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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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صاص ات بسيطة لحمية عائلتك من مخاطر الرخطو

ساسصاص الء ر بطللك مطل ن منزذا كنت تعتقد أإ ّ
 .ساس بنفسكصاص الء رالة الطلل إزفل تحاو •

.سطح الطلية بحالة جيدة لتقلل تلفها الَِبقا أًدائ  •

•َِ

 .epa.gov/leadابط معتمد عل ر

و مقيم مخاطرصاص. اعث عل مفتش معتمد ألك للفحص ضد مخاطر الرع منزخضأ 

.التهو إزء أسطح بتقشي الطلح الصلل إو شقتك حولك أث مع مالك منزّتحد  •

.ى بانتظامخرسطح الالافذ، وعتبة النوضيات، ورّف النظ  •

 .جةعادة النمذصاص عند إض لغبار الرقائية لتجنب التعراءات وجراتخذ إ •

متها منكات التجديد العتمد سل  شّف إظ ء،   توو الطلح أصلو العند التجديد أ •

 .مريكية كالة حمية البيئة الو من ولة أالعتمدة من الدوصاص والر

.ساسصاص الء رعه لفحص الطلِخض لك، أعادة تجديد منزو إجي أو التأاء، أقبل الش •

طفالك. يكن صاص لاء فحص الرجرل إعاية الصحية الخاص بك حواستش مقدم الر •

صاص من خلل فحص دم بسيط اء فحص الرجرطفال الذي تتعامل معه إلطبيب ال

.اًارتكرا وًار اللعاب مرطفال وماصات النات ووالببطفال ويدي الاغسل أ •

تفعة من الحديد،ب مرَسِا بنّا منخفض الدسم غنيّا صحيًطفال طعام ل التأكد من تناو •

 .فيتامي س م، والكالسيوو

 .لكل منزخوو امسح نعل الحذاء قبل داخلع الحذاء أ •
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ق عديدة ك بطرصاص إل جسدخل الريد

 :ذا طفال إالجساد البالغي وصاص إل أخل الريد

و عمل التجديدات أنشطة مثل أثناء أخاصة أصاص )وي عل الرا الغبار الذي يحتواستنشقو •
 ).سطح الطلية ء الذي يكشط الو الطلحات أصلال

• 

 .ءي عل طلبة التي تحتوو التء أقائق الطلل رتناو •

 .ا عو أ 6ن الـ  طفال دوة بنحو خاص عل الرصاص خطويشكل الر

طفال دمغة الن أف هذا العمر، تكو
ات ثيهم العصبي أكث حساسية للتأجهازو

 .صاص ة للرالضار

.صاصا أكب من الرطفال نسب جساد التتص أ ً

يديهم أًضع عادة الرطفال الصغار ويضع ال
ى ف فمهم. يكن خرشياء الها من الغيو
 .صاص شياء عل غبار الري هذه الن تحتوأ

• 

• 

• 

 .ة عل نو الجنيرصاص يشكل خطون الرنجاب أف النساء ممن هن ف سن الن تعرينبغي أ

صاص عبثناء الحمل، الجني للرو أصاص ف نظامهن قبل أتفع من الرى مرن من مستوض النساء ممن يعانوُعرت  •
 .ه ثناء نوالشيمة أ

ّ

 .ماكنها من الغيطعمة وسطح تحضي الأطعمة وصاص الستقر عل البلع غبار الر
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صاص ثار الصحية للرال

• 

• 

• 

• 

مشاكل ف السمع 

نو بطيء 

مشاكل ف الهضم

 )نجابية )لبالغيمشاكل إ

غ تلف عصب الدما

 • 

ض لستويات ن التعرفة أمن الهم معرق عديدة.  صاص ف الجسم بطرثر الريؤ
 .طفالن يض الصاص يكن أمنخفضة من الر

