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هل تخطط لشاء أو لستئجار منزل ب ني قبل عا   1978؟ُ

 هل تعلم أن العديد من النازل التي ب نيت قبل عام  1978 مطلية بطلء رصاص الساس؟ يكن أن يعرضك
الرصاص الوجود ف الطلء والرقائق والغبار لخاطر صحية جسيمة  .

اقرأ هذا الكتيب بالكامل لتعلم :

كيف يدخل الرصاص إل جسدك   • 

كيف يؤثر الرصاص ف صحتك   • 

 • ما الذي يكنك فعله لحمية عائلتك  

من أين يكنك الحصول عل الزيد من العلومات   • 

قبل استئجار أو شاء منزل أو شقة تم بناؤهم قبل عا   1978، يتطلب القانون الفدرال :

 • من البائعي الفصاح عن العلومات التي يعرفونها عن الطلء رصاص الساس أو مخاطر الطلء  
رصاص الساس قبل بيع النزل .

 •   بد أن تتضمن عقود مبيعات العقارات بيان ا تحذيريا محددا عن الطلء رصاص الساس. منح 
الشتون مهلة تصل إل   10 أيام للتأكد من وجود رصاص  .

 • من اللك الفصاح عن العلومات التي يعرفونها عن الطلء رصاص الساس أو مخاطر الطلء  
 رصاص الساس قبل سيان عمليات اليجار.   بد أن تتضمن عقود التأجي بيان ا تحذيريا محددا

عن الطلء رصاص الساس  .

 ف حالة تنفيذ مشوعات التجديدات أو الصلحات أو الطلء            (RRP)  ف شقتك أو منزلك اللذين تم
بناؤهم قبل عا    1978 :

 • اقرأ نشة وكالة حمية البيئة،  الدليل العتمد الِمن من الرصاص  للتجديد الصحيح، لعرفة الزيد 
 عن ممرسات العمل المنة من الرصاص التي   بد للمقاولي من اتباعها عند العمل ف منازلهم

)نظر صفحة   12 ).
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خطوات بسيطة لحمية عائلتك من مخاطر الرصاص 

إذا كنت تعتقد أن منزلك مطل  بطلء رصاص الساس

 • فل تحاول إزالة الطلء رصاص الساس بنفسك .

دائ ا أبق السطح الطلية بحالة جيدة لتقلل تلفها. • 

• أ خضع منزلك للفحص ضد مخاطر الرصاص. اعث عل مفتش معتمد أو مقيم مخاطر 
. epa.gov/lead معتمد عل ر ابط 

تحد ث مع مالك منزلك أو شقتك حول إصلح السطح بتقشي الطلء أو إزالته. • 

نظ ف الرضيات، وعتبة النوافذ، والسطح الخرى بانتظام. • 

اتخذ إجراءات وقائية لتجنب التعرض لغبار الرصاص عند إعادة النمذجة . • 

 • عند التجديد أو الصلح أو الطلء،   توظ ف إ  شكات التجديد العتمد سلمتها من 
الرصاص والعتمدة من الدولة أو من وكالة حمية البيئة ال .مريكية 

قبل الشاء، أو التأجي أو إعادة تجديد منزلك، أخض عه لفحص الطلء رصاص الساس. • 

 • استش مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول إجراء فحص الرصاص لطفالك. يكن  
لطبيب الطفال الذي تتعامل معه إجراء فحص الرصاص من خلل فحص دم بسيط 

اغسل أيدي الطفال والببونات وماصات الطفال واللعاب مرار ا وتكرارا. • 

 • تأكد من تناول الطفال طعام ا صحيا منخفض الدسم غنيا بنسب مرتفعة من الحديد، 

والكالسيوم، وفيتامي س  .

اخلع الحذاء أو امسح نعل الحذاء قبل دخول منزلك . • 
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يدخل الرصاص إل جسدك بطرق عديدة 

يدخل الرصاص إل أجساد البالغي والطفال إذا  :

استنشقوا الغبار الذي يحتوي عل الرصاص )وخاصة أثناء أنشطة مثل أعمل التجديدات أو  • 
الصلحات أو الطلء الذي يكشط السطح الطلية  ).

بلع غبار الرصاص الستقر عل الطعمة وأسطح تحضي الطعمة وغيها من الماكن . • 

تناول رقائق الطلء أو التبة التي تحتوي عل طلء . • 

يشكل الرصاص خطورة بنحو خاص عل الطفال دون الـ   6 أعوا  .

 • ف هذا العمر، تكون أدمغة الطفال  
 وجهازهم العصبي أكث حساسية للتأثيات 

الضارة للرصاص  .

تتص أجساد الطفال نسب ا أكب من الرصاص. • 

 • يضع الطفال الصغار والرضع عادة  أيديهم 
 وغيها من الشياء الخرى ف فمهم. يكن 

أن تحتوي هذه الشياء عل غبار الرصاص  .

ينبغي أن تعرف النساء ممن هن ف سن النجاب أن الرصاص يشكل خطورة عل نو الجني .

 • ت عرض النساء ممن يعانون من مستوى مرتفع من الرصاص ف نظامهن قبل أو أثناء الحمل، الجني للرصاص عب 
الشيمة أثناء نوه  .
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الثار الصحية للرصاص 

يؤثر الرصاص ف الجسم بطرق عديدة.  من الهم معرفة أن التعرض لستويات 
منخفضة من الرصاص يكن أن يض الطفال .

