
 

Farsi 

 پیشگیری از مسمومیت با سرب  پیشگیری از مسمومیت با سرب  پیشگیری از مسمومیت با سرب
 سالمت کودک وارد کند.تواند آسیب جدی بھ مسمومیت با سرب می  تواند آسیب جدی بھ سالمت کودک وارد کند.مسمومیت با سرب می  تواند آسیب جدی بھ سالمت کودک وارد کند.مسمومیت با سرب می

 منابع احتمالی سرب  منابع احتمالی سرب  منابع احتمالی سرب
 خاک شده از سربرنگ ساخته  خاک شده از سربرنگ ساخته  خاک شده از سربرنگ ساخته

        

 

 1978ھایی کھ قبل از سال در خانھ
شده یا اند: رنگ کندهساختھ شده

حاوی ھای رنگ؛ ذرات رنگ تراشھ
 سرب

 
ھا، ھا، کارخانھخاک نزدیک فرودگاه •

 ھا ھا، باغستانبزرگراه
 خوردن خاک، ریگ، ِگل •

  

 1978ھایی کھ قبل از سال در خانھ
شده یا اند: رنگ کندهساختھ شده

ھای رنگ؛ ذرات رنگ حاوی تراشھ
 سرب

 
ھا، ھا، کارخانھخاک نزدیک فرودگاه •

 ھا ھا، باغستانبزرگراه
 خوردن خاک، ریگ، ِگل •

  

 1978ھایی کھ قبل از سال در خانھ
شده یا اند: رنگ کندهساختھ شده

ھای رنگ؛ ذرات رنگ حاوی تراشھ
 سرب

 
ھا، ھا، کارخانھخاک نزدیک فرودگاه •

 ھا ھا، باغستانبزرگراه
 خوردن خاک، ریگ، ِگل •

 کاالھای خانگی لوازم آرایشی  کاالھای خانگی لوازم آرایشی  کاالھای خانگی لوازم آرایشی

 
 

 kohl(کژال) یا  kajalسرمھ،  •
(کحل) ممکن است حاوی سرب 

 باشد

 
 ھا، ظروف سفالی وارداتیعتیقھ •
 ھا (مثالً در لوازم الکترونیکی) کلیدھا، باتری •
رنگی، ساخت وزنھ (شیشھ لوازم سرگرمی •

 قالب ماھیگیری)

  
 

 kohl(کژال) یا  kajalسرمھ،  •
(کحل) ممکن است حاوی سرب 

 باشد

 
 ھا، ظروف سفالی وارداتیعتیقھ •
 ھا (مثالً در لوازم الکترونیکی) کلیدھا، باتری •
، ساخت وزنھ رنگی(شیشھ لوازم سرگرمی •

 قالب ماھیگیری)

  
 

 kohl(کژال) یا  kajalسرمھ،  •
(کحل) ممکن است حاوی سرب 

 باشد

 
 ھا، ظروف سفالی وارداتیعتیقھ •
 ھا (مثالً در لوازم الکترونیکی) کلیدھا، باتری •
رنگی، ساخت وزنھ (شیشھ لوازم سرگرمی •

 ری)قالب ماھیگی

 داروھای سنتی ھابازیاسباب  داروھای سنتی ھابازیاسباب  داروھای سنتی ھابازیاسباب
        

 

 
 شده قدیمیھای رنگبازیاسباب •
 ھای فلزی قدیمیبازیاسباب •
 جواھر مصنوعی/ارزان •

 
 

بعضی از داروھای سنتی کھ مشخص شده است 
 azarcon(گرتا)،  gretaحاوی سرب است: 

(گازارد)،  ghasardلوآ)، (پی paylooah(ازارکان)، 
bali goli  ،(بالی گولی)kandu  ،(کندو)ba-baw- 

san  (بابائوسان) وdaw tway .(داتووی)  

  

 
 شده قدیمیھای رنگبازیاسباب •
 ھای فلزی قدیمیبازیاسباب •
 جواھر مصنوعی/ارزان •

 
 

 بعضی از داروھای سنتی کھ مشخص شده است
 azarcon(گرتا)،  gretaحاوی سرب است:  

(گازارد)،  ghasardلوآ)، (پی paylooah(ازارکان)، 
bali goli  ،(بالی گولی)kandu  ،(کندو)ba-baw- 

san  (بابائوسان) وdaw tway .(داتووی)  

  

 
 شده قدیمیھای رنگبازیاسباب •
 ھای فلزی قدیمیبازیاسباب •
 جواھر مصنوعی/ارزان •

 
 

 داروھای سنتی کھ مشخص شده استبعضی از 
 azarcon(گرتا)،  gretaحاوی سرب است:  

(گازارد)،  ghasardلوآ)، (پی paylooah(ازارکان)، 
bali goli  ،(بالی گولی)kandu  ،(کندو)ba-baw- 

san  (بابائوسان) وdaw tway .(داتووی)  

 
بازدید  http://www.doh.wa.gov/leadبرای کسب اطالعات بیشتر از صفحھ 

زبان موجود با  200کنید یا برای دریافت کمک محرمانھ رایگان بھ بیش از 
Washington Poison Center :1222-222 (800) تماس بگیرید 

  
 http://www.doh.wa.gov/leadبرای کسب اطالعات بیشتر از صفحھ 

زبان  200بازدید کنید یا برای دریافت کمک محرمانھ رایگان بھ بیش از 
 1222-222 (800) تماس بگیرید: Washington Poison Centerموجود با 

  
 http://www.doh.wa.gov/leadبرای کسب اطالعات بیشتر از صفحھ 

زبان  200بازدید کنید یا برای دریافت کمک محرمانھ رایگان بھ بیش از 
 1222-222 (800) تماس بگیرید: Washington Poison Centerود با موج

