
 برای معلومات بیشرت، با داکرت طفل خود یا با اداره محلی صحی خود
متاس بگیرید.

 لست ادارات صحی نظر به والیت در ویب سایت ذیل موجود است:
http://www.ncalhd.org/directors/.

 منابع اضافی در دیپارمتنت صحت وخدمات برشی، بخش

 صحت عامه، بخش صحت محیط زیستی، برنامه

 جلوگیری از زهر آلود شدن با رسب در طفولیت،

http://ehs.ncpublichealth.com/hhccehb/

زهر آلود شدن با رسب 
جلوگیری شده میتواند

بعضی از کارهای که باید انجام شود و 
بعضی از کارهای که باید انجام نشوند

همه کارهای را که شام برای محافظت طفل 
خود از زهر آلود شدن با رسب انجام داده 

میتوانید، انجام دهید

n

n

n

n

n

n

برای جلوگیری از زهر آلود شدن با رسب اقدام کنید

3 اطفال را برای رسب معاینه کنید

 3 بوت ها را در دروازه بگذارید

3 مرطوب پاک کنید

 3 یک متخصص را استخدام کنید

3 دست ها و لوازم بازی خود را بشویید

آب استفاده شونده خود 

را برای مقدار رسب معاینه 

کنید.

اگر آب نل شام حاوی رسب 

باشد از آن برای نوشیدن، 

پخت و پز یا جور کردن شیر 

خشک کودک خود استفاده 

نکنید.

درجات رسب را در آب خود 

توسط فلش کردن پایپ ها 

بعد از ۶ مرتبه عدم استفاده 

کاهش دهید و همیشه برای 

نوشیدن، پخنت، جور کردن 

شیر خشک کودک و جوس 

ها از آب رسد استفاده کنید.
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www.nchealthyhomes.com

،istockphoto.com انځورونه له canstockphoto.com و،thinkstockphotos.com څخه اخیستل شوي

3 غذای های سامل بخورید

از آب نوشیدنی 
پاک استفاده کنید

صحت عامه NC و خدمات برشی  مرکز صحت محیط زیستی
 و حساسیت 

1-888-774-0071   cehu/index.htm#clpppقابل یا
دسرتس است.
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با طفل خود در جلوگیری از این منابع رسب کمک کنید
 x شیرینی وارد شده x کلید های خانه و موتر

x 

 x لوازم ماهیگیری و شکار 

 x مصالحه جات وارد شده

x 

 x ترمیم نا مصؤن خانه

 x ظروف چینی رنگ شده با رسب

 x پایپ ها و آب نوشیدنی دارای رسب

 x پرده های کوچک وینایلی یا پالستیکی  x اسباب بازی و جواهرات اسباب بازی

 x کارگران که در معرض رسب قرار گرفته باشند

 x

 x

رنگ رسب در قسمت های بیرونی خانه های کهنه

رنگ رسب در قسمت های داخلی خانه های کهنه

بعضی از نوشیدنی های گیاهی و چای ها و همچنان ادویه 
،)Ba-Baw-San( جات خانگی مانند آذرکون، با بو سن 
،Daw Kyin ،)Daw Tway( مواد کمک کننده در هضم  

 گارسد، گریتا، و پی لو ها ممکن حاوی رسب باشند.

 بعضی از مواد عبارت از کُم کُم، سندور، و مواد
آرایشی چشم مانند کول، کجل و ال-کهل، رسمه، تیرو 

 )tiro(، درخت راج، و کوالی )kwalli( ممکن حاوی
رسب باشند.