بالنسبة إل الطفال، يكن أن يؤدي التعرض للرصاص إل 

تلف الجهاز العصبي والكل   تلف عصب الدماغ  •

مشاكل ف السمع 

 • صعوبات التعلم، واضطراب نقص ا نتباه، وذكاء  
منخفض 

نو بطيء 

مشاكل ف الكلم، واللغة، والسلوك   • 

ضعف التناسق العضل   • 

انخفاض نو العضلت والعظام   • 

تلف حاسة السمع   مشاكل ف الهضم  •

مشاكل إنجابية )لبالغي )

وبينم التعرض النخفض للرصاص هو الكث شيوعا، فإن التعرض لكميات عالية من الرصاص يكن أن يسبب

آثار ا مدمرة عل الطفال، با ف ذلك الص ع والغمء، وف بعض الحا ت الوت.

و عل الرغم من أن الطفال أكث قابلية  بشكل خاص تجاه التعرض للرصاص، فإنه خطر كذلك عل البالغي. 

بالنسبة إل البالغي، يؤدي التعرض للرصاص إل  :

ضر عل الجني ف طور التطور   • 
زيادة فرصة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل   • 
مشاكل ف الخصوبة )عند الرجال والنساء  )  • 
ارتفاع ضغط الدم   • 
مشاكل ف الهضم   • 
اضطرابات عصبية   • 
مشاكل ف الذاكرة والتكيز   • 
آ م العضلت والفاصل   • 
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افحص عائلتك للتأكد من عد  وجود 

افحص أطفالك ومنزلك إذا كنت تعتقد أن منزلك يحتوي عل الرصاص .

 ، تتجه مستويات الرصاص ف دم الطفال إل الزيادة بسعة من سن  6 إل  12 شهرا

وتتجه إل الذروة عند سن  18 إل  24 شهرا.

استش طبيبك للحصول عل نصيحة لفحص طفلك. يكن لتحليل دم بسيط كشف الرصاص .

ي نصح عادة بتحاليل مستوى الرصاص ف الدم لـ:

الطفال ف سن عام وعام ي • 

الطفال أو أعضاء السة الخرين الذين تعرضوا لستويات مرتفعة من الرصاص  • 

الطفال الذين يجب فحصهم وفق ا لخطة الفحص الصحية الحلية أو التابعة للو ية • 

يكن لطبيبك ش ح ما الذي تعنيه نتائج الفحص و إذا كنت تحتاج إل الزيد من الفحص .
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أين يوجد الطلء رصاص الساس 

بصفة عامة، كلم كان منزلك أو مرفق رعاية طفلك قدي ا، كان من الحتمل احتواؤه عل طلء رصاص الساس . 1

العديد من النازل، متضمنة السكان الخاص، والسكان القد  كمعونة من الدو لة ، 
والسكان الملوك للدولة ومرافق رعاية الطفل ممن تم بناؤهم قبل   1978 جميعها
مطل بطلء رصاص الساس. ف عام  1978، منعت الحكومة الفيدرالية استخدام 

.ساس  2 الستهلك للطلء رصاص ال

تعل م كيفية تحديد ما إذا كان هذا الطلء طلء رصاص الساس أم   ف صفحة  7 .

 يكن أن يتواجد الرصاص ف  :

النازل ومرافق رعاية الطفل ف الدينة أو البلد أو الضواحي ،   • 

ف منازل العائلة وشققها الستقلة الخاصة والعامة ،   • 

ف السطح داخل النزل وخارجه، و   • 

 • ف التبة حول النزل. )يكن للتبة أن تتص الرصاص من الطلء الخارجي أو من غيها من الصادر  
 الخرى، عل سبيل الثال ا ستخدام السابق للغاز الشبع بالرصاص ف السيارات  ).

. epa.gov/lead تعل م الزيد حول أماكن تواجد الر صاص عل

1 
ت عرف  الحكومة الفيدرالية حاليا ”الطلء رصاص الساس” عل أنه طلء بستويات رصاص أكب من أو  

تساوي   1.0 ملليجرام لكل سنتيمت مربع )ملجم/سم2)، أو أكث من   %0.5  بالوزن 

ت عرف  الحكومة الفيدرالية حاليا ”الطلء الذي يحتوي عل الرصاص” عل أنه الرصاص الوجود ف  2 

الطلء الجفف الجديد با يزيد عن   90 جزءا ف الليون بالوزن
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التعرف عل الطلء رصاص الساس ومخاطره 

 يعد الطلء رصاص الساس التالف  (التقش، أو الكشوط، أو التجي، أو التشقق، أو الطلء التالف ) خطرا ويحتاج
 إل عناية فورية. قد يكون الطلء رصاص الساس أيض ا خطرا عند وجوده عل السطح، حيث يكن للطفال  مضغه أو

تعر ض السطح للبل والتلف بكثة، مثل :

النوافذ وعتبات النوافذ   • 

البواب و إطارات البواب   • 

الدرج، والسوار، والدرابزين، والشفات   • 

عادة ل يشكل الطلء الذي يحتوي عل الرصاص مصدر ا للخطر إذا كان ف حالة جيدة
وإذا لم  يكن يؤثر ف أو يحتك بالسطح مثل النافذة.

