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البستنة  –الرصاص  
 المنزلية الترميماتو

على الصحة. را  يمكن أن يكون الرصاص خط

 على الرصاص في المنزل وحوله.يمكن العثور 

الترميملرصاص أثناء البستنة ومن ا ينحذركونوا 

 مالرصاص وصحتك

يرتبط التعرض للرصاص بالتأثيرات الضارة على األعضاء والوظائف 
فقر الدم، لالجسدية. يمكن أن يسبب إرتفاع مستويات الرصاص في الدم 

 ومشاكل في الكلى، وتأثيرات عصبية أو تنموية.

ن للرصاص أن يضر الناس من جميع األعمار ولكن المخاطر أكبر يمك
لدى النساء الحوامل والرضع واألطفال. العوامل األخرى التي تؤثر على 

تأثير الرصاص على الفرد هي عمرهم وحالتهم الصحية، وكمية الرصاص 
 ومدة التعرض.

إذا كنتم تشكون في تعرضكم أو تعرض عائلتكم للرصاص، قوموا بزيارة 
 طبيبكم للحصول على المشورة. 

لمزيد من المعلومات حول التأثيرات الصحية للرصاص، يرجى الرجوع 
حول التأثيرات الصحية للرصاص  NHMRCإلى بيان وورقة معلومات 

-www.nhmrc.gov.au/health-topics/lead-bloodعلى 
levels. 

مصادر الرصاص في المنزل

:يالمنزل وحوله فى الرصاص في يمكن العثور عل

الطالء القائم على الرصاص في المباني التي تم بناؤها قبل عام  •
 المبنىرقائق طالء الرصاص حول و، 1970

غبار الرصاص من المصادر الصناعية والمحلية في التربة، وفي  •
 سقف والجدرانتجاويف األ

 نفايات الرصاص من المصادر الصناعية في التربة •

 بعض المنتجات المنزلية •

والنباتات المزروعة في تربة ملوثةبعض الخضروات  •

البيض والمنتجات الحيوانية األخرى من الحيوانات التي تُربى على  •
 تربة ملوثة.

 بستنةال

الرصاص حالي أو سابق )مثل بلوث مبالقرب من مصدر  ونتعيش مإذا كنت
 م، أو إذا كان لديكالرصاص أو طريق سريع رئيسي( مكان صهرمنجم أو 

عند العمل في  وا حذرينيجب أن تظله، أو حول على منزلكمطالء رصاص 
 .بستانكماعة الخضار أو استهالكها من ، وزرالبستان

القيام به؟ ونما الذي تستطيع

"أين  وارصاص )انظرال م للكشف عنالخطوة األولى هي اختبار تربتك
 قوموا، "(. إذا تم الكشف عن الرصاصالمشورةعلى  يمكن الحصول

تربة نظيفة وعشب أو نشارة لمنع ب لخاليةبتغطية بقع التربة الملوثة ا
 .للرصاص التعرض

 واستخدمإمتصاص الرصاص من التربة، لذلك إ النباتاتتستطيع بعض 
لزراعة الخضروات. يجب أن  البستانفي  ا  مرتفع ا  أو سرير ا  وعاء ا  دائم

 ة الحديقة المرتفعة:تكون أسر  

 سم )أعلى للنباتات الكبيرة( 30على األقل إرتفاعها •

مبطنة بشبكة في القاع للسماح بالصرف ولمنع خلط التربة •

 .مشتلتربة النظيفة المعتمدة من مليئة بال •

، لذلك:على الخضارغبار الرصاص في الهواء يترسب يمكن أن 

الخضار قبل تناولها دائما   أغسلوا •

 بعد البستنة. أيديكم دائما   أغسلوا •

تجديدات المنزل

الرصاص في تجاويف السقف والجدران من  غباريُعد طالء الرصاص و
المخاطر الكبيرة التي تواجه التجديدات. تشمل أنشطة الصيانة أو التجديد 

 التي يمكن أن تخلق أو تزعج غبار الرصاص:

طالء الرصاص القديمة بواسطة الصنفرة الجافة أو إعداد أسطح  •
 استخدام مشاعل مفتوحة اللهب

األسقفهدم أو إصالح الجدران أو األرضيات أو  •

 في التجاويف صيانة أنابيب المياهستبدال أو إ •

 نقل السجاد الملوث بغبار الرصاص. •

www.epa.nsw.gov.au 
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القيام به؟ ونما الذي تستطيع

 التخطيط .1

إختبار األسطح المطلية للكشف عن الرصاص بإستخدام أدوات  •
 الرئيسيين. األدوات المنزليةمن تجار اختبار الرصاص 

ب ومؤهل للعمل  إذا كان الرصاص • موجودا ،  إستعينوا بمحترف مدر 
 .الترميمأعمال الرصاص للقيام ببأمان مع 

