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یعتبر  التسمم بالرصاص مشكلة صحیة  خطیرة ولكن یمكن الوقایة منھا.حیث  أن الرصاص ھو معدن شدید السمیة    وقد تم استخدامھ بشكل شائع  
والنحاس  ورادیاتیرات  السیارة والفخار .قد یتسبب الرصاص الزائد في الجسم، أو   في العدید من المنتجات  -  مثل الطالء واللحام والبطاریات 

      .التسمم بالرصاص، في حدوث مشاكل صحیة خطیرة ودائمة
مستوى آمن للرصاص   في الجسم  .   و یمكن للرصاص  أن یؤذي الدماغ والكلى والجھاز العصبي حیث ال یوجد 

.بطرق عدیدة  أكثر خطورة على األطفال الصغار الذین یمكنھم مالمسة الرصاص. من الجدیر بالذكر بأن  الرصاص یشكل   

الرصاصي األساس       الدھان ذو 

للتسمم بالرصاص  یعتبر   من.المصدر الرئیسي        الدھان ذو األساس الرصاصي  ھو الغبار 
الرصاص  ۱۹۷۸في عام  المنازلفي  تم حظراستخدام  طالء   

على الرصاص  ۱۹۷۸  ان معظم المنازل المشیدة قبل عام من المرجح.    تحتوي 
التجدید   لرصاص لیمكن ان یتعرض االطفال   مشاریع  حیث یمكن . تقطیع و تشقق وتصدع الدھانوذلك بسبب    أثناء 

غبار الرصاص أو ابتالعھ.  استنشاق 

الشربال التربة ومیاه  في  رصاص   
منقد   التربة على رصاص  ومن العادم   بانيملیة لالخارجواجھات  الطالء   ین یتحرر الرصاص منح الدھان ذو األساس الرصاصي تحتوي 

المحتوي على الرصاص.و یمكن أن یدخل الرصاص في میاه الشرب   القدیمة أو تجھیزات  حین تجري  عند وجود البنزین  أنابیب الرصاص  عبر 
أو اللحام.  السباكة 

األخرىم الرصاص  صادر   
على الرصاصصابة بتسمم اإلیمكن لألطفال   من مصادر أخرى قد تحتوي  مثل : الرصاص   

المیاه   •الرصاص في أماكن العمل أو على مالبس الوالدین: السیارات والعمل وأنابیب  ، وإصالح  أعمال البناء والتجدید 
م.والسباكة واللحا  

المعدنیة مع لحام الرصاصلرصاص في األواني واألطباقا⦁ الفخار المزجج واألواني   :  
من : ذھاالرصاص في التحف والسلع القدیمة التی تم انقا  ⦁ لو بدت مجردة.، حتى  المواداألثاث القدیم ومواد البناء وغیرھا   
من المكسیك) ،  الرصاص في المنتجات:⦁ المستوردة (خاصة  ، والحلوى  اللعب والمجوھرات المصنوعة في بلدان أخرى 

من بلدان أخرى) ، والمفاتیح   مباشرة  إذا كانت تأتي  المستوردة (خاصة  التوابل  ومخالیط    تجمیل  ومستحضرات المعدنیة ، وعلب األغذیة والتوابل 
.  والعالجات ةالمستورد المنزلیة البدیلة    

الصید  الیدویة والریاضیة:لرصاص في الصناعات ا⦁ الفنان الزجاج الملون والرصاص وغطاسات  .ینورسومات   

الرصاصالتسمم في  تجنب    
بطریقة آمنة من الرصاص ، وتناول األطعمة  تجنب منزلك في حالة جیدة ، والتنظیف  لدى األطفال عن طریق الحفاظ على  التسمم بالرصاص 

 الصحیة.
، وقم بغسل األلعاب  • اغسل الغیر مرئي   غالبا یدي األطفال قبل األكل والنوم  إلزالة غبار الرصاص   

الخفیفة والوجباتقدم   • لألطفال على الطاولة أو على مقاعدھم العالیة. الكاملة   الوجبات   
.ھااصالحعن ھذه األماكن حتى یتم    ادھمبعبا األطفال واحِم الطالء المتكسر أو المتقشر أو المتصدع.   أصلح •  

النظیفةلك كذقم بمسح األرضیات، و•  لمرة واحدة ،  و قم   مبللة  بمنشفة  األسطح  بطيء.ب  مااستخدبصالحة لالستعمال   
افعل ذلك و HEPAعلى فلتر كھربائیة تحتوي   مكنسة 

أثناء  • استخدم   المبللة و  البناء تجدیدعملیات  ممارسات آمنة من الرصاص    كشط.وال ، مثل السنفرة 
أقدام على األقل من المباني والطرق    بزرع قم   • من الرصاص على بعد ثالثة  الخالیة  الطعام في التربة  نباتات 

 المزدحمة.
على الرصاص  • اترك األحذیة عند باب المنزل  لمنع دخول وتتبع قد تحتوي  التي  المنزل. ىال  التربة   

ب المعتمدة إذا كنت تود إجراء اختبار لمعرفة مس• ات م�اە ال�ث فلك، ف�مكنك العثور ع� قائمة بمخت�ب ب بم�ف ي م�اە ال�ث
توى الرصاص �ف

ي 
 .lab-tinyurl.com/certified�ف

الموقع التالي: قم بزیارة  مخاطر وتسمم الرصاص ,اتصل على  8550-439-800  أو   للمزید من المعلومات حول 
.healthvermont.gov/lead 

 التسمم بالرصاص عند األطفال

http://www.tinyurl.com/certified-lab
http://healthvermont.gov/lead