 يكن أن يتكون  الغبار الذي يحتوي عل الرصاص  عندما يتم كشط الطلء رصاص الساس أو يتم صقله بالرمل أو
أصاص  و  تحتك أصاص  يض ا عندما تتصادم  السطح الطلية الحتوية عل  ر  تسخينه. يتشكل الغبار  الذي يحتوي عل  الر
 مع ا. يكن لرقائق الطلء والغبار الذي يحتوي عل الرصاص أن يصل إل السطح والشياء التي يلمسها الناس. يكن

 أن يدخل الغبار الرصاص الستقر إل الهواء مجدد ا عندما يتم كنس  النزل بالكنسة الكهربائية أو القشة، أو عندما
يمشي  الناس فيه. تحدد وكالة حمية البيئة حاليا الستويات التالية للرصاص ف الغبار بأنها خطرة :

 • 10        ميكروجرامات لكل قدم مربع )ميكروجرام/قدم2 ) وأكث لل رضيات ،  
با ف ذلك الرضيات الغطاة بسجاد 

 • 100ميكروجرام/قدم 2 لعتبات النوافذ الداخلية 

يكن أن يشكل  الرصاص ف التبة  خطرا عندما يلعب الطفال ف التبة العارية أو عندما
ي حض الناس التبة العالقة عل أحذيتهم إل النزل. تحدد وكالة حمية البيئة حاليا

الستويات التالية للرصاص ف التبة بأنها خطرة  :

جزء ف الليون وأعل ف مناطق اللعب ف الت بة العارية   400 • 

جزء ف الليون )متوسط ) وأعل ف التبة العارية ف الجزء التبقي من الفناء   1200 • 

 تذكر، أن الرصاص من رقائق الطلء — التي يكنك رؤيتها — والغبار الذي يحتوي عل الرصاص—الذي قد ل تتمكن 

من رؤيته — يكن أن يكون كلهم خطر ين .

 الطريقة الوحيدة لعرفة ما إذا تواجدت مخاطر الرصاص بالطلء أو الغبار أو التبة هي فحصها. تشح الصفحة التالية 
كيفية القيام بذلك  .
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التحقق من الرصاص ف منزلك 

يكنك التحقق من وجود الرصاص ف منزلك بعدة طرق  مختلفة :

 • ي خبك فحص  الطلء رصاص الساس  إذا كان منزلك يحتوي عل طلء رصاص الساس أم   ومكان وجوده. لن
 يخبك ما إذا كان منزلك يحتوي حالي ا عل مخاطر الرصاص أم  . سيقوم أخصائي  اختبار مدرب ومعتمد، يسمى

مفتش الطلء رصاص الساس ، 

بإجراء فحص الطلء باستخدام طرق، مثل  :

 (XRF)  جهاز ومضان الشعة السينية الحمول • 

الفحوصات العملية لعينات الطلء  • 

 • يعلمك  تقييم الخاطر  ما إذا كان منزلك يحتوي حالي ا عل أي أخطار
 رصاص من الرصاص الوجود ف الطلء أو الغبار أو التبة أم  ، كم يخبك 

 بالجراءات التي ينبغي اتخاذها لعالجة أي مخاطر. سيقوم أخصائي  فحص

ـ : مدرب ومعتمد، يسمى  مقيم للمخاطر ب

 • أخذ عينة من الطلء التالف عل البواب، والنوافذ، والرضيات، 
والدرج  والحوائط 

أخذ عينة من الغبار بالقرب من السطح الطلية وعينة من التبة العارية ف الفناء  • 

إجراء الفحوصات العملية عل عينات الطلء والغبار والتبة  • 

 • يخبك كل من الفحص وتقييم الخاطر ما إذا كان منزلك يحتوي عل أي طلء رصاص الساس و إذا كان منزلك 
يحتوي عل أي مخاطر رصاص، ومكان وجو .دهم 

 تأكد من قراءة التقرير القدم لك بعد ا نتهاء من الفحص الذي أجريته أو تقييم الخاطر، وطرح أسئلة حول أي 

شي .ء   تفهمه 
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التحقق من احتواء منزلك عل رصاص، تتمة

عند التحضي لعمل التجديد أو الصلح أو الطلء ف منزل بني قبل عا   1978، يجوز

لعمل التجديد العتمدين للسلمة من الرصاص  (انظر الصفحة   12 ):

لنطقة   • أخذ عينات من رقاقة الطلء لتحديد ما إذا كان الطلء رصاص الساس موجود ا ف اً
ِ

 السكن الذي يتلقى  مساعدة فيدرالية، يجب أن يكون الشخص الذي يجمع هذه العينات مفتشا
م للمخاطر . ًُّ معتمد ا للطلء رصاص الساس أو مقي

 البيئة لتحديد ما إذا كان 

ً

 • استخدم مجموعات ا ختبار العتف  بها من قبل وكالة حمية
كن  ليس  ف السكن الذي يتلقى  الساعدة الفيدرالية ).

