ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺳرب
ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺳرب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﺳﻼﻣت روﺣﯽ و ﺟﺳﻣﯽ اطﻔﺎل آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳرب ﺑﺎﻟﻘوه
ﺧﺎک

ﺧﺎک در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻓرودﮔﺎه ھﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ و ﺑﺎغ ھﺎ
ﺧوردن ﺧﺎک ،ﺳﻧﮓ و ﯾﺎ ﮔل ﺳرﺷوی

ﻟوازم ﺧﺎﻧﮫ

ﻋﺗﯾﻘﮫ ﺟﺎت؛ ظروف وارداﺗﯽ
ﮐﻠﯾد ،ﺑﺎﺗری ،ﺑطور ﻣﺛﺎل در اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ
ﺳرﮔرﻣﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل رﻧﮓ آﻣﯾزی
ﺷﯾﺷﮫ،وزن ﻣﺎھﯾﮕﯾری

طب ﺳﻧﺗﯽ ﯾﺎ ﯾوﻧﺎﻧﯽ

ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﺣﺎوی ﺳرب ھﺳﺗﻧد :ﮔرﺗﺎ،
آذرﮐون ،ﭘﻠووآه ،ﮔﺎﺳﺎرد ،ﺑﺎﻟﯽ ﮔﻠﯽ و
ﮐﺎﻧدو ،ﺑﺎﺑﺎس ﺳﺎن .اﯾن ھﻣﮫ دارو ھﺎ ھﺳﺗن

رﻧﮓ ھﺎی ﻣﺧﻠوت ﺑﺎ ﺳرب

در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﮭﻧﮫ 1978 -
رﻧﮓ ھﺎی ﺗراﺷﯾده وﭘوﺳت ﺷده ،ﮔرد
و ﺧﺎک رﻧﮓ ھﺎی ﻣﺧﻠوت ﺑﺎ ﺳرب

ﻟوازﯾم آراﯾﺷﯽ

ﺳرﻣﮫ ،ﮐﺎﺟل و ﻟوازم آراﯾﺷﯽ ھﻣﺳﺎل
آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺎوی ﺳرب ﺑﺎﺷد

ﺑﺎزﯾﭼﮫ ھﺎ

ﺑﺎزﯾﭼﮫ ھﺎی ﮔﮭﻧﮫ و رﻧﮓ ﺷده
ﺑﺎزﯾﭼﮫ ھﺎی ﻓﻠﯾزی

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗرﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  http://www.doh.wa.gov/leadﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد
و ﯾﺎ ھم ﺑﮫ ﺷﻣﺎره راﯾﮕﺎن و ﻣﺣرم  (800)-222-1222ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و طﻠب ﮐﻣﮏ
ﮔردﯾد .ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  200ﻟﺳﺎن در دﺳﺗرس اﺳت

ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺳرب
از اطﻔﺎل ﺗﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺳرب در ﺧون ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﺗﺎزه وارد را ﺑﻌد از ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای  3-6ﻣﺎه ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳرب را در ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﮭد ﮐودﮐﺎن ،ﻣﮑﺎﺗب و ﯾﺎ در ﻣﺣل ﮐﺎر
ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد
اﮔر ﺷﻣﺎ طﻔل ﻧوزاد دارﯾد و ﯾﺎ ھم ﺣﺎﻣﻠﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ داﮐﺗر ﺧود درﺑﺎره
ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺳرب ﺧون ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد

ﻧظﺎﻓت
ﺗﻣﯾز ﮐردن

ﺷﺳﺗن دﺳت ھﺎ

ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗن ﺧﺎک

ﮔﺎم ھﺎی ﺳﺎده ﺑرای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎک ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻﺣت و ﺳﻼﻣﺗﯽ اطﻔﺎل ﮐﻣﮏ ﮐﻧد
ﺑوت ھﺎی ﺧود را در ﺑﯾرون ﺑﮑﺷﯾد
ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺧود راﻋوض ﮐﻧﯾد اﮔر در وظﯾﻔﮫ در ﻣﻌرض ﺳرب ﻗرار دارﯾد
دﺳت ھﺎ و ﺑﺎزﯾﭼﮫ ھﺎ را ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ ﺻﺎﺑون و آب ﺑﺷوﯾﯾد
از آب ،ﺗﮑﮫ ھﺎی ﻧﻣدار ،دﺳﺗﻣﺎل ﻣرطوب ،ﻣﺎﯾﻊ ﭘﺎک ﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد اﮔر
ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﺟﺎروی ﺑرﻗﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﺗﻐذﯾﮫ
وﯾﺗﺎﻣﯾن ﺳﯽ

ﮐﻠﺳﯾم

آھن

ﯾﮏ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺳﺎﻟم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر
اﺛرات ﻣﺿر ﺳرب ﮐﻣﮏ ﮐﻧد
ﻏذاھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻏﻧﯽ از آھن ،ﮐﻠﺳﯾم و وﯾﺗﺎﻣﯾن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﺛﻼً ﻣرغ،
.ﮔوﺷت ،ﻣﺎھﯽ ،ﺗﺧم ﻣرغ ،ﻋدس ،ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،ﻣﯾوه ،ﺷﯾر ،ﭘﻧﯾر ،ﻣﺎﺳت