إذا قررتم الترميم بنفسكم، خذوا إحتياطات السالمة الكاملة: •

o  أساليب العمل التي تتعامل مع مخاطر خذوا بعين اإلعتبار
 تدخنوا الرصاص بأمان وتجنبوا التلوث )على سبيل المثال، ال

أبدا  في مناطق العمل(.

o  لمرة واحدة مها استخدالتي يمكن المالبس اعلى احصلوا
ود مزو AS 1716بموجب تنفس معتمد ز جهاموا ستخدوا
. قد ال تتناسب أقنعة الورق األساسية بشكل P2أو  P1فلتر ب

 جيد وال تحمي من الغبار الناعم.

o عملية التنظيف. خذوا بعين اإلعتبار

عدم تعريض النساء الحوامل واألطفال للرصاص أثناء  تأكدوا من •
 .الترميمات

اإلعداد .2

جميع الجدران بمنظف فوسفات متوفر تجاريا  )مثل صابون السكر  أغسلوا
 السائل(.

 في الخارج:

لمنع انتشار غبار صفائح بالستيكية تحت منطقة العمل  واضع •
 الرصاص.

النوافذ واألبواب. واأغلق •

حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم إذا تطاير الغبار  مجيرانك واأبلغ •
 .بإتجاههم

 :داخلفي ال

، من خالل ، والمناطق الخارجيةعن بقية المنزلمنطقة العمل  واأغلق •
 .الالصق تغطية األرضيات واألبواب والنوافذ بالبالستيك والشريط

بتغطيتها  ومواالمفروشات )بما في ذلك الستائر والسجاد( أو ق واليأز •
 لبالستيك.با

. لتجنب تطايرالغبارالسطح بالماء  وا، رشفي حالة إزالة السجاد القديم •
  .وضعو عليها الصقبالبالستيك  ولفوهاالداخل، نحو السجادة  والف

المعدات والممارسات .3

  عند إعادة الطالء:

.الصنفرة الرطبة والكشط الرطبق طر وامستخدإ •

أنها  حيثية رارلحا لمسدساتوح والمفتب اللهامصابيح  وادمال تستخ •
 ص.صارلرة ابخأ تول د

تعليمات الشركة  وا، لذلك اتبعالكيميائية خطرة الكشطمواد  بعض •
 المصنعة.

الطالء من كلوريد الميثيلين. كاشطات تجنبوا •

عند العمل في تجاويف السقف أو الجدران:

دام ستخإبرف ة محتطسواب الناحيةف يظلتن ا  ئمدا بالترتيب ومواق •
 عالي الكفاءة بفلتر هوائي جسيميزودة م كهربائية مکنسة

(HEPA). 

.لدخولالبالستيك تحت فتحة ا وضعواالمفروشات  أنقلوا •

 لسباكة:عند ا

ة لمدء ألنابيب بالماا أغسلواص ولرصاامن خالي  لحام وامستخدإ •
 لك.ذقائق بعد دخمس 

التنظيف .4

النساء الحوامل واألطفال أو الحيوانات األليفة إلى عودة قبل  فوانظ   •
 .المنزل

بالماء النظيف. أشطفوهامنطقة العمل بمنظف فوسفات ثم  أغسلوا •

 ث.لملوم الحطار انتشاالتجنب  المالبسولمماسح ا طفواشأ •

وقوموا  قوية محكمة اإلغالقبالستيکية س کياأفي ت لنفاياا ضعوا •
 .لفهال قبه جاجة ميازب الغباربرش 

قبل  مووجهك ميديكأ أغسلوا -من النظافة  على مستوى عال   واحافظ •
 التدخين أو الشرب أو األكل.

ستخدام إخرى باألمالبس العمل بشكل منفصل عن المالبس  أغسلوا •
 الغسالة بعد ذلك. أشطفوامنظف فوسفات و

أين يمكن الحصول على المشورة

يلز وث ونيو سا في (EPAلسلطة حماية البيئة ) لبيئةابخط  واتصلا •
 .555 131لرقم اعلى 

يلز وث وفي نيو سا (EPAسلطة حماية البيئة )زوروا صفحة  •
 الرصاص على سالمةالخاصة ب

www.epa.nsw.gov.au/your-
environment/household-building-and-

renovation/lead-safety. 

معلومات حول اختبارات الدم وتأثيرات الرصاص  ممن طبيبك وااطلب •
 .معلى صحتك

 قومواأو   086 626 1800مقرلاعلی  LEADعة وبمجم والتصا •
لمستقلة ورة المشاعلی ول للحص www.lead.org.auرة يازب
  ره.ختباص واصاربالوث لتلول اح

 يلزوث وفي نيو سا سلطة حماية البيئة
 info@epa.nsw.gov.au البريد اإللكتروني:

 www.epa.nsw.gov.auلموقع: ا
ISBN 978 1 925790 42 9 | EPA 2018P0822

 2018حزيران/يونيو

( على EPAحماية البيئة ) سلطةالخاصة ب إخالء المسؤولية وحقوق النشرتتوفر معلومات 
 .EPAموقع 
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