ِ
الطلء رصاص الساس غي موجود )ول

افتض وجود الطلء رصاص الساس واستخدم ممرسات العمل المنة من الرصاص . • 

تتواجد برامج  عل مستوى الو ية وعل الستوى الفيدرالي  لضمن إجراء الفحص بأمان
وموثوقية وفعالية. لزيد من العلومات، اتصل بالو ية أو الوكالة الحلية الخاصة بك، أو قم 

  1-800-424-LEAD (5323)  أو اتصل بـ  ، epa.gov/lead   بزيارة
. تصال ف منطقتك  3 للحصول عل قائة بجهات ا 

 3  يكن لل فراد الذين يعانون من صعوبة ف السمع- أو الكلم الوصول إل هذا الرقم من خلل الهاتف

النصي  عن طريق التواصل مع خدمة التحيل الفيدرالية عل الرقم  1-800-877-8339
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ما الذي يكنك فعله الن لحمية عائلتك 

 إذا كنت تشك ف وجود مخاطر الطلء رصاص الساس ف منزلك، يكنك اتخاذ بعض 
الخطوات الفو :رية لحمية عائلتك من الخاطر 

إذا كنت مستأجر ا، فقم بإخطار الالك الخاص بك بتقش أو إزالة الطلء .  • 

 • حافظ  عل السطح الطلية نظيفة وخالية من الغبار. نظ ف الرضيات و إطارات النوافذ وعتبات النوافذ والسطح 
 الخرى أسبوعي ا. استخدم ممسحة أو إسفنجة منقوعة ف الاء  الدافئ  ومنظفا عاما لجميع الغراض. )تذكّر:   تقم

أبدا بمزج  المونيا ومنتجات التبييض معا لنها يكن أن تشكل غازا خطيا ).

قم بتنظيف رقائق الطلء بعناية عل الفور دو .ن تكوين غبار   • 

 • اشطف السفنجات ورؤوس المسحة جيد ا أثناء تنظيف الناطق التسخة أو التبة، ومرة أخرى بعد ا نتهاء من 
 .تنظيفها 

اغسل يد يك وأيادي أطفالك كثيا، خصوصا قبل وقت أكلهم، وقبل القيلولة، وقبل وقت النوم .  • 

 • حافظ  عل نظافة أماكن اللعب. اغسل ببونات الطفال، وماصات الطفال، واللعاب، وألعاب الحيوانات الحشوة  
بانتظام  .

امنع الطفال من  مضغ  طلء عتبات النوافذ، أو السطح الطلية الخرى، أو أكل التبة  .  • 

 • عند التجديد أو الصلح أو الطلء،   توظ ف إ  شكات التجديد العتمد سلمتها من الرصاص والعتمدة من الدولة 
أو من وكالة حمية البيئة المريكية )انظر الصفحة   12 ).

قم بتنظيف حذائك أو خلعه قبل دخول منزلك لتجنب وصول الرصاص من التبة . • 

 • تأكد من أن الطفال يتناولون وجبات مغذية منخفضة الدهون وغنية بنسب مرتفعة من الحديد والكالسيوم، مثل  
السبانخ  ومنتجات اللبان. الطفال التبعون نظام ا غذائيا جيدا يتصون نسبا أقل من الرصاص .
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تقليل مخاطر الرصاص 

 يكن أن يؤدي كشط الطلء رصاص الساس أو إزالة الرصاص بشكل 
 غي صحيح إل زيادة الخطر عل عائلتك من خلل نش الزيد من 

الغبار الذي يحتوي عل الرصاص حول النزل  .

 • بالضافة إل التنظيف اليومي والتغذية الجيدة، يكنك تقليل 
 مخاطر الطلء رصاص الساس  مؤقتا  من خلل اتخاذ الجراءات،

 التالفة وزراعة العشب لتغطية التبة 
ً

 مثل إصلح السطح الطلية
ً حلو  دائة وستحتاج  إل  اللوثة بالرصاص. هذه الجراءات ليست

عناية مستمرة  .

يكنك تقليل التعرض للرصاص عند القيام بالتجديد أو  • 
الصلح أو الطلء عن طريق ا ستعانة بعامل تجديد 

معتمد من وكالة حمية البيئة أو مرخص من الدولة والذي 
ع 

ّْ

عل استخدام ممرسات العمل المنة م

ً

تم تدريبه 
 الرصاص. إذا كنت شخص ا يحب القيام بالهام بنفسه، فتعلم كيفية

استخدام ممرسات العمل المنة مع الرصاص ف منزلك  .

 • لزالة مخاطر الرصاص بشكل دائم، يجب عليك تعيي مقاول معتمد للحد من الرصاص. تتضمن طرق  الحد من )أو 
 القضاء الدائم عل الخاطر)، إزالة أو غلق أو تحويط الطلء الرصاص بواد خاصة.   يعد طلء السطح الذي يشكل 

ًر ا بالطلء العادي فقط سيطرة دائة .

ً

خط

استعن دائ ا بقاول معتمد مدرب عل التعامل مع مخاطر الرصاص بأمان .

 • ا ستأجر شكة معتمدة للتعامل المن مع الرصاص )انظر الصفحة   12) لداء مشاريع التجديد أو الصلح أو الطلء
التي تكشط ال .سطح الطلية 

 • لعالجة مخاطر الرصاص بشكل دائم، قم بتعيي مقاول معتمد للحد من الرصاص. سيضمن ذلك معرفة القاول 
كيفية العمل بأمان وامتلكه العدات الناسبة للتنظيف بشكل جيد  .

