احذروا من الرصاص!

هل تعلم أين يمكن
أن يختبئ الرصاص؟
الرصاص معدن يمكن أن يتسبب في إيذاء األطفال
والبالغين .قد ال يبدو على األطفال المرض أو ال يتصرفون
بشكل يدل على أنهم مصابين بالمرض ،ولكن يمكن أن يظهر
فحص الدم أنهم مصابين بتسمم الرصاص .ويمكن أن يضر
ذلك نموهم وسلوكهم وقدرتهم على التعلم .يمكن أن يشكل
صا النساء الحوامل
الرصاص أي ً
ضا مشكلة للبالغين وخصو ً
وأطفالهن الرضع.

عندما يتعرض الطالء الذي يحتوي على الرصاص في منزلك للتشقق أو التقشر،
يمكن أن يُسقط منه رقاقات أو يمكن أن يؤدي إلى تكوين غبار من الرصاص .ويلتقط األطفال هذه
الرقاقات والغبار عند زحفهم على األرض أو عندما يضعون أيديهم وألعابهم في أفواههم .ويمكن
أن يصاب األطفال بتسمم الرصاص بهذه الطريقة.

هل كنت تعرف أن بعض األدوية والتوابل 
ومستحضرات التجميل واألغذية
من الدول األخرى قد تحتوي أيضًا على الرصاص؟ وقد تسبب الرصاص

? Medicine or Poisonالموجود في هذه المنتجات في إصابة أطفال بالمرض .وقد تكون هناك منتجات أخرى ال نعرفها
بعد تحتوي على الرصاص .قد تباع هذه المنتجات في المتجر الموجود في حيك أو قد يجلبها
سفرهم.
معهم بعد
العائلة
أصدقاء أو أفراد من
The New
York
City
Department
of Health and Mental Hygiene (N

became aware of several lead poisoning cases associated with the
medicine products (HMPs).

األدوية والمنتجات األخرى التي قد تحتوي على الرصاص:

In January 2011, DOHMH
pregnant woman with a bl
التوابل المستوردة من
of 64 µg/dL. During the c
الشرق األوسط وأمريكا
الالتينية والهند والصين يمكن
woman reported using Pr
أن تحتوي على الرصاص.
medicine manufactured in
Pharmaceuticals. Pregnita
purchased in India as a pr
Testing found the supplem
parts per million (ppm) le
two pills daily for about f
العديد من أنواع
newborn had a BLL of 23

الحلوى

من جميع
أنحاء العالم يمكن أن تحتوي
In March 2011, a NYC m
على الرصاص.

reached 55 µg/dL reporte
medicines for diabetes an
purchased and made in In
Kusumakar Ras with Gold
manufactured by Dabur, c

منتجات التجميل

ضا أن تحتوي على
يمكن أي ً
الرصاص .ويعد الكحل (يُعرف
ضا بالسورما أو الكاجال) أحد
أي ً
أمثلة المواد التي تحتوي على
الرصاص .وهو يستخدم
لتحسين مظهر العين.

األدوية العشبية واإليورفيدية

من الشرق األوسط وأمريكا الالتينية والهند
والصين يمكن أن تحتوي على الرصاص.

الصور مهداة من إدارة الصحة بمدينة نيويورك ()New York City Department of Health

المراهم والمعاجين

 Yisaoguang Yaoguaهو
مرهم من الصين يستخدم لعالج
الطفح الجلدي.

من خارج الواليات المتحدة يمكن أن تحتوي على الرصاص:

 Hondanهو مسحوق يستخدم
عادة ً كمرهم لعالج الطفح الناتج
عن الحفاضات وجفاف البشرة.

البخور وبعض الشمعدانات

يمكن أن تحتوي
على الرصاص .يمكن أن يكون الرصاص موجودًا في الفحم،
و“ ،”unsiوأنواع البخور األخرى التي تقوم بحرقها في منزلك
وفي بعض فتائل الشموع.

Thanakaهو مرهم أو معجون من بورما
ق من أشعة
مصنوع من األشجار ويستخدم كوا ٍ
الشمس ولحماية الجلد.

الحلي المعدنية

بما في ذلك المطلية بالذهب أو
الفضة يمكن أن تحتوي على الرصاص .يجب أال يضع
األطفال الحلي المعدنية في أفواههم مطلقًا.
الصور مهداة من إدارة الصحة بمدينة نيويورك ()New York City Department of Health

اتصل

بطبيبك أو بإدارة الصحة ( )Health Departmentالمحلية أو بالموظف
المسؤول عن حالة إعادة توطين الالجئين إذا:
• استخدمت عائلتك أي من هذه المنتجات أو المنتجات الشبيهة بها.
• كانت لديك أسئلة عن أي شيء تراه في هذه الصور.
• قام شخص بإعطائك دوا ًء جديدًا أو كانت لديك أسئلة أخرى حول ما إذا كان دواء أو
منتج معين آمنًا لرضيعك أو لطفلك.
• كان في منزلك طالء متشقق أو متكسر أو متقشر.
• هل تشعر بالقلق بخصوص احتمال إصابة طفلك بتسمم الرصاص أو احتمال تعرضه
لمنتجات تحتوي على الرصاص .ينبغي أن يخضع جميع األطفال لفحص الدم حتى إذا
كانوا يبدون بخير.
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