فرٌق التلبٌة

ميــاه منطقـة فلينـت

ميـبي مىطقـة فليىث مل ّوثـة ببلزصبص
معلومات عامة
• إن معدالت الرصاص الموجودة فً مٌاه الشرب للمنازل قد تؤثر على صحة األطفال.
 oحت ى ا لكمي بت ا لضئي لة مه ا لزص بص يمكىه ب إيذ اء صح ة ا ألطف بل ألوهم ال يز ا لون ف ي طور ا لىمو .
ً
عرضة لألذى من معدالت الرصاص الموجودة فً المٌاه.
ل
 oالراشدون أق ّ
• قوموا بتصفٌة مٌاه الشرب بواسطة مصفاة موافق علٌها من قبل مؤسسة الصرف الصحً الوطنٌة (.)NSF
ٌ oمكنكم الحصول على مصفاة موافق علٌها من مؤسسة الصرف الصحً الوطنٌة مجانا ً إذا كنتم تستعملون مٌاه مدٌنة فلٌنت.

ٌ oرجى االتصال على الرقم  2-1-1لالستفسار عن مكان الحصول على مصفاة مٌاه مجانٌة.
• ٌمكن لبعض المصافً إزالة ما ٌقارب  99بالمائة من الرصاص الموجود فً المٌاه عند استعماله بشكل صحٌح .للتأكد أن المصفاة التً لدٌكم تزٌل أكبر نسبة
رصاص ممكنةٌ ،رجى ا ّتباع التعلٌمات المرفقة بها بعناٌة.
 oعالجوا/مرروا فقط المٌاه الباردة من خالل المصفاة.
 oغٌروا خرطوشة (كارترٌدج) المصفاة بشكل متكرر كما هو مشار ضمن التعلٌمات.
• حتى بعد تغٌٌر جهاز توزٌع المٌاه ،قد ٌستغرق األمر فتر ًة قبل أن تالحظوا انخفاض معدل الرصاص فً مٌاه منزلكم
• من الصعب تفادي مادة الرصاص بشكل كاملٌ .مكن تواجدها فً أنابٌب المٌاه وفً الحنفٌات النحاسٌة ،فً طالء الجدران القدٌم ،فً التربة ،فً بعض
مواقع األشغال ،وفً المعادن المستعملة فً بعض الهواٌات.

نصائح من أجل تحصين منازلكم
من مادة الرصاص

مصافي المياه (فلتر)
•
•
•
•
•
•
•

قوموا بإجراء فحص المٌاه مجاناً .إتصلوا بالرقم .2-1-1
استعملوا مصفاة للمٌاه .إتصلوا بالرقم  2-1-1للحصول على مصفاة مجانٌة.
إذا لم ٌكن لدٌكم مصفاة ،استعملوا قوارٌر المٌاه للشرب أو لتحضٌر
حلٌب األطفال.
صفّاة للطبخ.
وم
باردة
استعملوا مٌاه
َ
ّ
صفاة.
اغسلوا الفواكه والخضار بمٌاه م َ
صفّاة ،دعوها تتدفق لمدة خمس دقائق قبل
إذا اضطررتم الستعمال مٌاه غٌر م َ
استعمالها .ولتوفٌر المٌاه والوقتٌ ،مكنكم ملء ما استطعتم من األوانً عندما
تدعون المٌاه تتدفق لفترة خمس دقائق.
أفرغوا سخان المٌاه بشكل منتظم ،وذلك للتخلص من أي رصاص قد ٌكون
متراكماً .إتبعوا تعلٌمات الشركة الصانعة أو راجعوا خبٌراً مُجازاً فً هذا
المجال للمساعدة.

التنظيف
•
•
•
•
•
•

صفّاة ،ولكن قوموا
إغسلوا الصحون ،زجاجات الحلٌب واأللعاب بمٌاه غٌر م َ
بتنشٌفها قبل االستعمال.
صفّاة لمسح األراضً أو تنظٌف أسطح
ال بأس باستعمال مٌاه الحنفٌة الغٌر م َ
طاوالت المطابخ.
من اآلمن أن تغسلوا مالبسكم فً الغسالة والنشافة كالعادة.
استعملوا ممسحة األرجل عند الباب ،واخلعوا أحذٌتكم عندما تكونون فً الداخل.
تنظٌف السجاد بالمكنسة الكهربائٌة قد ٌسحب المزٌد من غبار الرصاص إلى
سطح السجاد .استعملوا مكنسة غٌر كهربائٌة لتنظٌف السجاد.
نظفوا عتبات النوافذ وأماكن اللعب غالبا ً بمناشف ورقٌة وماء وصابون.