ًدون عم  مؤهلي، وسيتبعون قواعد صارمة للسلمة عل النحو الذي تحدده دولتهم أو  سيوظف القاولون العتم
الحكومة الفيدر .الية 
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تقليل مخاطر الرصاص، تتمة

 إذا خضع منزلك ألعامل الحد من الرصاص أو إذا كان السكن يتلقى مساعدة فيدرالية، فبمجرد االنتهاء من العمل،
 يجب إجراء أنشطة تنظيف الغبار حتى يشري فحص التطهري إىل أن مستويات الغبار الرصايص أقل من املستويات

التالية:

ميكروجرام لكل قدم مربع )ميكروجرام/قدم2) لألرضيات، مبا يف ذلك األرضيات املغطاة بسجاد  10 •

100         ميكروجرام/قدم2 لعتبات النوافذ الداخلية •

ميكروجرام/قدم2 لطيات النوافذ  400 •

 صممت أعامل الحد من الرصاص للتخلص بشكل دائم من مخاطر الطالء املحتوية عىل الرصاص. وعىل الرغم من 

ذلك، ميكن إعادة غبار الرصاص يف منطقة حد فيها الرصاص.

• استخدم مكنسة تنقية جسيامت الهو   )HEPA)اء              عىل جميع األثاث واألشياء األخرى التي يتم إرجاعها
 إىل املنطقة، لتقليل احتاملية إعادة غبار الرصاص.

.حواض واألسطح الصلبة األخرى بانتظام بقطعة قامش مبللة أو • نظف األرضيات وعتبات النوافذ واأل
إسفنجة ومنظف عام متعدد األغراض.

 يرجى االطالع عىل صفحة 9 ملزيد من املعلومات حول الخطوات التي من شأنك اتخاذها لحامية منزلك بعد أعامل
 الحد من الرصاص. للمساعدة يف العثور عىل متخصصني معتمدين يف الحد من الرصاص يف منطقتك، )اتصل بواليتك أو

.1-800-424-LEAD ، ,أو اتصل عىل epa.gov/lead و 15  16), أو قم بزيارة
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تجديد أو إصلح أو طلء منزل مطل بطلء رصاص الساس 

 إذا قمت بتوظيف مقاول لجراء مشاريع تجديد أو إصلح أو طلء ف منزلك البني قبل عا    1978 أو مرفق رعاية 
الطفل(مثل مرفق لرحلة ما قبل الدرسة أو لرياض أطفال)، يجب عل القاول الخاص بك  :

 • أن يكون معتمد ا للمان من الرصاص من وكالة حمية البيئة أو برنامج  خاص بالو ية
مصح به من وكالة حمية البيئة 

 • توظيف أفراد مدربي ومؤهلي )عمل تجديد معتمدين للسلمة من الرصاص) 
 الذين يتبعون ممرسات العمل الحددة الخاصة بالسلمة من الرصاص لنع التلوث 

بالرصاص 

 • تقديم نسخة من مستند معلومات أخطار الرصاص الخاص بوكالة حمية البيئة ،  
الدليل العتمد المن من الرصاص للتجديد الصحي 

يجب عل مقاول التجديد والصلح والطلء الذين يعملون ف مرافق رعاية الطفل والنازل

البنية قبل عا   1978اتباع ممرسات العمل الخاصة بالمان من الرصاص التي  :

 • حص منطقة العمل. يجب حص النطقة بحيث    تخرج  التربة  والردش  عن منطقة العمل. يجب وضع  
علمات تحذيرية واستخدام بلستيك أو مواد وأش .طة كاتة 

يات كبية من التربة اللوثة بالرصاص.
ُ

ّي تخل ف وراءها كم تجنب أساليب التجديد الت
ُّ
• 

تخلف بعض الساليب أتربة كثية ملوثة بالرصاص ويحظر اتباعها. وهي :

  •       لهيب مكشوف  أو شعلة الحرق 

 • الصنفرة، أو  الجلخ ، أو  السحل، أو ضب البر، أو  النفخ  بالدوات والعدات الكهربائية غي الزودة بلحقات 
تغطية وشفط هواء الجزئيات عالي  الكفاءة

 أكب   1100 درجة فهرنهايت  

ّ

استخدام مسدس حراري عند درجة حرارة • 

 • التنظيف بعناية. يجب أن تنظف منطقة العمل يومي ا. عند تنفيذ كل هذا العمل،   بد أن تنظف النطقة 
باستخدام آ .ليات تنظيف خاصة 

 • تخلص من النفايات بشكل صحيح. اجمع النفايات وأغلقها ف أكياس أو صفائح شديدة التحمل. عند النقل،  
تأكد من احتواء النفايات لتجنب انبعاث الغبار و .الحطام 

لعرفة الزيد حول متطلبات وكالة حمية البيئة لشاريع التجديد والصلح 
أو اقرأ الدليل العتمد المن من الرصاص للتجديد الصحيح . ,epa.gov/getleadsafe  والطلء، قم بزيارة
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مصادر أخرى للرصاص 

الرصاص الوجود ف ماء الشب 

أكث مصادر الرصاص شيوعا ف ماء الشب هي أنابيب وصنابي وتركيبات الرصاص.

