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اگر به هرکدام از این سؤاالت با »بله« یا »مطمئن نیستم« پاسخ دادهاید، ممکن است فرزندتان به آزمایش سرب خون نیاز داشته باشد.

سرب به خصوص برای کودکان زیر 6 سال یک مسئله نگران کننده است. شما و ارائه دهنده خدمات درمانی تان باید از سطح سرب خون فرزندتان 
مطلع باشید.

آیا فرزندتان به آزمایش 
سرب نیاز دارد؟

آیا فرزندتان در ساختمانی زندگی می کند یا معموالً به آن رفت وآمد دارد که قبل از 1978 ساخته شده و . 1
احتماالً درمعرض سرب قرار گرفته است، مثالً رنگ آن پوسته پوسته  یا ورقه ورقه شده است، اخیرا 

تعمیر یا بازسازی شده یا هم اکنون درحال تعمیر یا بازسازی است یا در آب آشامیدنی آن میزان باالیی 
از سرب وجود دارد؟  

مطمئن خیربله
نیستم

مطمئن خیربلهآیا در سال گذشته، فرزندتان مدتی را در خارج از ایاالت متحده بوده است؟ . 2
نیستم

مطمئن خیربلهآیا فرزندتان با کودکی که سطح سرب خونش باالست زندگی یا بازی می کند؟  . 3
نیستم

آیا فرزندتان دارای معلولیت های رشدی است، مواد غیرخوراکی در دهانش می گذارد یا به سطوح . 4
مطمئن خیربلهرنگ شده آسیب می رساند یا آنها را می کند؟

نیستم

آیا فرزندتان در تماس مداوم با بزرگسالی است که ممکن است آثاری از سرب را از کار یا . 5
سرگرمی های خود به خانه بیاورد، مثالً: رنگ آمیزی خانه، لوله کشی، بازسازی، ساخت وساز، تعمیر 

خودرو، جوشکاری، تعمیر وسایل الکترونیکی، بازیافت باتری، ذوب سرب، جواهرسازی، 
شیشه کاری منقوش یا سفالگری، ماهیگیری (وزنه های سربی ماهیگیری)، اسلحه گرم، یا جمع آوری 

سرب یا مجسمه های ساخته شده از پیوتر/مسوار؟ 

مطمئن خیربله
نیستم

آیا خانواده تان از داروهای سنتی، روش های درمانی، مواد آرایشی، پودرها، ادویه ها یا مواد غذایی . 6
مطمئن خیربلهوارداتی از کشورهای دیگر استفاده می کند؟ 

نیستم

آیا خانواده تان از ظروف کریستالی، یوتری/مسواری یا سفالی ساخت کشورهای دیگر برای پخت وپز، . 7
مطمئن خیربلهنگه داری یا سرو غذا استفاده می کند؟ 

نیستم

آیا فرزندتان یکی از آزمایش های سرب را از دست داده است؟ طبق قانون ایالت نیویورک باید در سن . 8
مطمئن خیربله1 سالگی و مجددا در سن 2 سالگی آزمایش سرب بر روی تمامی کودکان انجام شود.

نیستم
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