 



 

Farsi 

 پیشگیری از مسمومیت با سرب  پیشگیری از مسمومیت با سرب  پیشگیری از مسمومیت با سرب
 از کودکانتان محافظت کنید

ماه پس  6تا  3وارد، در مورد کلیھ کودکان پناھجوی تازه •
 تکرار کنید.از اولین آزمایش خون، آزمایش را 

 در خانھ، مدرسھ یا محل کار مراقب منابع سرب باشید.  •
اگر کودک خردسالی دارید یا حاملھ ھستید، با پزشکتان  •

 در مورد آزمایش میزان سرب خون صحبت کنید.

 از کودکانتان محافظت کنید 
ماه پس  6تا  3وارد، در مورد کلیھ کودکان پناھجوی تازه •

 یش را تکرار کنید.از اولین آزمایش خون، آزما
 در خانھ، مدرسھ یا محل کار مراقب منابع سرب باشید.  •
اگر کودک خردسالی دارید یا حاملھ ھستید، با پزشکتان  •

 در مورد آزمایش میزان سرب خون صحبت کنید.

 از کودکانتان محافظت کنید
ماه پس  6تا  3وارد، در مورد کلیھ کودکان پناھجوی تازه •

 آزمایش خون، آزمایش را تکرار کنید.از اولین 
 در خانھ، مدرسھ یا محل کار مراقب منابع سرب باشید.  •
اگر کودک خردسالی دارید یا حاملھ ھستید، با پزشکتان  •

 در مورد آزمایش میزان سرب خون صحبت کنید.

 تمیزکردن تمیزکردن تمیزکردن
 تمیزکردن با رطوبت شستشو کاھش گردوغبار تمیزکردن با رطوبت شستشو گردوغبارکاھش  تمیزکردن با رطوبت شستشو کاھش گردوغبار

         

 :ای تمیز کمک کنندتوانند بھ داشتن خانھای کھ میکارھای ساده
 ھا دم در.نگھ داشتن کفش

 اید.ھا اگر در محل کار در معرض سرب بودهتعویض لباس
 ھا با آب و صابون.بازیاسبابھا و شستشوی مکرر دست
ھای مرطوب و اجتناب از ھای خیس و دستمالاستفاده از آب، پارچھ

 گردگیری بدون استفاده از آب.
 HEPAدر صورت امکان، برای جارو کردن از جاروبرقی با فیلتر 

 استفاده کنید.

 :ای تمیز کمک کنندتوانند بھ داشتن خانھای کھ میکارھای ساده
 ھا دم در.داشتن کفشنگھ 

 اید.ھا اگر در محل کار در معرض سرب بودهتعویض لباس
 ھا با آب و صابون.بازیھا و اسبابشستشوی مکرر دست
ھای مرطوب و اجتناب از ھای خیس و دستمالاستفاده از آب، پارچھ

 گردگیری بدون استفاده از آب.
 HEPAلتر در صورت امکان، برای جارو کردن از جاروبرقی با فی

 استفاده کنید.

 :ای تمیز کمک کنندتوانند بھ داشتن خانھای کھ میکارھای ساده
 ھا دم در.نگھ داشتن کفش

 اید.ھا اگر در محل کار در معرض سرب بودهتعویض لباس
 ھا با آب و صابون.بازیھا و اسبابشستشوی مکرر دست
و اجتناب از  ھای مرطوبھای خیس و دستمالاستفاده از آب، پارچھ

 گردگیری بدون استفاده از آب.
 HEPAدر صورت امکان، برای جارو کردن از جاروبرقی با فیلتر 

 استفاده کنید.

   

 تغذیھ  تغذیھ  تغذیھ
 ویتامین ث کلسیم آھن ویتامین ث کلسیم آھن ویتامین ث کلسیم آھن

         

 

تواند بھ محافظت از کودک شما در برابر رژیم غذایی سالم می
 اثرات مضر سرب کمک کند. 

ھا تھیھ کنید. غذاھای متنوعی سرشار از آھن، کلسیم و ویتامین
دار، ھای برگمرغ، گوشت، ماھی، تخم مرغ، عدس، سبزی

  ھایی از این غذاھا ھستند.میوه، شیر، پنیر و ماست نمونھ

 

تواند بھ محافظت از کودک شما در برابر رژیم غذایی سالم می
 اثرات مضر سرب کمک کند. 

ھا تھیھ کنید. غذاھای متنوعی سرشار از آھن، کلسیم و ویتامین
دار، ھای برگمرغ، گوشت، ماھی، تخم مرغ، عدس، سبزی

  ھایی از این غذاھا ھستند.میوه، شیر، پنیر و ماست نمونھ

 

تواند بھ محافظت از کودک شما در برابر الم میرژیم غذایی س
 اثرات مضر سرب کمک کند. 

ھا تھیھ کنید. غذاھای متنوعی سرشار از آھن، کلسیم و ویتامین
دار، ھای برگمرغ، گوشت، ماھی، تخم مرغ، عدس، سبزی

  ھایی از این غذاھا ھستند.میوه، شیر، پنیر و ماست نمونھ
 