من الرجح إ يجاد أنابيب الرصاص ف الدن والنازل القدم التي ب نيت قبل عام 1986 .

  يكن الشعور برائحة أو طعم الرصاص ف ماء الشب .

للتأكد من وجود الرصاص ف ماء الشب، عليك فحص الاء الخاص بك .

تذكر أن النازل القدم التي بها آبار خاصة، يكن أن تحتوي عل مواد سباكة تحتوي عل الرصاص .

خطوات مهمة يكنك اتخاذها لتقليل الرصاص ف ماء الشب 

استخدم الاء البارد فقط للشب والطهي وصنع حليب الرضيع. تذكر أن غل الاء     • 
ي زيل الرصاص منه.

قبل الشب، قم بدفق أنابيب منزلك عن طريق فتح الصنبور، أو ا ستحمم، أو غسل   • 
اللبس، أو غسل بعض الطباق .

نظ ف مرشح الصنبور الخاص بك بانتظام )يعرف  أيضا باسم جهاز تهوية الصنبور ).  • 

إذا استخدمت مرشح ا معتمدا لزالة الرصاص، فل تنس  قراءة التوجيهات لعرفة متى  • 
تقوم بتغيي الخرطوشة. يكن أن يؤدي استخدام مرشح بعد انتهاء صلحيته إل جعله 

أقل فاعلية  ف إزالة الرصاص.

 تواصل مع شكة الاء الخاصة بك لتحديد ما إذا كان النبوب الذي يوصل منزلك بصدر الاء  الرئيسي  )يسمى  خط
 الخدمة ) مصنوعا من الرصاص. يكن أيضا أن توفر شكة الاء الخاصة بنطقتك معلومات حول مستويات الرصاص ف

ماء الشب ف نظامك  .

يب،  رجىُ   ا تصال بالخط الساخن لاء الشب المن التابع لوكالة  صاص ف ماء الش
 

 

لزيد من العلومات حول وجود الر
حمية البيئة عل الرقم  1-800-426-4791.

ذا كان لديك الزيد من السئلة حول الوقاية من تسمم الرصاص، فاتصل 
* 

 إ
.1-800 424-LEAD  عل

epa.gov/safewater  اتصل بقسم الصحة الحل أو شكة الاء لعرفة الزيد عن فحص الاء الخاص بك، أو قم بزيارة
 لعرفة معلومات من وكالة حمية البيئة حول وجود الرصاص ف ماء الشب. تقدم بعض الو يات أو  المنشا ت برامج 

 للدفع لفحوصات الاء للسكان. تواصل مع شكة الاء الخاصة بك الحلية أو التابعة لو يتك لعر .فة الزيد 

 * يكن  لل فراد الذين يعانون من صعوبات ف السمع أو الكلم الوصول إل هذا الرقم من خلل الهاتف النصي  عن
طريق التواصل مع خدمة التحيل الفيدرالية عل 1-800-877-8339 .
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مصادر الرصاص الخرى، تتمة 

مصاهر الرصاص  أو الصناعات الخرى التي ينبعث  منها الرصاص ف الهواء . • 

وظيفتك.  إذا كنت تتعامل مع الرصاص ف عملك، فقد ت حضه إل النزل عل جسمك أو  • 
ملبسك. استحم وغي ملبسك قبل العودة إل النزل.

اللبس.  اغسل ملبس  العمل الخاصة بك بشكل منفصل عن بقية ملبس  عائلتك . • 

الهوايات  التي تتضمن استخدام الرصاص، مثل صناعة الفخار أو الزجاج  العشق أو   • 
إعادة تجديد الثاث. اتصل بقسم الصحة الحل الخاص بك للحصول عل معلومات 

حول الهوايات التي قد تتضمن استخدام الرصاص .

قد تكون ا للعاب والثاث  القديم مطلية بطلء يحتوي عل الرصاص. وقد تحتوي  
4 

• 
اللعاب ومنتجات الطفال القدم عل أجزاء تحتوي عل الرصاص .

قد تحتوي الطعمة والسوائل الطهية أو الخزنة ف  الكريستال الحتوي عل رصاص  • 
أو  الفخار الصقول بالرصاص أو البورسلي عل رصاص .

العلجات الشعبية، مثل  “غريتا”  و“أزاركون”، الستخدمة لعلج  اضطراب العدة. • 

 4 ف عام  1978، منعت الحكومة الفيدرالية اللعاب ومنتجات الطفال الخرى والثاث الذي به طلء يحتوي عل الرصاص. وف عام  2008، منعت الحكومة الفيدرالية 

الرصاص ف معظم منتجات الطفال. وف الوقت الحالي ، تنع الحكومة الفيدرالية الرصاص الذي يتجاوز   100 جزء ف الليون وفق ا للوزن ف معظم منتجات الطفال
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لزيد من العلومات 

اتصل بالركز الوطني لعلومات الرصاص 
 تعلم كيفية حمية أطفالك من التسمم بالرصاص واحصل عل الزيد من العلومات عن مخاطر الرصاص من الوقع 

1-800-424-. LEAD (5323(  أو اتصل بر قم hud.gov/lead  و  epa.gov/lead   اإل لكـتروني

الخط الساخن لياه الشب المنة التابعة لوكالة حمية البيئة 
للمزيد من العلومات حول وجود الرصاص ف مياه الشب، اتصل برقم  4791-426-800-1، أو قم بزيارة 

 epa.gov/safewater للحصول عل الزيد من العلومات حول وجود الر .صاص ف مياه الش ب .

