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ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺑﺎ ﺳرب ﻣﯽﺗواﻧد آﺳﯾب ﺟدی ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﮐودک وارد ﮐﻧد.

ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺑﺎ ﺳرب ﻣﯽﺗواﻧد آﺳﯾب ﺟدی ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﮐودک وارد ﮐﻧد.

ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺑﺎ ﺳرب ﻣﯽﺗواﻧد آﺳﯾب ﺟدی ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﮐودک وارد ﮐﻧد.

ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺳرب
رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﺳﺮب

در ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺳﺎل 1978
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد :رﻧﮓ ﮐﻧدهﺷده ﯾﺎ
ﺗراﺷﮫھﺎی رﻧﮓ؛ ذرات رﻧﮓ ﺣﺎوی
ﺳرب

ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ

• ﺳرﻣﮫ) kajal ،ﮐژال( ﯾﺎ kohl
)ﮐﺣل( ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺎوی ﺳرب
ﺑﺎﺷد

اﺳﺒﺎبﺑﺎزیھﺎ

•
•
•

اﺳﺑﺎبﺑﺎزیھﺎی رﻧﮓﺷده ﻗدﯾﻣﯽ
اﺳﺑﺎبﺑﺎزیھﺎی ﻓﻠزی ﻗدﯾﻣﯽ
ﺟواھر ﻣﺻﻧوﻋﯽ/ارزان

ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺳرب

ﺧﺎک

رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﺳﺮب

• ﺧﺎک ﻧزدﯾﮏ ﻓرودﮔﺎهھﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ،
ﺑزرﮔراهھﺎ ،ﺑﺎﻏﺳﺗﺎنھﺎ
• ﺧوردن ﺧﺎک ،رﯾﮓ ،ﮔِل

در ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺳﺎل 1978
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد :رﻧﮓ ﮐﻧدهﺷده ﯾﺎ
ﺗراﺷﮫھﺎی رﻧﮓ؛ ذرات رﻧﮓ ﺣﺎوی
ﺳرب

ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ

• ﻋﺗﯾﻘﮫھﺎ ،ظروف ﺳﻔﺎﻟﯽ وارداﺗﯽ
• ﮐﻠﯾدھﺎ ،ﺑﺎﺗریھﺎ )ﻣﺛﻼً در ﻟوازم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ(
• ﻟوازم ﺳرﮔرﻣﯽ )ﺷﯾﺷﮫرﻧﮕﯽ ،ﺳﺎﺧت وزﻧﮫ
ﻗﻼب ﻣﺎھﯾﮕﯾری(

• ﺳرﻣﮫ) kajal ،ﮐژال( ﯾﺎ kohl
)ﮐﺣل( ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺎوی ﺳرب
ﺑﺎﺷد

اﺳﺒﺎبﺑﺎزیھﺎ

داروھﺎی ﺳﻨﺘﯽ

ﺑﻌﺿﯽ از داروھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت
ﺣﺎوی ﺳرب اﺳت) greta :ﮔرﺗﺎ(azarcon ،
)ازارﮐﺎن() paylooah ،ﭘﯽﻟوآ() ghasard ،ﮔﺎزارد(،
) bali goliﺑﺎﻟﯽ ﮔوﻟﯽ() kandu ،ﮐﻧدو(ba-baw- ،
) sanﺑﺎﺑﺎﺋوﺳﺎن( و ) daw twayداﺗووی(.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﺻﻔﺣﮫ  http://www.doh.wa.gov/leadﺑﺎزدﯾد
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﺑﯾش از  200زﺑﺎن ﻣوﺟود ﺑﺎ
 Washington Poison Centerﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد(800) 222-1222 :

•
•
•

اﺳﺑﺎبﺑﺎزیھﺎی رﻧﮓﺷده ﻗدﯾﻣﯽ
اﺳﺑﺎبﺑﺎزیھﺎی ﻓﻠزی ﻗدﯾﻣﯽ
ﺟواھر ﻣﺻﻧوﻋﯽ/ارزان
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• ﮐﻠﯾدھﺎ ،ﺑﺎﺗریھﺎ )ﻣﺛﻼً در ﻟوازم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ(
• ﻟوازم ﺳرﮔرﻣﯽ )ﺷﯾﺷﮫرﻧﮕﯽ ،ﺳﺎﺧت وزﻧﮫ
ﻗﻼب ﻣﺎھﯾﮕﯾری(

• ﺳرﻣﮫ) kajal ،ﮐژال( ﯾﺎ kohl
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داروھﺎی ﺳﻨﺘﯽ

ﺑﻌﺿﯽ از داروھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت
ﺣﺎوی ﺳرب اﺳت) greta :ﮔرﺗﺎ(azarcon ،
)ازارﮐﺎن() paylooah ،ﭘﯽﻟوآ() ghasard ،ﮔﺎزارد(،
) bali goliﺑﺎﻟﯽ ﮔوﻟﯽ() kandu ،ﮐﻧدو(ba-baw- ،
) sanﺑﺎﺑﺎﺋوﺳﺎن( و ) daw twayداﺗووی(.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﺻﻔﺣﮫ http://www.doh.wa.gov/lead
ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﺑﯾش از  200زﺑﺎن
ﻣوﺟود ﺑﺎ  Washington Poison Centerﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد(800) 222-1222 :

•
•
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ﺟواھر ﻣﺻﻧوﻋﯽ/ارزان

• ﻋﺗﯾﻘﮫھﺎ ،ظروف ﺳﻔﺎﻟﯽ وارداﺗﯽ
• ﮐﻠﯾدھﺎ ،ﺑﺎﺗریھﺎ )ﻣﺛﻼً در ﻟوازم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ(
• ﻟوازم ﺳرﮔرﻣﯽ )ﺷﯾﺷﮫرﻧﮕﯽ ،ﺳﺎﺧت وزﻧﮫ
ﻗﻼب ﻣﺎھﯾﮕﯾری(

