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 ترميمهل تخطط لشراء أو استئجار أو 
 ؟1978 قبل عام ينببيت 

____________________________ 

ن   ر م ان آثي وي ده وت یحت يدت  البي ي ش ام  الت ل ع ى 1978 قب سبة عل ن الرصاص  ن ة م سمى ال ( عالي اس و ذدهانوی  األس
رة   أخطارًا   وقشوره وغباره لرصاص المتأتى من الدهان     ا ویشكل) الرصاصي م    ن إ صحية خطي ى           ل شكلة عل تم التعامل مع الم ی
 .يحنحو صح

 

 

 

 

 

 
 

                  

 

 

  

لالیجار
 الدهان ب تتعلقمعلومات معروفة   عن أیةالمالكونأن یفصح  یجب

یجب أن  .  البيت أو الشقة الرصاص ومخاطره قبل تأجيرالمحتوي على
الذي یدخل الرصاص في عقد التأجير على اإلعالن عن الدهان ینص 
 .ترآيبه

 على التأآد من عدم المالكون والمشترون والمستأجرونشجع ُی
 شراء أو قبل أستئجار أو) 6نظر صفحة أ( رصاص وجود

 .1978ترميم البيوت المشيدة قبل عام 

القوانين االتحادیة أن یحصل األفراد على معلومات معينة قبل استئجار أو  تتطلب
 :1978 المنازل المشيدة قبل عام ترميم  أوشراء

 للبيع
 عن أي معلومات معروفة عن الدهان الذي بيتبائع الیجب أن یفصح 

ویجب أن . بيتومخاطره قبل بيع الیدخل الرصاص في تكوینه وعن 
الذي یدخل الرصاص في ینص عقد البيع على اإلعالن عن الدهان 

 . أیام للتأآد من عدم وجود رصاص10ویمنح المشتري فترة . ترآيبه

 تشمل العمل على مساحة تزید على من یقوم بأعمال ترميمیجب على 
 قبل بدء قدمين مربعين من األسطح المدهونة إعطاؤك هذا الكتيب

 .العمل

 



 
ــم ــ ــ ــهـ  م

___________________________ 

 حوعلى ن لم یعالج ن والغبار والتراب خطرا إدهانالرصاص الموجود في القد یشكل 
 . صحيح

 
 .ألطفال والرضع حتى قبل أن یولدوابالتعرض للرصاص قد یضر ا :حقيقة

 

 . عالية من الرصاص قد تحتوي أجسامهم على نسبة یبدون بصحة جيدة حتى األطفال الذین   :حقيقة

 

ائق      عن طریق اختالط    أو بلع غبار الرصاص أو       یدخل الرصاص إلى جسم اإلنسان عن طریق التنفس         :حقيقة  التراب أو رق
 . بالطعام المحتوي على الرصاصدهانال

 

ارات     تتوفر للناس     :حقيقة دهان       ، وفي أغلب الحاالت      .اصر التعرض للرص    اخط أ لتخفيف عدة خي الذي یدخل     ال یشكل ال
 . إذا آان في حالة جيدةًاخطر الرصاص في ترآيبه

 

ادة   ،دهان إزالة ال  قد تؤدي  :حقيقة  من درجة الخطر على     الذي یدخل الرصاص في ترآيبه، بطریقة غير صحيحة إلى زی
 .أسرتك

 
ة      ، اقرأ هذا الكتيب    ًاخطر  بنسبة تشكل      الرصاص  ىك یحتوي عل  بيتإذا آنت تعتقد أن      لتعرف آيف یمكنك حمای

  . ببعض الخطوات البسيطةأسرتك



 جسم بعدة طرقیدخل الرصاص إلى ال
 

 
 
 
 
 
 

 التسمم ال یزال
بالرصاص في فترة 

الطفولة مشكلة صحية 
بيئية آبيرة في 
 الوالیات المتحدة

 
حتى األطفال الذین 
قد  ،یبدون بصحة جيدة
 توجد في أحسامهم

مستویات خطرة من 
 الرصاص 

 : إذا اإلنسانجسماللرصاص إلى أن یدخل ایمكن   
 

  التي تشملالترميمخاصة أثناء عمليات (نشق غبار الرصاص است  ♦
 .المدهونةاألسطح 

 
 .هوضع یده أو أشياء أخرى مغطاة بغبار الرصاص في فم  ♦ 
 
 .أآل رقاقات الدهان أو التراب التي تحتوي على الرصاص  ♦ 

 

 : سن السادسةدون أآبر على األطفال ًالرصاص خطرایشكل 

 تكون أدمغة األطفال وأجهزتهم العصبية في هذا السن أآثر حساسية ♦
 . التي یسببها الرصاصللتأثيرات الضارة 