(CPSC(  الخط الساخن للجنة سلمة النتجات الستهلكية
للمزيد من العلومات حول وجود الرصاص ف اللعاب وغيها من النتجات          

إلخطار عن منتج  استهل كي  غي آمن أو إصابة تتعلق بنتج  ما، اتصل برقم  1-800-638-2772،
 

ا ستهلكية، أو  ل
.saferproducts.gov  أو cpsc.gov  اإل لكـتروني  للجنة سلمة النتجات ا ستهلكية عل  أو قم بزيارة الو  قع 

الوكالت البيئية ووكالت الصحة الحلية والولئية 
لدى بعض الو يات والقبائل والدن قواعدها الخاصة التعلقة بالطلء رصاص الساس. تحقق من وكالتك 

الحلية لعرفة القواني التي تسي عليك. يكن لعظم الوكا ت أيض ا تقديم معلومات حول العثور عل شكة
خفض الرصاص ف منطقتك، وعن الصادر الحتملة للمساعدة الالية للحد من مخاطر الرصاص. احصل عل 

  أحدث عنوان 
 و معلومات الهاتف الخاصة بجهات ا تصال ف الو ية الخاصة بك أو الحلية عل 
الويب عل   epa.gov/lead، أو اتصل بالركز الوطني لعلومات الرصاص عل

. 1-800-424-LEAD  الرقم
 

 يكن  لل فراد الذين يعانون من صعوبة ف السمع أو الكلم الوصول إل هذه النشة
 من خلل الهاتف النصي  عن طريق التواصل مع خدمة التحيل الفيدرالية عل 

رقم  1-800-877-8339 .
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مكاتب وكالة حامية البيئة األمريكية           اإلقليمية

 يتمثل عمل وكالة حامية البيئة األمريكية يف حامية صحة اإلنسان والبيئة. يقدم املكتب
اإلقليمي لوكالة حامية البيئة معلومات إضافية عن برامج الحامية من الرصاص واللوائح

 ملنطقة 1 )والية كونيتيكت، ووالية ماساتشوستس، ووالية مني، ووالية
 نيوهامبشري، ووالية رود آيالند، ووالية فريمونت

نقطة اتصال الرصاص اإلقليمية
املنطقة 1 لوكالة حامية البيئة األمريكية

5 Post Office Square، Suite 100، OES 05-4 
بوسطن، ماساتشوستس 02109-3912

  (888( 372-7341

 املنطقة 2 )والية نيو جرييس، ووالية نيويورك، وإقليم بورتوريكو،
وإقليم جزر العذراء األمريكية
نقطة اتصال الرصاص اإلقليمية

املنطقة 2 لوكالة حامية البيئة األمريكية
2890 Woodbridge Avenue

Building 205، Mail Stop 225
إديسون، نيو جرييس 08837-3679

  (732( 906-6809

 املنطقة 3 )والية ديالوير، ووالية مريالند، ووالية بنسلفانيا، ووالية
 ،فريجينيا، وواشنطن العاصمة

فريجينيا الغربية
نقطة اتصال الرصاص اإلقليمية

املنطقة 3 لوكالة حامية البيئة األمريكية
1650 Arch Street، 19103 فيالدلفيا، بنسلفانيا

  (215( 814-2088

 املنطقة 4 )والية أالباما، ووالية فلوريدا، ووالية جورجيا، ووالية كنتاكي،
 ووالية ميسيسيبي، ووالية نورث كارولينا، ووالية ساوث كارولينا،

ووالية تينيسي
نقطة اتصال الرصاص اإلقليمية

املنطقة 4 لوكالة حامية البيئة األمريكية
AFC Tower، 12th Floor، Air، والسموم مبيدات اآلفات

61 Forsyth Street، 30303 جنوب غرب أتالنتا، جورجيا
  (404( 562-8998

 املنطقة 5 )والية إلينوي، ووالية إنديانا، ووالية ميشيغان، ووالية
مينيسوتا، ووالية ويسكونسن

نقطة اتصال الرصاص اإلقليمية
 املنطقة 5 لوكالة حامية البيئة األمريكية

(LL-17J( 77 West Jackson Boulevard 
شيكاغو، إلينوي 60604-3666

(312( 353-3808

 

املنطقة 6 )والية آركنسا، ووالية لويزيانا
ووالية نيو مكسيكو، ووالية أوكالهوما، ووالية

)تكساس، و66 قبيلة أخرى)
نقطة اتصال الرصاص اإلقليمية

املنطقة 6 لوكالة حامية البيئة األمريكية
 1445 Ross Avenue ،12th Floor ،داالس، تكساس  

75202-2733
  (214( 665-2704

 املنطقة 7 )والية آيوا، ووالية كانساس، ووالية ميزوري، ووالية
نرباسكا) نقطة اتصال الرصاص اإلقليمية

 املنطقة 7  لوكالة حامية البيئة األمريكية
11201 Renner Blvd.  