صاص إل ض للردي التعرن يؤطفال، يكن أبالنسبة إل ال

الكل تلف الجهاز العصبي و •

كاء ذنتباه، واب نقص ا اضطرصعوبات التعلم، و
منخفض 

ك السلواللغة، وم، ومشاكل ف الكل

ضعف التناسق العضل 

العظام ت وانخفاض نو العضل

تلف حاسة السمع 

ن يسببصاص يكن أض لكميات عالية من الرا، فإن التعرًعكث شيوصاص هو الض النخفض للربينم التعرو

.تت الوف بعض الحا غمء، والع وطفال، با ف ذلك الص ة عل الا مدمرًثار آ

. لك عل البالغيصاص، فإنه خطر كذض للر بشكل خاص تجاه التعرًطفال أكث قابلية ن الغم من أو عل الر

 :صاص إل ض للردي التعربالنسبة إل البالغي، يؤ
ر ر التطور عل الجني ف طوض •

ثناء الحمل ع ضغط الدم أتفاصة ارزيادة فر •

 )النساء جال ومشاكل ف الخصوبة )عند الر •

ع ضغط الدم تفاار •

مشاكل ف الهضم  •

ابات عصبية اضطر •

كيز التة ومشاكل ف الذاكر •

الفاصل ت وم العضل آ •
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د جوافحص عائلتك للتأكد من عد  و

 .صاصي عل الرلك يحتون منزذا كنت تعتقد ألك إمنزطفالك وافحص أ

، ًا شهر 12 إل 6عة من سن  طفال إل الزيادة بسصاص ف دم التتجه مستويات الر
.ًا شهر 24 إل 18ة عند سن  وتتجه إل الذرو

 .صاصل عل نصيحة لفحص طفلك. يكن لتحليل دم بسيط كشف الراستش طبيبك للحصو

:صاص ف الدم لـى الرُنصح عادة بتحاليل مستوي 

• 

• 

• 

يَعام طفال ف سن عام وال

صاص تفعة من الرا لستويات مرضوخرين الذين تعرة السعضاء الو أطفال أال

ية و التابعة للوا لخطة الفحص الصحية الحلية أًفق طفال الذين يجب فحصهم وال

 .ج إل الزيد من الفحصذا كنت تحتاإح ما الذي تعنيه نتائج الفحص و يكن لطبيبك ش 
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ساس صاص الء رجد الطلين يوأ

 .ساسصاص الء ره عل طلاؤا، كان من الحتمل احتوًعاية طفلك قدي فق رو مرلك أبصفة عامة، كلم كان منز 1

، لة نة من الدوسكان القد  كمعوالسكان الخاص، ول، متضمنة الالعديد من الناز
 جميعها 1978هم قبل  عاية الطفل ممن تم بناؤافق رمرلة وك للدوسكان الملوالو

الية استخدام مة الفيدر، منعت الحكو1978. ف عام  ساسصاص الء رمطل بطل
 2.ساس صاص الء رالستهلك للطل

 .7م   ف صفحة  ساس أصاص الء رء طلذا كان هذا الطل كيفية تحديد ما إّْمتعل 

 :صاص ف اجد الرن يتويكن أ

، احي و الضوو البلد أعاية الطفل ف الدينة أافق رمرل والناز •

، العامة شققها الستقلة الخاصة ول العائلة وف مناز •

جه، و خارل وسطح داخل النزف ال •

ها من الصادر و من غيجي أء الخارصاص من الطلن تتص الربة أل. )يكن للتل النزبة حوف الت •
 ).ات صاص ف السيارستخدام السابق للغاز الشبع بالرى، عل سبيل الثال ا خرال

 .epa.gov/leadصاص عل اجد الرماكن تول أ الزيد حوّْمتعل 

1 

2 

وصاص أكب من أء بستويات رنه طلساس” عل أصاص الء را ”الطلالية حاليمة الفيدر الحكو فُعرت  ّّ
ن ز  بالو %0.5من   أكث و، أ)2بع )ملجم/سمام لكل سنتيمت مر ملليجر 1.0ي  تساو