 . أآبر من الرصاصفي مرحلة النمو هذه آميةتمتص أجسام األطفال   ♦

 ویمكن. أفواههمي خرى فیضع األطفال والرضع أیدیهم أو أشياء أآثيرًا ما   ♦
 .غبار الرصاصان تكون هذه األشياء محملة ب

 :اللواتي في سن اإلنجابالرصاص خطر أیضا على النساء 

 على مستویات عالية من الرصاص المرأة التي یحتوي جسمها  ♦
 أثناء المشيمة من خاللللرصاص تعرض جنينها  قبل الحمل

  .هتطور



 تأثيرات الرصاص
 

 . آبيرأن یسبب لهم أذى تعرض األطفال للرصاص حتى ولو آان بمستویات قليلة یمكنه أن نعرف أنمن المهم 
 

 :لرصاص لألطفالأن یسبب ایمكن 
 .الكلى للجهاز العصبي وضررًا  ♦
ى   ♦ درة عل عاف الق اض   إض اه و انخف شتيت االنتب تعلم وت  .اءالذآ ال
 . مشاآل في الكالم واللغة والسلوك ♦
 . ضعف التنسيق بين العضالت ♦
 . نمو العظام والعضالتضعف  ♦
 . في السمعضررًا  ♦
 

 وعلى الرغم من شيوع التعرض للرصاص بمستویات 
  تكون له قدن التعرض له بمستویات عالية فإ ،متدنية

 ان فقدالنوبات و تشمل ، على األطفالضارة جدًاتأثيرات 
 .الوعي والوفاة أحيانا

نه یمكن أن یكون فإ للرصاص، بشكل خاص وعلى الرغم من أن األطفال حساسين 
 .خطرا على الكبار أیضا

 
  :للبالغينلرصاص ا  أن یسبب یمكن

 
 . الحملاحتمال اإلصابة بالمرض أثناء ارتفاع  ♦
 .أو الوفاةالدماغ ب ضراراإل بما في ذلك ،إیذاء الجنين  ♦
 ).لدى الرجال والنساء(  مشاآل إخصاب  ♦
 .ارتفاع ضغط الدم  ♦
 . مشاآل في الهضم ♦
 .اضطرابات عصبية  ♦
 .مشاآل في الذاآرة والترآيز  ♦
 .آالم في العضالت والمفاصل  ♦

مشاآل في 
 الهضم
 

اإلنجابمشاآل في 
)نيلبالغبالنسبة ل(

 

اإلضرار بالدماغ أو 
مشاآل في  الجهاز العصبي

 السمع

 إبطاء النمو



 المحتوي على الرصاص دهانأین یوجد ال
 

 
 بشكل عام،  

 ا آان  آلم
 ، أقدمك بيت 

  آلما زاد احتمال 
 دهانه أء احتو

 .على الرصاص
 

دهان  د ال دخل یوج ذي ی ي ال هالرصاص ف ي  ترآيب ف
ل عام      تشيد التي  من المنازل   العدید   د  . 1978 قب وق

الذي یدخل   استخدام الدهان    االتحادیةالحكومة  حظرت  
ه  ي ترآيب ام  الرصاص ف ذ ع ازل من ي المن  .1978ف

ك        بعض الو   منعتو ل ذل ات استخدامه قب یمكن  و  .الی
 :الرصاصأن یوجد 

 
 .و الریف أو الضواحيأفي المنازل في المدن   ♦
شقق و  ♦ ي ال وت ف ي البي ساآن وف ةالم   الخاص

 .والمساآن التي توفرها الحكومة
  .هوخارج بيتال داخل  ♦
 أن تتلوث التربة یمكن  ( بيت ال التربة حول في♦

 أو من ةخارجيالالجدران  من دهان بالرصاص
مثل استخدام البنزین المحتوي أخرى، مصادر 

 ). سابقًاعلى الرصاص في السيارات
 

  الآتشاف وجود الرصاصأسرتكفحص 
 

 
  أطفالك إفحص 
 ك  بيتو

 إذا آنت تعتقد 
 ك یحتوي بيتأن 

 على مستویات 
 عالية من 
 .الرصاص

 
 

 
ل اص،   لتقلي ك للرص رض طفل رص تع صه ف فحص وا إفح
د      سيئة  دهان بيتك بحالة     إذا آان    خاصة(ك  بيت وآان البيت ق
د ینطوي على            ) 1978 قبل عام    يبن ل ق وقم بإصالح أي خل

 .خطورة
 

سرعة   ع ب ادة، ترتف ي الع ي دم  ف اص ف ستویات الرص م
 شهرا،   12 و اشهر    6 الذین تتراوح أعمارهم بين      األطفال

