
سرب موجود در رنگ ها در خانه وارد شکاف ها و ترک ها می شود، ممکن است 
ذراتی از آنها بر روی زمین بریزد و الیه ای از سرب ایجاد کند. ممکن است کودکان این ذرات 
ریخته شده را بردارند و هنگامی که روی زمین می خزند و دستشان و اسباب بازی هایشان را 
به دهانشان می برند، سرب را به دهان خود وارد کنند. کودکان به این روش ممکن است دچار 

مسمومیت با سرب شوند. 

آیا می دانستید که بعضی از داروها، ادویه ها، مواد آرایشی و غذاهایی که 
از کشورهای دیگر وارد می شوند ممکن است حاوی سرب باشند؟ 
سرب موجود در این مواد سبب بروز بیماری در کودکان می شود. ممکن است محصوالت 

دیگری نیز باشند که ما هنوز از آنها اطالعی نداریم. این اقالم ممکن است در محله شما فروخته 
شود، یا دوستان یا یکی از اعضای خانواده تان آنها را از سفرش با خود بیاورد.

سرب یک نوع ماده فلزی است که می تواند به 
کودکان و بزرگساالن آسیب برساند. ممکن است کودکان در 
ظاهر بیمار به نظر نرسند، اما آزمایش خون نشان می دهد 

که دچار مسمومیت با سرب هستند. این امر می تواند بر 
وزن، رفتارهای آن و توانایی یادگیری آنها تأثیر بگذارد. 

همچنین ممکن است سرب مشکالتی را برای بزرگساالن به 
همراه داشته باشد، به خصوص زنان باردار و فرزندان آنها. 

داروها و سایر محصوالتی که ممکن است سرب داشته باشند:
ادویه وارد شده از خاور 

میانه، آمریکای التین، هند و چین 
ممکن است حاوی سرب باشد.

مواد آرایشی نیز ممکن 
 Kohl .است سرب داشته باشند 
)که به نام سورمه یا کجال نیز 

شناخته می شود( یک نمونه از این 
مواد است. از آن برای کشیدن خط 
سیاه اطراف چشم استفاده می شود. 

انواع زیادی از آب نبات 
های موجود در جهان 
ممکن است سرب داشته 

باشند. 

آیا می دانیدمراقب سرب باشید!
          سرب در کجا پنهان شده است؟
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داروهای گیاهیوآیورودیکریشه 
 در خاور میانه، آمریکای التین، هند و 

چین دارند. 



در شرایط زیر با پزشک، بخش خدمات سالمت محلی یا مدیر مرکز پناهندگي 
خودتان تماس بگیرید:

•  اگر خانواده تان از هرکدام از این محصوالت یا محصوالت مشابه استفاده کرده 
است.

•  اگر درباره مواردی که در این تصویرها مشاهده می کنید سؤالی دارید. 
•  اگر فردی داروی جدیدی به شما داده یا اگر سؤال دیگری درباره ایمنی دارو یا 

محصول فرزندتان دارید.
•  اگر از ترک ها و شکاف های خانه تان تکه های رنگ بر روی زمین ریخته است. 

•  اگر نگران هستید فرزندتان دچار مسمومیت با سرب شده یا با مواد حاوی سرب در تماس بوده است. از هر کودکی باید 
آزمایش خون گرفته شود، حتی اگر در ظاهر سالم باشد. 

عود و بعضی از شمع ها ممکن است حاوی سرب 
باشند. سرب ممکن است در ذغال چوب، “unsi” و دیگر نمونه 

های عود یا فتیله بعضی از شمع ها وجود داشته باشد.

پمادها و چسب هایی که از خارج از ایاالت متحده وارد می 
شود ممکن است حاوی سرب باشد: 

Hondan پودری است که 
از آن به عنوان پماد برای 
سوختگی جای پوشک و 
برای پوست های خشک 

استفاده می شود.

 Yisaoguang Yaogua
پمادی است که از چین وارد می 

شود و برای درمان دانه های 
پوستی از آن استفاده می شود. 

Thanaka نوعی پماد یا چسب 
است که در برمه از درختان 

تهیه می شود و به عنوان ضد 
آفتاب و برای محافظت از 

پوست استفاده می شود. 

جواهرآالتفلزی،از جمله روکش طال یا نقره 
ممکن است حاوی سرب باشند. کودکان هرگز نباید 

جواهرآالت فلزی را به دهانشان وارد کنند. 
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سفال لعابدار می تواند حاوی 
سرب باشد و نباید در جهت تهیه یا سرو 

غذا استفاده شود. 