د فجوصاص الونه الرصاص” عل أي عل الرء الذي يحتوا ”الطلالية حاليمة الفيدر الحكو فُعرت  ّّ
نزن بالوا ف الليوًء جز 90ء الجفف الجديد با يزيد عن  الطل
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ه مخاطرساس وصاص الء رف عل الطلالتعر

جا ويحتا خطر )ء التالفو الطلو التشقق، أو التجي، أط، أو الكشوالتقش، أ(ساس التالف  صاص الء ر الطلّدَعُي
لل يكن ثسطح، حيده عل الجوًا عند وا خطرًيض ساس أصاص الء رن الطلرية. قد يكوإل عناية فو

أ
 طفال
ً

و مضغه أ
ة، مثلالتلف بكثسطح للبل وض التعر  ُّ: 

افذ عتبات النوافذ والنو •

اب بوات الإطاراب و بوال •

فات الشابزين، والدرار، وسوال، وجالدر •

ذا كان ف حالة جيدةا للخطر إًصاص مصدر ي عل الرء الذي يحتوعادة ل يشكل الطل
.سطح مثل النافذةو يحتك بالثر ف أ يكن يؤ لما ذإو

ومل أو يتم صقله بالرساس أصاص الء ر عندما يتم كشط الطلصاص ي عل الرالغبار الذي يحتون  ن يتكويكن أ
تحتكو  أصاص  رالحتوية عل  الطلية سطح الا عندما تتصادم  ًيض أصاص  الري عل  الذي يحتوتسخينه. يتشكل الغبار  

شياء التي يلمسها الناس. يكنالسطح ون يصل إل الصاص أي عل الرالغبار الذي يحتوء وقائق الطلا. يكن لرًمع 
و عندماو القشة، أبائية أل بالكنسة الكهر النز سا عندما يتم كنًاء مجدد صاص الستقر إل الهوخل الغبار الرن يدأ

 :ةنها خطرصاص ف الغبار بأا الستويات التالية للرّكالة حمية البيئة حاليد وّ الناس فيه. تحد شييم

أ • 10
، ضياتر لأكث ل و )2ام/قدمجروبع )ميكرامات لكل قدم مرجروميكر

ضيات الغطاة بسجاد ربا ف ذلك ال

افذ الداخلية  لعتبات النو 2ام/قدمجروميكر 100 •

و عندمابة العارية أطفال ف التا عندما يلعب ال خطربة صاص ف التالرن يشكل  يكن أ ً
اّكالة حمية البيئة حاليل. تحدد وحذيتهم إل النزبة العالقة عل أُحض الناس التي 

 :ة نها خطربة بأصاص ف التالستويات التالية للر

400 • 

1200 • 

بة العارية عل ف مناطق اللعب ف التأن وء ف الليوجز

ء التبقي من الفناء بة العارية ف الجزعل ف التأ و )سطن )متوء ف الليوجز

صاص—الذي قد ل تتمكن ي عل الرالغبار الذي يحتوؤيتها — وء — التي يكنك رقائق الطلصاص من رن الركر، أتذ
ينهم خطر ن كلن يكوؤيته — يكن أمن ر َ. 

ح الصفحة التالية بة هي فحصها. تشو التو الغبار أء أصاص بالطلاجدت مخاطر الرذا توفة ما إحيدة لعرالطريقة الو
 .لك كيفية القيام بذ

6 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

لك صاص ف منزالتحقق من الر

 : مختلفة قلك بعدة طرصاص ف منزد الرجويكنك التحقق من و

ده. لنجومكان وم   وساس أصاص الء ري عل طللك يحتوذا كان منز إساس صاص الء ر الطلك فحص ُخبي  •

ى اختبار مدرب ومعتمد، يسم ئيا عل مخاطر الرصاص أم  . سيقوم أخصاي حالي لك يحتوذا كان منزك ما إيخب ّ
، مفتش الطلء رصاص الساس 