ى  صل إل ي   وت ستویاتها ف ى م ة   أعل ة العمری  24-18 الفئ
 .شهرا

 
ين فحص      ر طبيبك   استش ان یتع إجراء  أطفالك فيما إذا آ ، وب

سيط  ل دم ب ن تحلي ةآشف یمك ستویات الرصاص العالي . م
 :الدمتحليل ویوصى عادة بإجراء فحوص 

 
ر     ♦ ن العم نتين م دة وس نة واح ون س ذین یبلغ ال ال  .لألطف

ال أو  ل وا   ألطف ذین تعرض رین ال رة اآلخ راد األس أف
 .لمستویات عالية من الرصاص

 في والیتك أو حسب خطة        فحصهم ینبغيذین  ل ا ألطفالا  ♦
 .يةلمسح صحية مح

ائج الفحوص و  ى نت سير معن ك تف ن لطبيب ا یمك د م إذا تحدی
 .آانت حاجة إلجراء المزید منها

 
 
 



 ر الرصاصاخطأ تحدید
 

 
 
 
 

 
 من ،الرصاص 

رقائق الدهان 
التي تستطيع أن 

تراها وغبار 
الرصاص الذي ال 

 هأن تراتستطيع 
دائما،  یمكن أن 
 .یكون خطرا آبيرا

 

سخين عند سنفرته أو      أو   آحت الدهان الذي یدخل الرصاص في ترآيبه       عند   غبار الرصاص  ینشأ ا   . هت شأ آم دما       ین ار أیضا عن  الغب
واء       غبار الرصاص   أن یعود   یمكن  و. عضبب أو تحتك بعضها     المدهونةتصطدم األسطح    دما   الموجود على هذه األسطح إلى اله  عن

ان   وقد وضع    . أو المشي عليه  یستخدم الناس المكانس الكهربائية أو عندما یقومون بكنس بيوتهم           اران االتحادی د  ن  ا التالي  المعي لتحدی
 :الغبارفي مخاطر الرصاص 

 . بما فيها السجاد، بالنسبة لألرضيات لكل قدم مربعأو أآثر  ًا ميكروغرام40 ♦

 .بالنسبة لحواف النوافذ الداخليةع لكل قدم مربأو أآثر  ًا ميكروغرام250  ♦

على  زل  ا الناس التراب إلى المن      یدخل أو عندما    تربة جرداء  على خطرا عندما یلعب األطفال      ةالرصاص في الترب   یمكن أن یشكل  
  :تربة المناطق السكنيةر الرصاص في اخطلتحدید أن ا التالياالتحادیان المعيارانوقد وضع . أحذیتهم

 . التي تكون تربتها جرداءأآثر في مناطق اللعب  وأليون  جزء في الم400  ♦

  .الجرداء بيتبقية ساحة الة أآثر في ترب وأ) معدل( جزء في المليون  1200  ♦

ة   دة لمعرف ة الوحي ا الطریق ي م ودا ف ان الرصاص موج راب ه دهانال     إذا آ ار آو الت صها و آو الغب  .فح
 .تخدامًااألآثر اس الصفحة التالية األساليب وتصف

 في العادة خطرا   ال یشكل في ترآيبه    الدهان الذي یدخل الرصاص   
ان  ة إذا آ دهان بحال دال ن ، ةجي م یك طح  ول ى س ودا عل ر موج غي

اك،    اس أو االحتك رض للتم ثال مع شباك م ة هعرفتو. آ   الحكوم
وي           ذي یحت دهان ال رام   ) 1(على   االتحادیة على انه ال ر   ملغ أو أآث

ة   0.5ر من    بأآنسبة  بع أو   لكل سنتيمتر مر  من الرصاص     في المائ
 .همن وزن

دهان  دخل ال ذي ی ي ال ان  الرصاص ف رًا إذا آ شكل خط ه ی ترآيب
اً أو  متشققًا   أو   ًا أو متكلس  ًامتقشر (  سيئة ةحالب ا یمكن أن      )تالف ، آم

ن   ى أسطح یمك د عل را إذا وج ون خط ال ضغها أن یمیك أو األطف
 :مثلالستعمال للقدٍر آبير من التلف نتيجة تتعرض 

 النوافذ وحوافها ♦
 األبواب وإطاراتها ♦
 والدرابزین وأعمدة الدرابزین) الساللم(الدرج  ♦

  والشرفات



  الرصاصخلوه منك للتأآد من بيتفحص 

 معرفة مجرد إن 
 ك بيتأن 

 یحتوي على 
 یدخلدهان 

 ال الرصاص في ترآيبه
یكفي لمعرفة ما إذا 
  .آان یوجد خطر أم ال

 

 

 

