تنظيف غبار الرصاص
في منزلك
غبار الرصاص المتواجد في قشور الطالء المتكسرة وغيرها من المواد المحتوية
علي الرصاص في منزلك يمكن أن يعرضك أنت وعائلتك لخطر التسمم
بالرصاص .قلل من خطر التعرض للرصاص عن طريق الحفاظ عىل نظافة
منزلك وغسل يدي ،ووجه ولعب أطفالك بانتظام .يمكن غسل بعض األلعاب
في الغسالة .يمكن مسح لعب األطفال األخرى باليد والماء والصابون.
إذا كنت تعيش في منزل تم بناؤه قبل عام  1978وتخطط لتجديده أو إصالحه
أو طالءه ،فتفضل بزيارة.www.epa.gov/lead :

طرق التنظيف الفعالة
هناك طريقتان للتنظيف الفعال إلزاله غبار الرصاص من منزلك:
 	.1الغسل بالماء
 	.2التنظيف باستخدام مكنسة HEPA
طريقة التنظيف األكثر فعالية تجمع بين الكنيس والغسيل بالماء
مرة واحدة عىل األقل في األسبوع .اقلب هذه الصفحة للحصول
عىل التعليمات.

نصائح التدبير المنزلي:
•
•
•
•
•

قم بتشغيل دورة شطف إضافية بعد
غسل المالبس الملوثة بالرصاص والخرق في
الغسالة
قم بتنظيف المنزل عىل أقسام من األنظف
الي األوسخ
ال تستخدم مكنسة جافه
رش األرض بمحلول تنظيف أو ماء ثم
استخدم مكنسة قماش يمكن التخلص منها.
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قائمة لوازم التنظيف:
•
•
•
•

أكياس القمامة الثقيلة
قفازات مطاطية
ممسحه من القماش
تستعمل مرة واحدة
مكنسة

•
•
•
•

HEPA
المنظفات المنزلية
الغير
سامة  2دلو للتنظيف
مناديل ورقيه

للتواصل معنا
Minnesota Department of Health
Health Risk Intervention Unit
P.O. Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
Phone: 651-201-4620

طريقة التنظيف بالماء
 :1غسل
 .١ارتداء القفازات المطاطية ومزيج مواد التنظيف في
دلو واحد وملء الدلو اآلخر بالماء النظيف

 .٢بليل المناديل الورقة والتي يمكن التخلص منها الح ًقا
في دلو محلول التنظيف .امسح األسطح مثل عتبات
النوافذ وحواف النوافذ وإطارات األبواب والجدران
واألرضيات

 .٣خلص من المناديل الورقية القذرة بعد كل استخدام
لتجنب تلوث دلو محلول التنظيف

 :2شطف
 .١بلل منديل ورقي جديد يمكن التخلص منه الح ًقا في
دلو من ماء الشطف النظيف وامسح سطح األرض
الذي غسلته
 .٢التخلص من المناديل المبللة القذرة والتي يمكن
التخلص منها بعد كل استخدام لتجنب تلوث دلو ماء
الشطف النظيف
 .٣عند االنتهاء ،صب دالء ماء الشطف ومواد التنظيف
في المرحاض .ال تصب الماء القذر في الحوض أو
حوض االستحمام ألنه قد يزيد من خطر التالمس مع
الرصاص

التنظيف باستخدام مكنسة
:HEPA

لمعلومات اكثرwww.health.state.mn.us/lead :

HEPA

دائما بالتنظيف باستخدام مكنسة كهربائية خاصة تسمى مكنسة
•	قم
ً
فلتر الهواء عالي الكفاءة ()HEPA
•	ال تستخدم مطل ًقا مكنسة منزلية عاديه ألنه ال يمكنها التقاط قطع غبار
الرصاص الصغيرة.
•	يمكن استئجار أو شراء هذه المكنسة عبر اإلنترنت وفي المتاجر.
•	ينصح باستخدام المكنسة مرة واحدة في األسبوع عىل األقل