هناك عدة خطوات ٌمكنكم إتخاذها للحفاظ على صحتكم
وصحة أسرتكمٌ .رجى اتباع النصائح التالٌة لمعرفة
المزٌد حول كٌفٌة الحفاظ على صحتكم:
مادة الرصاص فً المٌاه

بالرغم من أن لون المٌاه لدٌكم قد ٌكون مختلفا ً أحٌاناً،
إال أن ذلك لٌس بسبب الرصاص .من الضروري أن
تتذكروا األمور التالٌة:
• ال ٌمكنكم رؤٌة ،تن ّشق رائحة أو تذوّ ق الرصاص فً المٌاه.
• مادة الرصاص ال تحدث تغٌٌراً فً لون المٌاه.
• الطرٌقة الوحٌدة لمعرفة مستوٌات الرصاص فً
منزلكم هً عن طرٌق إجراء فحص المٌاه لدٌكم.

مادة الرصاص فً الدم
•

•
•

•

•

إذا كان أطفالكم ٌقٌمون فً منطقة فلٌنت أو ٌذهبون
إلى مدرسة أو دار حضانة فً مدٌنة فلٌنت ،فٌجب
إجراء فحص مستوى الرصاص فً الدم لكل منهم.
ٌجب مراجعة طبٌبكم بخصوص إجراء الفحوصات.
إجراء الفحص متوفر مجانا ً لدى دائرة الصحة التابعة
لمقاطعة جٌناسً .إتصلوا بالرقم  2-1-1إذا احتجتم
للمساعدة فً الوصول إلى هناك.
ت حامالً أو مرضعة ،وأتت نتٌجة فحص مستوى
إذا كن ِ
الرصاص فً دمك سلبٌة ،فمن اآلمن أن تتابعً
اإلرضاع.
ت حامالً أو مرضعة ،وأتت نتٌجة فحص مستوى
إذا كن ِ
الرصاص فً دمك إٌجابٌة ،فراجعً طبٌبك بخصوص
سالمة الرضاعة.

نصائح من أجل تحصين منازلكم من مادة الرصاص
في الح ّمام
•
•
•
•
•

صفّاة لتنظٌف أسنان أطفالكم.
إستعملوا مٌاه م َ
ّ
صفاة فً تنظٌف أسنانهم.
ٌمكن للراشدٌن أن ٌستعملوا المٌاه الغٌر م َ
صفّاة فً االغتسال أو االستحمام ،ولكن ال تدعوا األطفال ٌبتلعون الماء وهم ٌلعبون فً حوض االستحمام.
ٌمكنكم استعمال المٌاه الغٌر م َ
لقد بٌنت دراسات أجراها مركز التوجٌه والوقاٌة من األمراض أن بإمكان الوالدٌن أن ٌدعوا أطفالهم ٌستحمون فً حوض االستحمام ولكن ٌجب أن
ٌقتصر الوقت فٌه على االستحمام فقط ال على السماح لألطفال باللعب فً الماء ألوقات طوٌلة.
مادة الرصاص ال تتسبب بالطفح أو بالمشاكل الجلدٌة .ولكن إذا كانت مستوٌات الكلور أو المنظفات األخرى فً المٌاه مرتفعة ،قد تتسبب بالح ّكة أو جفاف الجلد
(بشكل ٌشبه ما قد ٌحدث من أثر السباحة)

العناية بالحيوانات األليفة

معلومات حول مادة الرصاص
التركٌز األساسً لفرٌق التلبٌة فً أزمة فلٌنت هو على تلوّ ث المٌاه
بمادة الرصاص .باإلضافة إلى المٌاه ،طالما كان العلماء قلقٌن
بخصوص كافة مصادر الرصاص ،منها طالء الجدران ،الغبار،
التربة ،إلخ.