وجود الرصاص بعدة طرق        عدم   ك للتأآد من      بيت یمكنك فحص   
 :مختلفة

 
د     ♦ دهانا تفق ان  ل ك إذا آ ان   ك بيت یعلم ى ده وي عل یحت

ه  دخل الرصاص في ترآيب ه لن .ومكان وجودهی  ولكن
ًا یشكل    ك  بيت ما إذا آان الرصاص الذي في       یخبرك   حالي
 .خطرًا 

ًا في     یعلمك إذا آان      تقييم الخطر       ♦ ك بيت یوجد خطر حالي
ود   اص الموج سبب الرص دهان  ب ي ال ار آو أ ف و الغب

 .ذلك الخطرإلزالة ما یجب اتخاذه ب آما یعلمك .بةالتر
ع    ♦ ين الجم ر و ب يم الخط ك  تقي دهان یعلم ا فحص ال إذا م

ا   الرصاص و خطر من  ك بيت یوجد في   آان   ان  م إذا آ
د  ي یوج ان ك بيتف دخل الده اصی ه، رص ي ترآيب   ف

 .ومكان وجوده
ع  د م رخص  تعاق درب وم ر م تلفحص ال شخص خبي   ، بي

  .الموثوقةمجموعة من األساليب في فحص البيت یستخدم 
 . ومكانه بالعين المجردة الدهانة حالتفقد    ♦
نتية       الفحص بآلة     ♦  محمولة للتصویر بأشعة اآس الفلوروس

)XRF. ( 
 . في المختبرالدهان والغبار والترابمن  عينات فحص     ♦

ضمان إ   اتحادیة برامج   توجد ة  ل شكل  صالفح  راءج  ومحلي  ب
وق آمن   ال  وموث د من المعلومات         .  وفع ى مزی  ،للحصول عل

ة أو    بوآالة الحكومة   اتصل   ة ا    المحلي ة حكوم ة   وآال في  لوالی
ر اسف (ك ـمنطقت فحة ـانظ صل ب)11ل ص -1 مـرقال، آو ات

 للحصول على قائمة باألماآن التي یمكنك 800-424-5323
 .االتصال بها في منطقتك

 
م فحص ا بيت الأطق وفرة، ولكنه ة مت ا دقيق ون دائم د ال تك .  ق

ب  ستهلك عأیج د الم ذه ال یعتم ى ه م ل ل األطق رميم أو  قب الت
 .لضمان السالمة

 



  

 أسرتك اآلن لحمایة ه أن تفعلما الذي تستطيع
 

ك،      أن الرصاص   تشتبه في   إذا آنت    یشكل خطرًا في بيت
الفوریة لتقليل األخطار     بعض الخطوات    أن تتخذ یمكنك  

 :التي تهدد أسرتك

ستأجراً     ♦ ت م غ ،إذا آن ك  أبل دهان  المال ن ال ع
 . أو المتقشرالمتشقق

 . نظف رقائق الدهان حاال    ♦

ا                ♦ ا أو غيره ذ و حوافه نظف األرضية وأطر النواف
بو   واف أس ن الح اش أو   . عيًام ة قم تخدم قطع اس

ف     إ ام أو منظ ف ع اتر وأي منظ اء ف ع م فنج م س
 .  للرصاصًاخصيصمصنوع 

ى األ   أ: تذآر ا  ال تخلط أبدا المنتجات التي تحتوي عل موني
ي تح  ك الت از     وتل تج غ ا تن ضات ألنه ى المبي وي عل  ًات

 .ًا جدًاخطر

د     ةاالسفنج وقطع  قطعة   إغسل  ♦   القماش بع
شكل        رة ب تنظيف األماآن المتسخة والمغب

 .جيد

ال    إ  ♦ دي األطف سل أی ررة، غ صورة متك  ب
 .خاصة قبل األآل وقبل النوم

اآن    ♦ ة أم ى نظاف افظ عل ب ح سل إ . اللع غ
اب   صاصات واأللع ات والم ى  الالزجاج ي عل ت

 .محشوة بانتظامهيئة حيوانات 

ذ أو     إ   ♦ واف النواف ضغ ح ن م ال م ع األطف من
  .غيرها من األسطح المطلية

ول ال    ♦ ل دخ ة قب ع األحذی تنظف و اخل ع بي  لمن
 .ةإدخال الرصاص من الترب

ة                 ♦ ة قليل ات مغذی أآلون وجب ال ی تأآد من أن األطف
سب    ،الدسم وغنية بالحدید والكالسيوم    ل ال انخ و   مث

ان ات األلب ذین ف. منتج ال ال ذیتهم األطف ون تغ تك
 .الرصاصأجسامهم قدرًا أقل من  تمتصجيدة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 