داروھﺎی ﺳﻨﺘﯽ

ﺑﻌﺿﯽ از داروھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت
ﺣﺎوی ﺳرب اﺳت) greta :ﮔرﺗﺎ(azarcon ،
)ازارﮐﺎن() paylooah ،ﭘﯽﻟوآ() ghasard ،ﮔﺎزارد(،
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ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﺑﯾش از  200زﺑﺎن
ﻣوﺟود ﺑﺎ  Washington Poison Centerﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد(800) 222-1222 :
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از ﮐودﮐﺎﻧﺗﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد
• در ﻣورد ﮐﻠﯾﮫ ﮐودﮐﺎن ﭘﻧﺎھﺟوی ﺗﺎزهوارد 3 ،ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﭘس
از اوﻟﯾن آزﻣﺎﯾش ﺧون ،آزﻣﺎﯾش را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد.
• 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
• در ﻣورد ﮐﻠﯾﮫ ﮐودﮐﺎن ﭘﻧﺎھﺟوی ﺗﺎزهوارد 3 ،ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﭘس
از اوﻟﯾن آزﻣﺎﯾش ﺧون ،آزﻣﺎﯾش را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد.
• 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
• در ﻣورد ﮐﻠﯾﮫ ﮐودﮐﺎن ﭘﻧﺎھﺟوی ﺗﺎزهوارد 3 ،ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﭘس
از اوﻟﯾن آزﻣﺎﯾش ﺧون ،آزﻣﺎﯾش را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد.
• 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

ﮐﺎھش ﮔردوﻏﺑﺎر

ﺷﺳﺗﺷو

ﺗﻣﯾزﮐردن ﺑﺎ رطوﺑت

ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎدهای ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ داﺷﺗن ﺧﺎﻧﮫای ﺗﻣﯾز ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد:
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﮐﻔشھﺎ دم در.
ﺗﻌوﯾض ﻟﺑﺎسھﺎ اﮔر در ﻣﺣل ﮐﺎر در ﻣﻌرض ﺳرب ﺑودهاﯾد.
ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﮑرر دﺳتھﺎ و اﺳﺑﺎبﺑﺎزیھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون.
اﺳﺗﻔﺎده از آب ،ﭘﺎرﭼﮫھﺎی ﺧﯾس و دﺳﺗﻣﺎلھﺎی ﻣرطوب و اﺟﺗﻧﺎب از
ﮔردﮔﯾری ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از آب.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺑرای ﺟﺎرو ﮐردن از ﺟﺎروﺑرﻗﯽ ﺑﺎ ﻓﯾﻠﺗر HEPA
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﮐﺎھش ﮔردوﻏﺑﺎر

ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎدهای ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ داﺷﺗن ﺧﺎﻧﮫای ﺗﻣﯾز ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد:
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﮐﻔشھﺎ دم در.
ﺗﻌوﯾض ﻟﺑﺎسھﺎ اﮔر در ﻣﺣل ﮐﺎر در ﻣﻌرض ﺳرب ﺑودهاﯾد.
ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﮑرر دﺳتھﺎ و اﺳﺑﺎبﺑﺎزیھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون.
اﺳﺗﻔﺎده از آب ،ﭘﺎرﭼﮫھﺎی ﺧﯾس و دﺳﺗﻣﺎلھﺎی ﻣرطوب و اﺟﺗﻧﺎب از
ﮔردﮔﯾری ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از آب.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺑرای ﺟﺎرو ﮐردن از ﺟﺎروﺑرﻗﯽ ﺑﺎ ﻓﯾﻠﺗر HEPA
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺗﻐذﯾﮫ
آھن

ﮐﻠﺳﯾم

ﺷﺳﺗﺷو

ﺗﻣﯾزﮐردن ﺑﺎ رطوﺑت

ﮐﺎھش ﮔردوﻏﺑﺎر

ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎدهای ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ داﺷﺗن ﺧﺎﻧﮫای ﺗﻣﯾز ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد:
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﮐﻔشھﺎ دم در.
ﺗﻌوﯾض ﻟﺑﺎسھﺎ اﮔر در ﻣﺣل ﮐﺎر در ﻣﻌرض ﺳرب ﺑودهاﯾد.
ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﮑرر دﺳتھﺎ و اﺳﺑﺎبﺑﺎزیھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون.
اﺳﺗﻔﺎده از آب ،ﭘﺎرﭼﮫھﺎی ﺧﯾس و دﺳﺗﻣﺎلھﺎی ﻣرطوب و اﺟﺗﻧﺎب از
ﮔردﮔﯾری ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از آب.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺑرای ﺟﺎرو ﮐردن از ﺟﺎروﺑرﻗﯽ ﺑﺎ ﻓﯾﻠﺗر HEPA
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺗﻐذﯾﮫ
وﯾﺗﺎﻣﯾن ث

رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺳﺎﻟم ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر
اﺛرات ﻣﺿر ﺳرب ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﻏذاھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ ﺳرﺷﺎر از آھن ،ﮐﻠﺳﯾم و وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻣرغ ،ﮔوﺷت ،ﻣﺎھﯽ ،ﺗﺧم ﻣرغ ،ﻋدس ،ﺳﺑزیھﺎی ﺑرگدار،
ﻣﯾوه ،ﺷﯾر ،ﭘﻧﯾر و ﻣﺎﺳت ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻏذاھﺎ ھﺳﺗﻧد.
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