طالء الجدران المحتوي على الرصاص
• البٌوت المبنٌة قبل العام  ،1978طالء جدرانها
ٌحتوي على األرجح على مادة الرصاص ،وذلك فً
الداخل والخارج على ح ٍّد سواء.
• طالء الجدران القدٌم هو أكثر الطرق احتماالً لٌتعرض فٌها
األطفال لمادة الرصاص.

التربة
• إذا كنتم تقٌمون فً المدٌنة ،قد تكون التربة خارج
منزلكم ملوّ ثة بالرصاص.
• قبل العام  ،1996كان بنزٌن السٌارات والدخان الناتج
عنها ٌحتوي على الرصاص .قد ٌوجد كمٌات أكبر
فً تربة المناطق األكثر ازدحاما ً للسٌر.

الغبار
• الغبار الموجود فً منزلكم قد ٌحتوي على
كمٌات رصاص ضئٌلة من طالء الجدران
والتربة.

الهواٌات والوظائف

• القصدٌر ،ثقّاالت الصٌد ،طلقات الرصاص ،مواد
وإطارات الزجاج المرصّع ،كلها قد تحتوي على
الرصاصٌ .حتمل أٌضا ً أن تأتً بأثر الرصاص إلى
منزلك من موقع عملك.

صفّاة من الحنفٌة لوعاء الماء الخاص بالحٌوانات
• إستعملو المٌاه الم َ
المنزلٌة.
ّ
صفاة من الحنفٌة لتغسٌل الحٌوانات المنزلٌة.
• ٌمكنكم استعمال المٌاه الغٌر م َ
• إذا الحظتم تغٌراً فً سلوك الحٌوان المنزلً ،راجعوا الطبٌب البٌطري.

الحمية السليمة
• تناولوا األطعمة الغنٌة بالحدٌد ،الكالسٌوم والفٌتامٌن ج.
• إغسلوا أٌدٌكم بالصابون والماء الفاتر قبل تناول الطعام.
• إذا أردتم ماكوالت طازجة وصحٌة ،إتصلوا بمكتب الوٌك ()WIC
على الرقم  ،818-237-4537أو على هٌئة المساعدات الغذائٌة
( ،)SNAPحٌث تتقدمون بالطلب على الموقع اإللكترونً
 ،www.michigan.gov/mibridgesأو زٌارة المكتب المحلً
لدائرة الصحة والخدمات اإلنسانٌة فً والٌة مشٌغن.

المصادر الجيدة للحديد تشمل:
• اللحم الهبر ،األسماك ،الدجاج
• حبٌبات الفطور المدعمة بالحدٌد
• الفواكهة المجففة (الزبٌب ،الخوخ المجفف)

المصادر الجيدة للكالسيوم تشمل:
• الحلٌب
• اللبن الرائب
• الجبنة
• الخضروات الورقٌة مثل السبانخ والكرنب
)(kale, collard greens

االمصادر الجيدة للفيتامين ج تشمل:
•
•
•
•

البرتقال ،عصٌر البرتقال
الجرٌب فروت ،عصٌر الجرٌب فروت
الطماطم ،عصٌر الطماطم
الفلفل األخضر

لديكم إستفسارات؟
•
•
•
•
•

للمزٌد من المعلومات حول كٌفٌة حماٌة أنفسكم وحماٌة أسرتكم من تلوّ ث الرصاصٌ ،رجى زٌارة الموقع اإللكترونًwww.michigan.gov/flintwater :
لالستفسار عن مكان الحصول على مصفاة مٌاه مجانٌةٌ ،رجى االتصال على الرقم .2-1-1
إلجراء فحص المٌاه مجاناً ،إتصلوا بالرقم .2-1-1
للمزٌد من المعلومات حول تلوث الرصاص فً منزلكم وما ٌمكنم القٌام به ،إتصلوا بدائرة الصحة والخدمات اإلنسانٌة فً والٌة مشٌغن على الرقم
التالً1-800-648-6942 :
للمعلومات حول كٌفٌة المساعدةٌ ،رجى زٌارة الموقعwww.helpforflint.com :