 بيت الرصاص في الأخطارتخفيض 
 

___________ 
إزالة الرصاص 

 سليمة غير بطریقة
 أن یزید الخطریمكن 
  أسرتك بزیادةعلى 

انتشار غبار 
الرصاص حول 

 .يتبال

 استخدم دائمًا
 محترفاًً شخصًا
 على إزالة مدربًا

الرصاص أخطار 
 .بشكل آمن

 

 

 
 

 :باإلضافة إلى التنظيف اليومي والتغذیة الجيدة
 
ك  ♦ ر یمكن ًا خط ل مؤقت اص أن تقل اذ بالرص اتخ

وات  ل إخط ن قبي طح م الح األس ةص  المدهون
ة الترب  شب لتغطي ة الع ضررة و زراع  ةالمت

ةالمحتو ستویی ى م ن الرصاص عل ة م . ات عالي
سمى     (هذه الخطوات    و خطوات مكافحة    "التي ت

ة شكل ") مؤقت وًالال ت ى   حل اج إل ة وتحت  دائم
 .متابعة مستمرة

 
م ♦ شكل دائ اص ب ار الرص ة أخط ب أن  إلزال  یج

ة       ي إزال صا ف صا متخص دا مرخ ستخدم متعه ت
ة        . الرصاص ة إزال ة الدائم وتشمل أساليب اإلزال

دهون ب   طية أو عزل المكان     و تغ أ دخل دهان  الم  ی
ه الرصاص ي ترآيب ة  ف واد خاص ان .  بم إن ده

ا ال  ادي فوقه دهان ع رة ب ة الخط ل المنطق یزی
 .الخطر بصورة دائمة

 
َا تخدم دائم صَااس دربًا  شخ دریبم ل ًا خاصًا ت  لح

ه     -مشاآل الرصاص  وم بعمل  شخص یعرف آيف یق
ف  بة للتنظي دات المناس ه المع ان ولدی لبأم . الكام

ستخدم  صون    المتوی دون المرخ االً عه ؤهلين  عم  م
ون  ضعها  ویتبع ي ت صارمة الت سالمة ال د ال قواع

 .االتحادیةأو الحكومة التي ینتمون إليها الوالیة 
 

ار             ة تنظيف الغب ادة عملي عند انتهاء العمل یجب إع
ى أن  ينإل اراتتب اص   أن االختب ستویات الرص  م

 :مما یليأقل 
دم ًا ميكروغرام40 ♦ ل ق عم لك سبة رب  بالن

  و؛ بما فيها المفروشة بالسجاد،لألرضيات

ع ًاميكروغرام250 ♦ دم مرب ل ق واف   لك سبة لح  بالن
 النوافذ الداخلية، و

 .ألحواض النوافذ  لكل قدم مربعًاميكروغرام 400 ♦

ة  ة الوالی ة أو وآال ة المحلي انظر أسفل (اتصل بالوآال
ساعدة ) 11فحة صال ىللم صين عل اد المخت  إیج

ي منطق ك المرخصين ف د  ت ت توج ا إذا آان ة م ولمعرف
 .ة ماليةساعدم

 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 ص وترميم بيت مدهون بدهان یحتوي على الرصاجدیدت
 

ت     دأ أن د أو تب دأ المتعه ل أن یب ك قب ذ احتياطات خ
دب ب ال أو التجدی رميم لتجن يء ت أنه أن   أي ش ن ش م

دم  آكشط الدهان أو     ( المدهونةسطح  األ یؤثر على  ه
 ).جدران

 
ة  المنافحص ♦ د طق ان یوج ا إذا آ ة م ان لمعرف  ده

 . في ترآيبهالرصاصیدخل 
 
روبين   لة سنفرة ذات حزام أو شع      أداة ال تستخدم    ♦  ب

ة أو  رارة العالي سخين ذات الح سدسات الت أو م
ة    اف إلزال نفرة ج ة أو ورق س طات جاف آاش

دهان  دخل ال ذي ی هالرصاصال ي ترآيب ذه ف.  ف ه
ار الر            رة من غب ات آبي تج آمي صاص  األعمال تن

هأبخرو اص إذا أن .ت ار الرص د  غب ي ق ى ف یبق
 .لفترة طویلة بعد انتهاء العملالبيت 

 
ل أ ♦ رتكنق ال  (أس ة األطف لوخاص ن) الحوام  م

شقة أو  تال ي   البي ى أن ینته ًا إل ل مؤقت تم العم وی
ة  ف المنطق و صحيحتنظي ى نح ت ال . عل وإذا آن

ل  ستطيع نق ل، إعزلت ى األق ة أسرتك، فعل  منطق
 . تامًا عزًالالعمل 

 
 لتخفيف أخطار    السالمة األخرى     تدابيراتبع   ♦

اص ك . الرص ن  یمكن د ع رف المزی أن تع
سالمة األخ ایير ال صب رىـمع الال ـاالت  رقمب