لينيكسا،  كانساسل 66219
(800( 223-0425  

 املنطقة 8 )والية كولورادو، ووالية مونتانا، ووالية داكوتا الشاملية،
ووالية داكوتا الجنوبية، ووالية يوتا، ووالية وايومنغ

نقطة اتصال الرصاص اإلقليمية
 املنطقة 8 لوكالة حامية البيئة األمريكية

1595 Wynkoop St. 80202 دنفر كولورادو  
(303( 312-6966

 املنطقة 9 )والية أريزونا، ووالية كاليفورنيا، ووالية هاواي، ووالية
نيفادا

نقطة اتصال الرصاص اإلقليمية
 املنطقة 9 لوكالة حامية البيئة األمريكية

(CMD-4-2( 75
Hawthorne Street

  سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94105
(415( 947-4280

  املنطقة 10 )والية أالسكا، ووالية أيداهو، ووالية
أوريغون، ووالية واشنطن

نقطة اتصال الرصاص اإلقليمية
 .U.Sاملنطقة 10 لوكالة حامية البيئة األمريكية

 قسم اإلنفاذ بالهواء و السموم
1200 Sixth Avenue،  Suite 155

سياتل، واشنطن 98101
  (206( 553-1200

(EPA)

,

(

(

(

(

(

(

(

(

.



(CPSC) لجنة سالمة املنتجات االستهالكية   

 تحمي لجنة سالمة املنتجات االستهالكية الشعب من الخطر غري املعقول لإلصابة من املنتجات االستهالكية

 من خالل أنشطة التوعية ومعايري السالمة وتطبيق القانون. اتصل بلجنة سالمة املنتجات االستهالكية ملزيد

.من املعلومات عن لوائح وسالمة املنتج االستهاليك

(CPSC) مفوضية أمان منتجات املستهلك   

4330 East West Highway 

بيثيسدا، ماريالند 20814-4421

1-800-638-2772

saferproducts.gov أو cpsc.gov

(HUD) وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية األمريكية

يتمثل عمل وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية يف خلق مجتمعات قوية ومستدامة

وشاملة ومنازل ميسورة التكلفة ذات جودة للجميع. اتصل مبكتب املنازل

الصحية والتحكم يف مخاطر الرصاص التابع لوزارة اإلسكان والتنمية

الحرضية للحصول عىل املزيد من املعلومات املتعلقة بقواعد اإلسكان اآلمن

من الرصاص، والتي تحمي العائالت يف اإلسكان املدعوم قبل عام 1978,

ولربامج مكافحة املخاطر الرائدة وبرامج منح البحوث.

وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية

451 Seventh Street, SW, Room 8236 

واشنطن العاصمة، 20410-3000

(202( 402-7698 
hud.gov/lead

 يتوافر هذا املستند للملكية العامة. فيجوز أن ينسخ من قبل فرد أو منظمة دون إذن. تستند املعلومات الواردة يف هذا الكتيب إىل الفهم العلمي والتقني الحالي للقضايا املعروضة وتعكس
 حدود االختصاص القضائي التي تحددها القوانني التي تحكم الوكاالت املشاركة يف اإلعداد. إن اتباع النصيحة املقدمة لن يوفر بالرضورة حامية كاملة يف جميع املواقف أو ضد جميع

.املخاطر الصحية التي ميكن أن يسببها التعرض للرصاص

وكالة حامية البيئة األمريكية بواشنطن العاصمة 20460 EPA-747-K-12-001

اللجنة األمريكية لسالمة املنتجات االستهالكية ببيثيسدا ماريالند 20814
مارس 2021

وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية األمريكية بواشنطن العاصمة 20410
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http://hud.gov/lead


مهم !
 يكن للرصاص الوجود ف الطلء والغبار والتبة ف منزلك وحوله 

أن يصبح عامل خطر إذا ل تتم السيطرة عليه بصورة صحيحة 

 • الطفال دون   6 سنوات الكث عرضة  لخطر التسمم بالرصاص ف منزلك.

ع حتى  قبل و دتهم .

ُ

 • فالتعرض للرصاص من شأنه أن يؤذي الطفال الصغار والرض

 • من الحتمل احتواء النازل، والدارس، ومرافق رعاية الطفل التي بنيت قبل

عام   1978 عل الطلء رصاص الساس .

حتى  إن الطفال الذين يبدون أصحاء قد يتعرضون لستويات خطية من   • 

الرصاص ف أجسامهم .

يكن أن يزيد كشط السطح الطلية بالطلء رصاص الساس أو إزالة الطلء   • 

رصاص الساس بطريقة غي  ئقة من خطره عل عائلتك .

يكن للناس إدخال الرصاص إل أجسادهم من خلل ا ستنشاق  أو بلع الغبار   • 
الذي يحتوي عل الرصاص أو بأكل التبة أو رقائق الطلء الذي يحتوي عل .

الرصاص .

 •    يتلك الناس العديد من الخيارات لتقليل مخاطر الرصاص. وبصفة عامة،   يشكل  
لطلء رصاص الساس ذو الحالة الجيدة عامل خطر )انظر صفحة  10 ).

ً
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