Обережно: свинець!

Чи знаєте ВИ, де
може ховатися свинець?
Свинець - це метал, шкідливий як для дітей,

так і для дорослих. Отруєння свинцем виявляють
за допомогою аналізу крові, при цьому діти
не обов’язково виглядають і поводяться як
хворі. Таке отруєння може негативно вплинути
на розвиток, поведінку та здатність дітей до
навчання. Свинець може також становити
проблему для дорослих, особливо для вагітних
жінок та їхніх новонароджених немовлят.

Коли свинцева фарба у вашому помешканні тріскається або
лущиться, можуть відколюватися маленькі шматочки або утворюватися
свинцевий пил. Діти підбирають ці шматочки та пил, коли повзають по
підлозі або тягнуть руки та іграшки до рота. Саме так вони можуть отруїтися
свинцем.



Чи знаєте ви, що деякі лікарські засоби, спеції, косметичні засоби

та харчові продукти, що завозяться з інших країн, також можуть
містити свинець? Свинець, що міститься у такій продукції, спричиняє
Medicine or Poiso
захворювання у дітей. Можливо, є й інші товари, про які ми ще не знаємо.
Вони можуть продаватися у магазинах вашого району або їх можуть
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Свинець може міститись у зазначених нижче лікарських засобах та інших товарах.
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Свинець може міститися

Зображення надано Департаментом охорони здоров’я міста Нью-Йорк

Свинець може міститись у складі мазей та паст, виготовлених
за межами Сполучених Штатів Америки:

Yisaoguang Yaogua
- китайська мазь, що
застосовують для лікування
висипу на шкірі.

Hondan - порошок, що
часто використовують
для приготування мазі від
попрілостей у дітей грудного
віку та для сухої шкіри.

Ароматичні засоби та деякі свічки можуть
містити свинець. Свинець може бути у
вугіллі, запальнику та ароматизаторах, що ви
запалюєте у своєму будинку, а також у деяких
видах свічкового ґноту.

Thanaka - бірманська мазь
або паста, виготовлена з
сировини деревних рослин, що
застосовується для захисту шкіри,
зокрема як сонцезахисний крем.

Прикраси, виготовлені з металу, у тому

числі з золотим або срібним покриттям,
можуть містити свинець. Необхідно
постійно слідкувати, щоб діти не тягнули
металеві прикраси до рота.
Зображення надано Департаментом охорони здоров’я міста Нью-Йорк

Зверніться до свого лікаря, у місцевий Департамент охорони здоров’я
або до спеціаліста з питань розселення біженців у таких випадках:
• у вашій родині застосовувалися будь-які із зазначених
товарів або аналогічна продукція;
• у вас є питання щодо того, що ви бачите на цих зображеннях;
• хтось дав вам новий лікарський засіб або ви маєте інші питання
щодо безпеки певних ліків чи продуктів для ваших дітей;
• у вашому помешканні тріскається, відколюється або лущиться
фарба;
• ви хвилюєтеся, що у вашої дитини може бути отруєння свинцем або що ви, можливо,
користуєтеся предметами, що містять свинець. Усім дітям необхідно здати кров на аналіз, навіть
якщо вони виглядають здоровими.
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