" المعنون المنشورسأل عن   إ.  1-800-424-5323
اء  الرصاص تخفيف أخطار د أثن ". كبيت تجدی

ل وخالل    ه قب ا ینبغي عمل ذا الكتيب م سر ه یف
 . التجدیدةوبعد عملي

 
ى     إذا آنت قد أنهيت أعمال التجدید التي         ا أدت إل ربم

اث  ان انبع دخلده ه  رصاص ال ی ي ترآيب ى أو ف إل
ار الرصاص،     انبعاث   م بفحص     غب ع    فق ك واتب أطفال

 . من هذا الكتيب7 في الصفحة الواردةالخطوات 
 

 
 
 
 
 
 

الترميم إذا لم یتم 
، بطریقة صحيحة

 أعمال فان بعض
 إلى الترميم قد تؤدي

الرصاص  انفصال
             من 

ویتطایر مع الدهان 
 .الغبار في الهواء

 

 
 



  

 
 

 
 

 حين أن الدهانفي 
    هي بةوالغبار والتر
أآثر مصادر 

      الرصاص 
شيوعا، توجد 

مصادر أخرى 
 .للرصاص

 
 
 
 

 

 مصادر أخرى للرصاص
 
من ك بيتفي المياه كون أنابيب ت قد .مياه الشرب   ♦

. حام یحتوي على الرصاصمستخدم فيها ِلالرصاص أو 
 المياه شرآةأو في منطقتك اتصل بدائرة الصحة المحلية 

 إذ.  یمكنك أن تفحص المياه التي تستخدمهالمعرفة آيف
ال تستطيع أن ترى أو تشم أو تذوق الرصاص، آما أن 

  فإذا آنت تعتقد أن أنابيب .غلي الماء لن یتخلص منه
 :حتوي على الرصاصت المياه في بيتك قد

  
 سوى المياه   للشرب والطبخال تستخدم •

 .الباردة
 ثانية قبل 30 – 15افتح المياه لمدة  •

شربها خاصة إذا آنت لم تستخدم 
 .المياه لعدة ساعات قبلها

 
 إذا آنت تعمل بالرصاص فانك قد تجلبه :العمل   ♦

 لوبّداستحم . بيت إلى العلى یدیك و مالبسك
غسل ثياب العمل إ، وبيتثيابك قبل العودة إلى ال

 .منفصلة عن ثياب باقي أفراد العائلة
 
 . المدهونةاأللعاب و المفروشات القدیمة   ♦
 
الطعام والشراب المخزن في أوعية من    ♦

الكریستال الرصاصي أو الفخار الملمع 
 .بالرصاص أو البورسلين

 
مصانع صهر الرصاص أو غيرها من    ♦

 الرصاص في ینبعث منهاالصناعات التي 
 .الهواء

 
صناعة   ، الرصاصفيهاالهوایات التي یستخدم    ♦

 آو األعمال النهائية على الملونفخار أو الزجاج ال
 .األثاث

 
 التي تحتوي على الرصاص مثل الشعبيةاألدویة   ♦

"Greta " و"azarcon "تلبك تستخدم لمعالجة و
 .المعدة 

 

 
 
 
 
 
 



  

 
  من المعلوماتلمزید

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

         
 
 
 

 .لمعلومات عن الرصاصلالمرآز الوطني 
الرقم  صل ب رف  LEAD (424-5323)-424-800-1ات لتع

اص    سمم بالرص ن الت ك م ي أطفال ف تحم ، آي
ى صول عل رى وللح ات أخ ن معلوم ر اخطأ ع

اص ن  .الرص ات ع ى معلوم ول إل  وللوص
ارة          م بزی الرصاص عن طریق شبكة اإلنترنت، ق

 Lead/gov.epa.www :ين التاليينالموقع

www.hud.gov/offices/lead/. 
  الساخن لمياه الشرب اآلمنة  وآالة حمایة البيئةخط

الرقم   صل ب ى م 4791-426-800-1ات صول عل ات  للح علوم
 . وجود الرصاص في مياه الشربعن

 )CPSC( هالآيةـــلمنتجات االستاالخط الساخن للجنة أمان 
ات   ب معلوم نلطل ات  ع ي المنتج اص ف  الرص

تج استهالآي غير            أاالستهالآية    مأمون و للتبليغ عن من
الرقم       ما  بمنتج قلع مت أذىأي  عن  أو   -638-800-1، اتصل ب

لمنتجات االستهالآية   امان   أو قم بزیارة موقع لجنة أ      2772
 www.cpsc.gov :على