 :، مثل قبإجراء فحص الطلء باستخدام طر

 (XRF) لشعة السينية الحمومضان الجهاز و •

ء صات العملية لعينات الطلالفحو •

خطاري أا عل أي حالي لك يحتوذا كان منز ما إتقييم الخاطر يعلمك   ً
ك م  ، كم يخببة أو التو الغبار أء أد ف الطلجوصاص الوصاص من الرر

 فحص ئيخصام أي مخاطر. سيقواءات التي ينبغي اتخاذها لعالجة أجربال

 : للمخاطر بـًم مقي ىمعتمد، يسمب ومدر

ضيات، رالافذ، والنواب، وبوء التالف عل الخذ عينة من الطلأ •

ائط الحو و جالدرو

• 

• 

بة التالغبار وء وصات العملية عل عينات الطلاء الفحوجرإ •

لك ذا كان منزإساس و صاص الء ري طلي عل ألك يحتوذا كان منزتقييم الخاطر ما إك كل من الفحص ويخب

 .دهم جومكان وصاص، وي مخاطر ري عل أيحتو

ي ل أسئلة حوح أطرو تقييم الخاطر، وجريته أنتهاء من الفحص الذي أاءة التقرير القدم لك بعد ا تأكد من قر

 .ء   تفهمه شي

• 

بة العارية ف الفناء عينة من التسطح الطلية وب من الخذ عينة من الغبار بالقرأ
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صاص، تتمةلك عل راء منزالتحقق من احتو

، يجوز1978ني قبل عا   ُعند التحضي لعمل التجديد أو الصلح أو الطلء ف منزل ب

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

ا ف النطقةًأخذ عينات من رقاقة الطلء لتحديد ما إذا كان الطلء رصاص الساس موجود  •
بل وكالة حمية البيئة للتحليل. فِ به من ق فالخططة للتجديد وإرسالها إل مختب الرصاص العت

اً مساعدة فيدرالية، يجب أن يكون الشخص الذي يجمع هذه العينات مفتش ىالسكن الذي يتلق
 . للمخاطرًمّقيُا للطلء رصاص الساس أو مًمعتمد 

بل وكالة حمية البيئة لتحديد ما إذا كانِ بها من ق فاستخدم مجموعات ا ختبار العت
 ). الساعدة الفيدرالية ى ف السكن الذي يتلق ليسالطلء رصاص الساس غي موجود )ولكن  

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

 لضمن إجراء الفحص بأمان لي عل مستوى الو ية وعل الستوى الفيدرا جتتواجد برام
وموثوقية وفعالية. لزيد من العلومات، اتصل بالو ية أو الوكالة الحلية الخاصة بك، أو قم 

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

• 

• 

أ
قم من خلل الهاتفل إل هذا الرصوم الوو الكلن من صعوبة ف السمع- أاد الذين يعانوفر ليكن ل

 8339-877-800-1قم الية عل الرحيل الفيدراصل مع خدمة الت عن طريق التو صيالن
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ن لحمية عائلتك ما الذي يكنك فعله ال

لك، يكنك اتخاذ بعض ساس ف منزصاص الء رد مخاطر الطلجوذا كنت تشك ف وإ
 :رية لحمية عائلتك من الخاطر ات الفوالخطو

ً .ءالة الطلو إزا، فقم بإخطار الالك الخاص بك بتقش أجر ذا كنت مستأإ •

سطحالافذ وعتبات النوافذ وات النوإطارضيات و رّف الخالية من الغبار. نظ سطح الطلية نظيفة و عل ال حافظ •
كّر:   تقماض. )تذغرا لجميع الًا عامًمنظف و الدافئعة ف الاء  سفنجة منقوو إا. استخدم ممسحة أّعي سبوى أخرال
ًا ًأ ).ًاا خطين تشكل غازنها يكن أا لًمنتجات التبييض معنيا ومو ال جبمزدب

