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 المنزل

 على الصحة. را  يمكن أن يكون الرصاص خط

في المنزل وحوله.يمكن العثور على الرصاص 

في نظافة المنزل والنظافة  حذرين ا  دائم كونوا
 الشخصية لمنع التعرض للرصاص.

 في البيئة الرصاص

ستخدم في مجموعة من المنتجات ي  كان الرصاص هو عنصر طبيعي 
 المنزلية والترفيهية والصناعية.

ذلك ، بما في ي من العديد من استخدامات الرصاصالتخلص التدريج قد تم  ل
طالء الرصاص ووقود السيارات المحتوي على الرصاص وبعض أشكال 

لرصاص في بطاريات اللحام المستخدمة في السباكة. يستمر استخدام ا
، واللمعان المقاوم للماء لألسقف الرصاص الحمضية، وبعض أشكال اللحام

 ، والحماية من اإلشعاع.والمزاريب

ى الرصاص في كن العثور عل، يمستخدام عبر الصناعاتنتيجة لهذا اإل
 ، بما في ذلك:البيئة بأشكال عديدة

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

غبار الرصاص من المصادر الصناعية والمحلية في التربة، وفي  •
 تجاويف السقف والجدران

 الصناعية في التربةنفايات الرصاص من المصادر  •

 بعض المنتجات المنزلية •

بعض الخضروات والنباتات المزروعة في تربة ملوثة •

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

 مالرصاص وصحتك

إلى الجسم هو تنفس الغبار الملوث  الرصاص لدخولمن الطرق الشائعة 
 بالرصاص أو تناول طعام أو ماء ملوثين بالرصاص.

سبب مجموعة من يويتراكم الرصاص ، يمكن أن الجسم متى دخلو
 المشاكل الصحية.

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

 ومشاكل في الكلى، وتأثيرات عصبية أو تنموية.

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

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

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

، يرجى ةالصح على رصاصاللمزيد من المعلومات حول تأثيرات 
حول التأثيرات الصحية  NHMRCالرجوع إلى بيان وورقة معلومات 

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

لرصاصللكشف عن ا اختبار

 مأين من المحتمل أن تكون مصادر الرصاص موجودة حول منزلك وااكتشف
من خالل اختبار جميع األسطح والمواد الملوثة بالرصاص المشتبه فيها 

 األدوات. هذه ستخدام أدوات اختبار الرصاص المتاحة تجاريا  وذلك بإ
 .ينالرئيسياألدوات المنزلية  تجارمن متوفرة 

الرصاص، فمن األفضل أن للكشف عن ختبار إلا ونال تستطيع مإذا كنت
 أن الطالء أو التربة أو الغبار ملوث. وافترضت
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 المنزل منع التعرض للرصاص في

على إذا كان غبار الرصاص موجودا  أو من المحتمل أن يكون موجودا  
مستويات مرتفعة حول المنزل، فهناك عدد من الطرق لتقليل التعرض 

 ألنفسكم ولعائلتكم.

ومسح األرض المسح الرطب .1

في  تعمل منطقة صناعية من إذا كنتم تعيشون في منزل قديم أو بالقرب •
مجال الرصاص، قوموا بغسل العتبات األمامية والشرفات على األقل 

 مرة واحدة في األسبوع.

والمطابخ   وعتبات النوافذ (أسطح النضدالرخاميات ) بمسح قوموا •
سفات )مثل صابون باستخدام منظف عالي الفو األلعابواألثاث و

 السكر السائل(.

 دلوالثالثي الستخدام نظام ات بإرضيإمسحوا األ •

، واحد للمياه القذرة ثالثة دالء )واحد لمحلول التنظيفإلى  ونسوف تحتاج 
للتنظيف مع المنظفات  ةخرق )واحدأو  ممسحتينوواحد للمياه النظيفة( ، 

 ، ومنظف عالي الفوسفات.للشطف( ةوواحد

 الزاوية األبعد عن الباب. إبدأوا في .1
بللوا أول ممسحة في الدلو مع المنظفات وإمسحوا المنطقة. استبدلوا  .2

المنظف والماء لكل غرفة أو كل نصف ساعة.
 .ليلخاا و "المياه القذرة"لدفي صروا الممسحة األولى عأ .3
المنطقة  وامسحإالممسحة الثانية في دلو "المياه النظيفة" و بللوا .4

 .هالشطف

و "المياه القذرة".لدفي  لثانيةصروا الممسحة اعأ .5

التكنيس بالمكنسة الكهربائية .2

ال تقوم المكانس الكهربائية العادية بتصفية جسيمات الرصاص الدقيقة. 
 الفلتر الهوائي الجسيميمع  أو واحدة أنبوبيةاستخدموا مكنسة كهربائية 

ما ال عندقوموا بالتكنيس ، إذا لم تكن متوفرة. (HEPA) عالي الكفاءة
ستقر الغبار يلوقت لا إسمحوا ببعض، وموجوديناألطفال الصغار  يكون

 قبل عودة األطفال. وإمسحوا بالماء

السجاد القديم .3

قوموا بأزالة السجاد القديم حيث يكون تنظيفه أصعب بكثير من األسطح 
الداخل، ثم لفوه دحرجوه نحو والصلبة. إلزالة السجاد، قوموا بتبليله أوال ، 

بالبالستيك وضعوا عليه الصق. قوموا بمسح األرضية بمجرد إزالة 
 السجاد.

.الترميماتأثناء  لص من السجاد بأمان إذا تلوثقد يلزم التخ

الحيوانات األليفة  .4

، بما في ذلك الغبار كميات كبيرة من الغبار اتالحيوان فرو ذبجيقد 
 نزل.الملوث بالرصاص من داخل أو خارج الم

طوا الحيوانات األليفة في الخارج وتأكدوا من غسل األطفال مش   •
 أيديهم بعد ربت الحيوانات.

.الحيوانات مرة واحدة في األسبوع فراش أغسلوا •

الغسيل  .5

بانتظام ألعاب األطفال والبطانيات باستخدام منظف  أغسلوا •
 الفوسفات، وأشطفوها جيدا .

المغبرة بالقرب من األطفال.ال تهزوا أو تتركوا المالبس  •

يحتوي على  مالبس العمل بشكل منفصل واستخدموا منظف أغسلوا •
 فوسفات.ال

ى.ألخرالمالبس ث التجنب تلوام الستخدالغسالة بعد اشطفوا ا •

مناطق اللعب والحفر الرملية .6

العشب أو  وازرعإ، والخاليةلتربة مناطق اللعب بعيدا  عن ا أنقلوا •
 .التربةمن  لخاليةالنباتات في المناطق ا

ن عندما ال تكو وهاغطولرملية ا لحفرالنظيفة في ل الرماا وامستخدإ •
 ام.ستخدإلاقيد 

الخضروات بساتين .7

، وبعض الخضار بار الرصاص في الهواء على الخضارترسب غيقد 
 تمتص الرصاص من التربة.

الخضار قبل  أغسلواالخضروات المرتفعة و بساتين ا  دائم وااستخدم •
 تناولها.

 المنزلية الترميماتوالبستنة  -الرصاص معلوماتصحيفة  واانظر •
 مزيد من المشورة. للحصول على

تقليل تعرض عائلتكم .8

 القائمة علىهواية الاألطفال من الوصول إلى مناطق  وامنعإ •

 لحام(.الالرصاص )على سبيل المثال في 

من النظافة. على مستوى عال   دائما   واحافظ •

المشورة أين يمكن الحصول على

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