 هيئات الصحة والبيئة
ات وا   دن والوالی لبعض الم ة   لقبائ ا الخاص ا قوانينه  له

ه     الرصاص  الذي یدخل بالنسبة للدهان    جع  ار.  في ترآيب
ةا ة المحلي كلوآال وانين تنطبق  في منطقت  لتعرف أي الق

دم        . عليك ا  ًا أیض  وبوسع معظم الوآاالت أن تق ت  معلوم
 متخصصة في     تساعد  على إیجاد شرآات في منطقتك         

ستویات الرصاص،    يض م ة   تخف صادر محتمل ن م وع
ة لتخفيض للمساعدة حصل إ.  الرصاصأخطار  المادی

ة     ات المحلي ف للهيئ ام الهوات اوین وأرق دث العن ى أح عل
ب  ي ترغ ي الت ت ف ى اإلنترن ا عل صال به ىاالت   عل

وان ا و أ  www.epa.gov/leadالعن صل  ب وطني  ات لمرآز ال
  . 5323-424-800-1  اص علىـــلمعلومات عن الرصل

 

بوسع الذین یعانون من إعاقات سمعية االتصال بدائرة تقدیم المعـلومات االتحادیة على 
 . للوصول إلى أي من أرقام الهواتف الموجودة في هذا الكتيب1-800-877-8339



  

 
 (EPA)مكاتب وآالة حمایة البيئة 

____________________ 
 

 . وبرامج الوقایة من الرصاصعن اللوائح التنظيمية  المعلومات أن یقدم مزیدًا من المكتب اإلقليمي لوآالة حمایة البيئة بوسع
 

 
 EPAئية لوآالة الحمایة البيالمكاتب اإلقليمية 

آونيتيكوت، ماساشوستس، مين، نيو  ( 1المنطقة 
 ) فيرمونت،یالند آهامشير، رود 

 
 المرآز اإلقليمي للرصاص

  Regional Lead Contact
U S  EPA Region 1
Suite I 100 (CPT)
One Congress Street
Boston  MA 021 14- 2023
I (888) 372-7341 

جزر  ، بورتو ریكونيوجيرسي، نيویورك، ( 2لمنطقة ا
 ).رجينيف

 المرآز اإلقليمي للرصاص

U S  EPA Region 2 
2890 Woodbridge Avenue 
Building 209, Mail Stop 225 
Edison, N]  08837 3679 
(732) 321-6671 

دیلویر، ماریالند، ببنسيلفانيا، فيرجينيا،  (3المنطقة 
 ). الغربيةواشنطن دي سي، فيرجينيا

 
  ي للرصاصالمرآز اإلقليم

US  EPA Region 3 (3WC33) 
1650 Arch Street 
Philadelphia, PA   19103 
(215) 814-5000 

الباما، فلوریدا، جورجيا، آنتكي، أ( 4المنطقة 
 الجنوبية، ، آارولينا  الشماليةميسيسيبي،  آارولينا

 ).تينيسي
 المرآز اإلقليمي للرصاص

U S  EPA Region 4 
61 Forsyth Street, SW 
Atlanta, GA  30303 
(404) 562-8998 

ندیانا، ميتشيغان، مينسوتا، إلينوي، إ(  5المنطقة 
 .) ویسكونسين،اوهایو

 المرآز اإلقليمي للرصاص
U S  EPA Region 5 (DT- 8|) 
77 West Jackson Boulevard 
Chicago, IL  60604 -3666 
(312) 886- 6003 

 

 مكسيكو، رآانساس، لویزیانا، نيوآ (6المنطقة 
 ). تكساس،اوآالهوما

 المرآز اإلقليمي للرصاص
U S  EPA Region 6 
1445 Ross Avenue, 12th Floor 
Dallas. TX 75202-2733 
(214)665-7577 

 ).وري، نبراسكازیوا، آانساس، ميآ ( 7المنطقة 
 

 المرآز اإلقليمي للرصاص
 
U S  EPA Region 7 
(ARTD- RALI) 
901 N - 5th Street 
Kansas City, KS  66101 
(913) 551-7020 

 

،   الشماليةآولورادو، مونتانا، داآوتا( 8المنطقة 
 )یومينغا و،وتا الجنوبية، یداآوتا

 المرآز اإلقليمي للرصاص
Regional Lead Contact 
U S  EPA Region 8 
999 18th Street,  Suite 500 
Denver, CO  80202 2466 
(303) 312-6021 

 
  ) نيفادا،ریزونا، آاليفورنيا، هاوايأ ( 9المنطقة 

 المرآز اإلقليمي للرصاص
U S Region 9 
75 Hawthorne Street 
San Francisco  CA  94105 
(415) 947-4164 