 .ن تكوين غبار ر دوء بعناية عل الفوقائق الطلقم بتنظيف ر

نتهاء منى بعد ا خرة أمربة، وو التثناء تنظيف الناطق التسخة أا أًس المسحة جيد وؤرسفنجات واشطف ال
 .تنظيفها 

صا، خصوطفالك كثييادي أأيك واغسل يد  .مقت النوقبل ولة، وقبل القيلوقت أكلهم، وا قبل وًًَ

ة انات الحشولعاب الحيوأاللعاب، وطفال، وماصات الطفال، ونات الوماكن اللعب. اغسل بب عل نظافة أ حافظ
 .بانتظام 

 .بة و أكل التى، أخرسطح الطلية الو الافذ، أء عتبات النو طل مضغطفال من  امنع ال

لةالعتمدة من الدوصاص ومتها من الركات التجديد العتمد سل  شّف إظ ء،   توو الطلح أصلو العند التجديد أ
 ). 12مريكية )انظر الصفحة  كالة حمية البيئة الو من وأ

 .بةصاص من التل الرصولك لتجنب ول منزخوو خلعه قبل دقم بتنظيف حذائك أ

م، مثل الكالسيوتفعة من الحديد وغنية بنسب مرن وجبات مغذية منخفضة الدهون ولوطفال يتناون التأكد من أ
 .صاصقل من الرا أًن نسبا يتصوًا جيدّا غذائيًن نظام طفال التبعومنتجات اللبان. ال و السبانخ

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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صاص تقليل مخاطر الر

صاص بشكل الة الرو إزساس أصاص الء ردي كشط الطلن يؤيكن أ
غي صحيح إل زيادة الخطر عل عائلتك من خلل نش الزيد من 

 .ل ل النزصاص حوي عل الرالغبار الذي يحتو

التغذية الجيدة، يكنك تقليل مي وضافة إل التنظيف اليوبال •
اءات،جر من خلل اتخاذ الا ًقتمؤساس  صاص الء رمخاطر الطل

بة اعة العشب لتغطية الترزسطح الطلية التالفة وح الصلمثل إ
 إل جستحتا دائة وً اءات ليست حلوجرصاص. هذه الثة بالراللو

 .ة عناية مستمر

و صاص عند القيام بالتجديد أض للريكنك تقليل التعر
ستعانة بعامل تجديد ء عن طريق ا و الطلح أصلال

الذي لة وخص من الدوو مركالة حمية البيئة أمعتمد من و
منة مع سات العمل التم تدريبه عل استخدام ممر

 كيفيةّْما يحب القيام بالهام بنفسه، فتعلًذا كنت شخص صاص. إالر
 .لك صاص ف منزمنة مع الرسات العمل الاستخدام ممر

و  الحد من )أ قصاص. تتضمن طرل معتمد للحد من الرصاص بشكل دائم، يجب عليك تعيي مقاوالة مخاطر الرلز
ء السطح الذي يشكل اد خاصة.   يعد طلصاص بوء الرو تحويط الطلو غلق أالة أ، إز)القضاء الدائم عل الخاطر

ة دائةء العادي فقط سيطرا بالطلخطر  ً. 

• 

• 

 .مانصاص بأب عل التعامل مع مخاطر الرل معتمد مدرًا بقاواستعن دائ 

ءو الطلح أصلو الداء مشاريع التجديد أ ل 12)صاص )انظر الصفحة  من مع الركة معتمدة للتعامل الجر شستأا  •
 .سطح الطلية التي تكشط ال

ل فة القاوصاص. سيضمن ذلك معرل معتمد للحد من الرصاص بشكل دائم، قم بتعيي مقاولعالجة مخاطر الر •
 .كه العدات الناسبة للتنظيف بشكل جيد امتلمان وكيفية العمل بأ

ولتهم أمة عل النحو الذي تحدده دومة للسلاعد صارن قوسيتبعوهلي، و مؤً ن عمن العتمدولوظف القاوسيو
 .الية مة الفيدرالحكو
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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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ساس صاص الء رل مطل بطلء منزو طلح أصلو إتجديد أ

