فحص جمیع مخاطر الرصاص المحتملة وعالجھا بأمان. 

یعتبــر تقشــیر طــالء الرصــاص ھــو المصــدر األكثــر شــیوًعا للتســمم بالرصــاص عنــد األطفــال الصغــار، 
حیث یمكنھم ابتالع غبار طالء الرصاص وقصاصات الرصاص من عتبات النوافذ واألرضیات.

لقد تم حظر طالء الرصاص من االستخدام السكني في مدینة نیویورك بحلول عام 1960، لذلك تفترض قوانین 
المدینة أن طالء الرصاص یمكن أن یتواجد في المبنى إذا تم بناؤه قبل ذلك العام. ومع ذلك، فإن یتم العثور على 
طــالء الرصــاص عــادًة أســفل طبقات الطالء الجدیــدة التي ال تحتوي على رصاص. إذا ظــل ھذا الطالء الذي ال 
یحتوي على الرصاص على حالھ، فإن طالء الرصاص الموجود أسفلھ ال یتعرض للكشف. یمكن لطبقات الطالء 
التــي تتقشــر أو الطبقــات الموجودة على أســطح تتعــرض لتأثیرات خارجیة أو التي تتعــرض للفرك بانتظام على 
ســطح آخر، مثل األبواب والنوافذ، أن تكشــف طالء الرصاص، مما یخلق غبار الطالء والقصاصات الضارة، 

خاصة بالنسبة لألطفال الصغار.

بموجــب قانــون منــع التســمم بالرصــاص فــي مرحلــة الطفولــة في مدینــة نیویــورك (القانون المحلــي رقم 1 
لعــام 2004)، یجــب علــى مالكــي العقــارات المســتأجرة فحــص وعــالج جمیــع مخاطــر الرصــاص المحتملــة 

بأمان، أو مواجھة إنفاذ العقوبات والغرامات.
كل عــام، یجــب علــى مالكــي العقــارات المســتأجرة التي تم بناؤھا قبل عام 1960 اســتخدام إخطار ســنوي 
لتحدید ما إذا كانت ھناك شــقق في المبنى یعیش فیھا طفل أقل من عمر ســتة أعوام أو یقضي بانتظام 10 

ساعات أو ساعات أو أكثر أسبوعًیا. في ھذه الشقق ومناطق أخرى من العقار، مثل الساللم والممرات 

والردھــات، یجــب علــى المالكیــن إجــراء عملیــات فحــص بصریــة ســنویة وإصــالح أي مخاطــر محتملة لطالء 
الرصاص. باإلضافة إلى ذلك، عندما ینتقل المســتأجر إلى مكان آخر وقبل أن ینتقل المســتأجر الجدید للســكن، 
یجــب علــى المالكیــن القیــام بأنشــطة أكثر شــمولیة لمعالجة طالء الرصاص. یجــب على المالكین بعــد ذلك تقدیم 
إخطار للمســتأجر الجدید یؤكد أنھم أكملوا ھذه األنشــطة الشــاملة. أخیًرا، یجب اختبار جمیع الوحدات المؤجرة 
التــي یشــغلھا المســتأجرون بحًثــا عــن الطالء المحتوي علــى الرصاص بحلول أغســطس 2025، أو قبل ذلك إذا 

أتى الطفل لإلقامة. یجب االحتفاظ بسجالت لجمیع ھذه األنشطة المطلوبة لمدة 10 سنوات على األقل.

اعتباًرا من فبرایر 2021، یسري ھذا القانون على المساكن المؤجرة المؤلفة من وحدة أو وحدتین. 

اعتباًرا من 
فبرایر 2021

یسري على المساكن 
المؤجرة المؤلفة من 

وحدة أو وحدتین

ال تنتظروا.
ولنكن سباقین بخطوة 

لتجنب التعرض للرصاص.



تفضل بزیارة nyc.gov/leadfree للحصول على معلومات حول مسؤولیاتك 
لنكن سباقین بخطوة لتجنب التعرض للرصاص والموارد المتاحة لمساعدتك.

إذا لم یكن بإمكانك إصالح أو إزالة مخاطر طالء الرصاص في عقاراتك المؤجرة، فھناك 
منح وموارد أخرى یمكن أن تساعدك. للحصول على المزید من المعلومات، تفضل بزیارة 

.nyc.gov/lead-reduction

ھل أنت بحاجة إلى مساعدة؟

والردھــات، یجــب علــى المالكیــن إجــراء عملیــات فحــص بصریــة ســنویة وإصــالح أي مخاطــر محتملة لطالء 
الرصاص. باإلضافة إلى ذلك، عندما ینتقل المســتأجر إلى مكان آخر وقبل أن ینتقل المســتأجر الجدید للســكن، 
یجــب علــى المالكیــن القیــام بأنشــطة أكثر شــمولیة لمعالجة طالء الرصاص. یجــب على المالكین بعــد ذلك تقدیم 
إخطار للمســتأجر الجدید یؤكد أنھم أكملوا ھذه األنشــطة الشــاملة. أخیًرا، یجب اختبار جمیع الوحدات المؤجرة 
التــي یشــغلھا المســتأجرون بحًثــا عــن الطالء المحتوي علــى الرصاص بحلول أغســطس 2025، أو قبل ذلك إذا 

أتى الطفل لإلقامة. یجب االحتفاظ بسجالت لجمیع ھذه األنشطة المطلوبة لمدة 10 سنوات على األقل.

یجب على المالكین االستعانة بمقاولي طالء الرصاص المعتمدین وممارسات العمل اآلمنة.

یجــب علــى المالكیــن االســتعانة بالمقاولیــن الحاصلیــن علــى شــھادات مــن الوكالــة الفیدرالیــة لحمایــة البیئــة 
للعمــل الــذي قــد یضــر بطــالء الرصــاص. یمكــن أن یعتمــد نــوع الشــھادة وضــرورة وجــود مقــاول معتمــد 
علــى مــا إذا كان ھنــاك طفــل عمــره أقــل مــن ســتة أعــوام یقیــم فــي الوحــدة الســكنیة، و كمیةدلطــالء التــي 
یمكــن أن تكــون مضــرة، أو مــا إذا كان یتــم تنفیــذ العمــل اســتجابة لمخالفــة مــن إحــدى وكاالت المدینــة، أو 
نــوع العمــل الــذي یتــم تنفیــذه. یتطلــب قانــون منــع التســمم بالرصــاص فــي مرحلــة الطفولــة أیًضــا اختبــارات 
تؤكــد عــدم وجــود أي غبــار رصــاص بواســطة مقــاول مســتقل تابــع لجھــة ثالثــة. ُتعــد نســخ شــھادات العمــال 
ھــذه جــزًءا مــن الســجالت التــي یجــب علــى المالكیــن االحتفــاظ بھــا. یمكــن لمالكــي العقــارات العثــور علــى 

.epa.gov/lead المقاولین المعتمدین من خالل زیارة


