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 منع التعرض -الرصاص 
في مراكز رعاية  للرصاص
 األطفال

 على الصحة. را  يمكن أن يكون الرصاص خط

يمكن مواجهة الرصاص في مراكز رعاية األطفال.

تأكدوا إدارة جميع مصادر التعرض بعناية وقوموا ب
حصول الموظفين واألطفال على مستوى عاٍل من من 

 النظافة الشخصية.

مالرصاص وصحتك

يرتبط التعرض للرصاص بالتأثيرات الضارة على األعضاء والوظائف 
يات الرصاص في الدم فقر الدم، الجسدية. يمكن أن يسبب إرتفاع مستو

 ومشاكل في الكلى، وتأثيرات عصبية أو تنموية.

يمكن للرصاص أن يضر الناس من جميع األعمار ولكن المخاطر أكبر 
لها األخرى التي  المؤثرة لدى النساء الحوامل والرضع واألطفال. العوامل

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

المصادر المحتملة للرصاص في مراكز رعاية 

 األطفال

يمكن العثور على الرصاص في البيئة بأشكال كثيرة، بما في ذلك:

الطالء القائم على الرصاص في المباني التي تم بناؤها قبل عام  •
 المبانيرقائق 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 •

بعض الخضروات والنباتات المزروعة في تربة ملوثة •

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

األطفالالتعرض للرصاص في مراكز رعاية 

والموظفين في مرافق التعليم والرعاية في  المسؤولينعلى المدراء ويتعين 
مرحلة الطفولة المبكرة أن يكونوا على دراية بالمصادر المحتملة 

أي مخاطر للرصاص في أماكن عملهم، وأن يكونوا قادرين على تحديد 
 بحيث يمكن الحدّ من التعرض للرصاص.

تحتاج مرافق التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة إلدارة مخاطر 
 :ألنالرصاص 

 التعرض للرصاص يُشّكل خطراً كبيراً على األطفال الصغار •

األطفال الصغار يمكنهم قضاء جزء كبير من يومهم في الرعاية •

 أيديهم في أفواههم غالباً  يضع األطفال •

اآلباء واألمهات واألطفال  تثقيفن دور في ياإلدارة والموظفلدى  •
 حول الصحة، وتحديد مصادر الرصاص.

انتبهوا أكثر إذا:

الرصاص فيه هناك احتمال أن مبناكم يحتوي على طالء •

تم بناء مركزكم على أو بالقرب من األراضي المستخدمة لألغراض  •
 الصناعية

)مثل ص صارال منطقة صناعية يصدر منها منب القربكزكم يقع مر •
 منجم(.ص أو لرصاا مكان صهر

يمكن أن تكون ملوثة بالرصاص تربة ممركزك يوجد في •

حدث في يهدم، ، أو في المباني الملوثة بالرصاص ترميماتهناك  •
 مكان قريب.

أنظروا "أين يمكنكم الحصول على المشورة" لمزيد من المعلومات.

نصح  مللرصاص، فعليك مفي تعرض طفل في رعايتك ونتشك مذا كنتإ
 أو الوصي على زيارة الطبيب. ينالوالد

، يرجى الرجوع مات حول التأثيرات الصحية للرصاصلمزيد من المعلو
حول التأثيرات الصحية للرصاص  NHMRCمعلومات وورقة إلى بيان 

-www.nhmrc.gov.au/health-topics/lead-blood على
levels.

www.epa.nsw.gov.au 

صحيفة معلومات
 حزیران/یونیو 2021
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منع التعرض للرصاص في مراكز رعاية األطفال

منع التعرض للرصاص عن طريق إزالة خطر الرصاص من  ميمكنك
 للرصاص من تعرض الطفل يحدّ يمكن أن تحسين النظافة إن البيئة. 

 . تشمل تدابير الوقاية ما يلي:هوقدرته على امتصاص

. النومأيديهم ووجوههم قبل األكل أو  بغسلاألطفال يقوم ضمان أن  •
جذب ت ةالرطب شرةالب، حيث أن جيداً  البشرةيجب أن يتم تجفيف 

 األوساخ والغبار

في الخارج واأللعاب الخارجيةداخل في ال االحتفاظ باأللعاب الداخلية •

 اللهاياتو األلعابولعب ال التنظيف المنتظم للمرفق ومعدات •

عالي  الفلتر الهوائي الجسيميب مزودة مكنسة كهربائيةدام ستخا •
 (HEPA) الكفاءة

استخدام المنتجات االستهالكية التي تحتوي على الرصاص الحدّ من •

من التربة بالعشب أو المواد  خاليةضمان تغطية جميع البقع ال •
 األخرى

 غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها •

تشجيع األطفال على رمي الطعام الذي يقع على األرض. •

أين يمكن الحصول على المشورة

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

يلز وث وفي نيو سا (EPAسلطة حماية البيئة )زوروا صفحة  •
 الرصاص على الوقاية منالخاصة 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 43 6 | EPA 2018P0823

 2018حزيران/يونيو

( على EPAحماية البيئة ) سلطةالخاصة ب حقوق النشرو إخالء المسؤوليةتتوفر معلومات 
 .EPAموقع 
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