عاية فق رو مر أ 1978لك البني قبل عا   ء ف منزو طلح أصلو إاء مشاريع تجديد أجرل لظيف مقاوذا قمت بتوإ
 :ل الخاص بك ، يجب عل القاو)طفالو لرياض أسة أحلة ما قبل الدرفق لرمثل مر(الطفل

لا لًن معتمد ن يكوأ •
أ

ية  خاص بالو جنامو بركالة حمية البيئة أصاص من ومان من الر
كالة حمية البيئة ح به من ومص

• 

• 

لالنازعاية الطفل وافق رن ف مرء الذين يعملوالطلح وصلاليجب عل مقاول التجديد و

 :صاص التي مان من الرسات العمل الخاصة بالع ممراتبا1978البنية قبل عا   

ضع  عن منطقة العمل. يجب و دشوالربة  تر ال ج   تخر ث. يجب حص النطقة بحيحص منطقة العمل •
 .طة كاتة شأاد وو موستيك أاستخدام بلمات تحذيرية وعل

• 

• 

• 

.صاصثة بالربة اللوترة من الا كميات كبياءهرف وّساليب التجديد التي تخل تجنب أ
 :هيحظر اتباعها. وُصاص ويثة بالرة ملوبة كثيترساليب أف بعض الُّخلت

 قو شعلة الحر أ فلهيب مكشو •

دة بلحقاتوبائية غي الزالعدات الكهرات ودو بال النفخو  بر، أب الو ض، أالسحلأو  ،  الجلخو  ة، أالصنفر •
 الكفاءة ليئيات عااء الجزشفط هوتغطية و

نهايت جة فهر در 1100ة أكب  ارجة حري عند دراراستخدام مسدس حر •

ن تنظف النطقةا. عند تنفيذ كل هذا العمل،   بد أمي ن تنظف منطقة العمل يو. يجب أالتنظيف بعناية ّ
 .ليات تنظيف خاصة باستخدام آ

و صفائح شديدة التحمل. عند النقل، غلقها ف أكياس أأ. اجمع النفايات وتخلص من النفايات بشكل صحيح
 .الحطام اء النفايات لتجنب انبعاث الغبار وتأكد من احتو

ح صلالكالة حمية البيئة لشاريع التجديد ول متطلبات وفة الزيد حولعر
epa.gov/getleadsafe 

)صاصمة من الرهلي )عمل تجديد معتمدين للسلمؤبي واد مدرفرظيف أتو
ث صاص لنع التلومة من الرسات العمل الحددة الخاصة بالسلن ممرالذين يتبعو

صاص بالر

، كالة حمية البيئة صاص الخاص بوخطار الرمات أتقديم نسخة من مستند معلو
صاص للتجديد الصحي من من الرليل العتمد الالد

, .صاص للتجديد الصحيحمن من الرليل العتمد الأ الدو اقرأة ء، قم بزيارالطلو
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صاص ى للرخرمصادر أ

ب د ف ماء الشجوصاص الوالر

.صاصكيبات الرترصنابي ونابيب وب هي أا ف ماء الشًعصاص شيوأكث مصادر الر

 .1986ُنيت قبل عام قدم التي ب ل الالنازصاص ف الدن ونابيب الريجاد أجح إ من الر

 .بصاص ف ماء الشو طعم الرائحة أر بر  يكن الشعو

 .ب، عليك فحص الاء الخاص بكصاص ف ماء الشد الرجوللتأكد من و

 .صاصي عل الراد سباكة تحتوي عل مون تحتوبار خاصة، يكن أقدم التي بها آل الن النازكر أتذ

ب صاص ف ماء الشات مهمة يكنك اتخاذها لتقليل الرخطو

ن غل الاء   كر أضيع. تذصنع حليب الرالطهي وب ود فقط للشاستخدم الاء البار •
.صاص منهُزيل الري 

و غسل ستحمم، أو ا ر، ألك عن طريق فتح الصنبونابيب منزب، قم بدفق أقبل الش
 .قطباو غسل بعض ال، أسبالل