 ).وریغون وواشنطنأیداهو، آالسكا، أ (10المنطقة 
 المرآز اإلقليمي للرصاص

US  EPA Region 10 
Toxics Section WCM -I 28 
I 200 Sixth Avenue 
Seattle, WA 98101-1 128 
(206) 553-1985 

 
 

 

 



  

 
 CPSCالمكاتب اإلقليمية للجنة أمان المنتجات االستهالآية 

____________________________________________________________________________ 
 وبرامج الوقایة من عن اللوائح التنظيميةالمعلومات  من أن یقدم مزیدًاالمنتجات االستهالآية أمان  للجنة   المكتب اإلقليميبوسع

 . الرصاص
 

 المرآز اإلقليمي لشرق الوالیات المتحدة
Eastern Regional Center 
Consumer Product Safety Commission 
201 Varick Street, Room 903 
New York. NY   10014 
(212) 620-4120 

 متحدةالمرآز اإلقليمي لوسط الوالیات ال

Central Regional Center 
Consumer Product Safety Commission 
230 South Dearborn Street, Room 2944 
Chicago, IL  60604 
(312)  353 8260 

 المرآز اإلقليمي لغرب الوالیات المتحدة
Western Regional Center 
Consumer Product Safety Commission
1301 Clay Street  Suite 610-N
Oakland, CA  94612
(510) 637-4050 

 
 
 
 

 
  اإلسكان والتطویر الحضري المعني بالرصاصوزارة مكتب

 
 للحصول على  الرصاصالصحية ومكافحة أخطارالبيوت  اإلسكان والتطویر الحضري المعني ب وزارةبمكتب  االتصالیرجى

 راخطأ والسيطرة على توعية بأخطار الرصاص ومكافحته، برامج الالرصاصعن اللوائح التنظيمية المتعلقة بمعلومات 
 . منح البحوث و برامج الرصاص

 
  األمریكيةوزارة اإلسكان والتطویر الحضري

U.S. Department of Housing and Urban Development 
Office of Healthy Homes and Lead Hazard Control 
451 Seventh Street  SW, P-3206 
Washington. DC   20410 
(202) 755-1785 

 
 
 في الواردةلمعلومات او . دون الحاجة إلى الحصول على إذنة منظم أوفردأي قبل  من ویصرح بإعادة طبعها.  عاّمة  ملكيةمملوآة هذه الوثيقة 

 نظمتي حددتها القوانين التي تل ا، وتعكس حدود السلطة القضائيةالمعروضةللقضایا  العلمي والتقني الحالي الفهم وضعت على أساس المنشورهذا 
من جميع  حمایة شاملة في جميع الظروف أو توفيرإن اتباع النصائح الواردة أعاله ال یعني بالضرورة . إعداد هذا المنشورالمشارآة في  الوآاالت
 . الصحية التي قد یسببها التعرض للرصاصاألخطار

______________________________________________________ 
 

US EPA Washington DC 20460  EPA 747-K-99-001 
US CPSC Washington DC 20207  June 2003 
US HUD Washington DC 20410 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 :نسبة الرصاص في بيتك عاليةإذا آنت تعتقد أن 
 

 .دة آانوا یبدون بصحة جيإن، حتى و في أجسامهم رصاصلمعرفة ما إذا آان یوجد أطفالك إفحص  ♦
 .بصورة متكررةغسل أیدي األطفال وزجاجاتهم ومصاصاتهم وألعابهم إ ♦
 . صحيا قليل الدسممًاتأآد من أن أطفالك یأآلون طعا  ♦
 . فيه مستوى الرصاصلمعرفة بيتك إفحص  ♦
 .نظف األرض وحواف النوافذ وغيرها من األسطح بانتظام  ♦
 .امسح التراب عن األحذیة قبل دخول البيت  ♦
 .حدث إلى مالك البيت إلصالح األسطح ذات الدهان المتقشرت  ♦
ار الرصاص        ♦ رض لغب ب التع ك لتجن ذ احتياطات د خ اء تجدی ت  أو أثن رميم البي صل ب  ( ت  5323-424-800-1)رقم الات

 .للحصول على اإلرشادات الالزمة
عل  ♦ سنفرة ذات الحزام أو ش ة ال ستخدم آل از  ةال ت سخينغ سدسات الت روبين أو م ة أو الكاشطات أو الب  ذات الحرارة العالي

 .ورق السنفرة على األسطح المدهونة التي قد تحتوي على الرصاص
 .في ترآيبه الرصاص الذي یدخلالدهان أن تزیل بنفسك ال تحاول   ♦

 
 
 
 
 
 
 

 

  لحمایة أسرتك منخطوات بسيطة
 خطر التسمم بالرصاص



  

  