 ).را باسم جهاز تهوية الصنبوًيض أ فُعرر الخاص بك بانتظام )يشح الصنبوف مرّنظ 

ىفة متجيهات لعراءة التو قر سصاص، فل تنالة الرا لزًا معتمدًشح ذا استخدمت مرإ
حيته إل جعله شح بعد انتهاء صلدي استخدام مرن يؤشة. يكن أطوم بتغيي الخرتقو
.صاصالة الر ف إزًقل فاعلية أ

 خط ىُسم )ي ئيسيالرلك بصدر الاء  صل منزب الذي يونبوذا كان الكة الاء الخاصة بك لتحديد ما إاصل مع شتو
صاص فل مستويات الرمات حوكة الاء الخاصة بنطقتك معلوفر شن توا أًيضصاص. يكن أا من الرًع مصنو )الخدمة

• 

• 

• 

 .ب ف نظامك ماء الش

كالة من التابع لوب التصال بالخط الساخن لاء الش ا  ى رجُيب،  صاص ف ماء الشد الرجول ومات حولزيد من العلو
 4791-426-800-1.قم حمية البيئة عل الر

صاص، فاتصل قاية من تسمم الرل الوسئلة حوذا كان لديك الزيد من الإ
 * LEAD-424 800-1.عل 

 epa.gov/safewaterة و قم بزيارفة الزيد عن فحص الاء الخاص بك، أكة الاء لعرو شاتصل بقسم الصحة الحل أ
آ

جامت بر االمنشو  يات أ ب. تقدم بعض الوصاص ف ماء الشد الرجول وكالة حمية البيئة حومات من وفة معلولعر
 .فة الزيد يتك لعر و التابعة لوكة الاء الخاصة بك الحلية أاصل مع شصات الاء للسكان. توللدفع لفحو

أ  عن يقم من خلل الهاتف النصل إل هذا الرصوم الوو الكلن من صعوبات ف السمع أاد الذين يعانوفر لليكن   *
 . 8339-877-800-1الية علحيل الفيدراصل مع خدمة التطريق التو
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ى، تتمة خرصاص المصادر الر

 .اءصاص ف الهو منها الر ثى التي ينبعخرو الصناعات ال أصاص مصاهر الر

ول عل جسمك أه إل النزحضصاص ف عملك، فقد ت ذا كنت تتعامل مع الر إظيفتك. و ُ
.لدة إل النزبسك قبل العو ملّيَغبسك. استحم ومل

 . عائلتك سب العمل الخاصة بك بشكل منفصل عن بقية مل سب اغسل ملبس. الل

و  العشق أ ججاو الزصاص، مثل صناعة الفخار أ التي تتضمن استخدام الرايات الهو
مات ل عل معلوثاث. اتصل بقسم الصحة الحل الخاص بك للحصوعادة تجديد الإ

 .صاصايات التي قد تتضمن استخدام الرل الهوحو

ي قد تحتوصاص. وي عل الرء يحتو القديم مطلية بطلثاث الللعاب ون ا قد تكو
 . 4صاصي عل الراء تحتوجزقدم عل أطفال المنتجات الاللعاب و

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

صاصي عل رالكريستال الحتونة ف  و الخزائل الطهية أالسوطعمة وي القد تحتو
 .صاصسلي عل ررو البوصاص أل بالرالفخار الصقوأو  

.اب العدة اضطر ج، الستخدمة لعلن”كوار“أز و“غريتا” جات الشعبية، مثل  العل

الية مة الفيدر، منعت الحكو2008ف عام  صاص. وي عل الرء يحتوثاث الذي به طلالى وخرطفال المنتجات الالية اللعاب ومة الفيدر، منعت الحكو1978ف عام  

طفالن ف معظم منتجات الزا للوًفق ن وء ف الليو جز 100ز  صاص الذي يتجاوالية الرمة الفيدر، تنع الحكو ليقت الحاف الوطفال. وصاص ف معظم منتجات الالر

4 
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مات لزيد من العلو

صاص مات الرطني لعلوكز الواتصل بالر
قع صاص من الومات عن مخاطر الراحصل عل الزيد من العلوصاص وطفالك من التسمم بالرتعلم كيفية حمية أ

 . )LEAD (5323-424-800-1قم و اتصل برأ hud.gov/leadو  epa.gov/lead نيولكـتر اإل

كالة حمية البيئة منة التابعة لوب الالخط الساخن لياه الش
ة و قم بزيار، أ4791-426-800-1قم  ب، اتصل برصاص ف مياه الشد الرجول ومات حوللمزيد من العلو

epa.gov/safewaterب صاص ف مياه الشد الرجول ومات حول عل الزيد من العلوللحصو. . 

 )CPSC)ستهلكية مة النتجات الالخط الساخن للجنة سل
ها من النتجات غيصاص ف اللعاب ود الرجول ومات حوللمزيد من العلو

 2772-638-800-1،قم  ما، اتصل بر جصابة تتعلق بنتو إمن أ غي آ كي لاسته جخطار عن منتلإلو  كية، أستهلا 
 .saferproducts.govأو  cpsc.govكية عل ستهلمة النتجات ا  للجنة سل نيولكـتر اإلقع ة الوو قم بزيارأ

ئية لالوت الصحة الحلية وكالوت البيئية وكالالو
كالتك ساس. تحقق من وصاص الء راعدها الخاصة التعلقة بالطلالدن قوالقبائل ويات و لدى بعض الو
كةر عل شل العثومات حوا تقديم معلوًيض ت أكا ي عليك. يكن لعظم الواني التي تسفة القوالحلية لعر
صاص. احصل عل عن الصادر الحتملة للمساعدة الالية للحد من مخاطر الرصاص ف منطقتك، وخفض الر

ان حدث عنوأ
و الحلية عل ية الخاصة بك أ تصال ف الومات الهاتف الخاصة بجهات ا و معلو

صاص علمات الرطني لعلوكز الوو اتصل بالرأ،  epa.gov/leadالويب عل 
 . LEAD-424-800-1قم الر

أ
ةل إل هذه النشصوم الوو الكلن من صعوبة ف السمع أاد الذين يعانوفر لليكن  

الية عل حيل الفيدراصل مع خدمة الت عن طريق التو صيمن خلل الهاتف الن
 .8339-877-800-1م  رق
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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)
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(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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مهم!
 ميكن للرصاص املوجود يف الطالء والغبار والرتبة يف منزلك وحوله

أن يصبح عامل خطر إذا مل تتم السيطرة عليه بصورة صحيحة

• األطفال دون 6 سنوات األكرث عرضة لخطر التسمم بالرصاص يف منزلك.

• فالتعرض للرصاص من شأنه أن يؤذي األطفال الصغار والرضع حتى قبل والدتهم.

• من املحتمل احتواء املنازل، واملدارس، ومرافق رعاية الطفل التي بنيت قبل

عام 1978 عىل الطالء رصايص األساس.

حتى إن األطفال الذين يبدون أصحاء قد يتعرضون ملستويات خطرية من  •

الرصاص يف أجسامهم.

ميكن أن يزيد كشط األسطح املطلية بالطالء رصايص األساس أو إزالة الطالء  •

رصايص األساس بطريقة غري الئقة من خطره عىل عائلتك.

ميكن للناس إدخال الرصاص إىل أجسادهم من خالل االستنشاق أو بلع الغبار  •
الذي يحتوي عىل الرصاص أو بأكل الرتبة أو رقائق الطالء الذي يحتوي عىل.

الرصاص.

•    ميتلك الناس العديد من الخيارات لتقليل مخاطر الرصاص. وبصفة عامة، ال يشكل 
لطالء رصايص األساس ذو الحالة الجيدة عامل خطر )انظر صفحة 10).
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