مارك فاالك ،ماجستير الصحة
العمومية ،موظف الصحة

جاري كيه جونسون ،دكتوراه في
الطب ،ماجستير الصحة العمومية،
المدير الطبي

[]INSERT DATE
إلى والد (والدي)/وصي (أوصياء)

:

 .ويعني كون مستوى
 .كانت نتيجة مستوى الرصاص
نشكركم على فحص طفلكم ضد التسمم بالرصاص في
وجود القليل من الرصاص في دم طفلك عند اختباره .وحيث أن الرصاص يبقى في الدم لمدة أسابيع قليلة فقط ،فال تعكس
الرصاص دون
هذه النتائج مستوى الرصاص في الدم عن الفترة الماضية .وقد يتسبب التعرض للرصاص في/أو يؤدي إلى مشاكل في التعلم .يرجى التحدث مع طبيبك بشأن
شهرا للتأكد من عدم زيادة هذا المستوى .احفظ هذا الخطاب في سجل طفلك.
هذه النتائج .قد يقترح طبيبك إعادة اختبار الرصاص في غضون  6إلى 12
ً
في معظم األحيان يدخل الرصاص جسم الطفل عن طري الفم عبر غبار الرصاص على أيديهم أو لعب األطفا أو الذذا  .ويعد غسل اليدين المتكرر هو
أبسط وسيلة للحد من التعرض للرصاص.
يمكنك أيضًا الحد من تعرض طفلك للرصاص وخطر التسمم به عن طري اتباع النصائح البسيطة التالية:




تقديم ثالث وجبات رئيسية وما يتراوح بين اثنين إلى ثالث وجبات خفيفة في اليوم .المعدة الممتلئة أقل عرضة المتصاص الرصاص.
استخدام المياه الباردة المرشحة فقط للشرب والطبخ مع غسل الفواكه والخضروات.
اإلشراف عن كثب على طفلك للتأكد من أنه ال يضع األشيا بفمه.

في حالة وجود أية أسئلة أخرى ،رجا عدم التردد في االتصا بي على .(810)-237-4571
مع أطيب التمنيات
كيم نوبل
ممرضة قانونية بالصحة العامة
برنامج إدارة حاالت ارتفاع مستوى الرصاص لدى األطفا
دائرة الصحة بمقاطعة جينيسي
(810)-237-4571
المرفقات:
"األسئلة الشائعة حو الرصاص في مياه مدينة فلينت"
"ساعد في مكافحة التسمم بالرصاص عبر اتباع نظام غذائي صحي"
"هل طفلك آمن من التسمم بالرصاص؟"
" تنظيف أجهزة التهوية الخاص بك"

(محاكم فلويد جيه ماكري ومبنى الخدمات

اإلنسانية) Floyd J. McCree Courts & Human Services Building  630 S. Saginaw Street,
Ste. 4  Flint, Michigan 48502-1540

(فرع

بورتون)Burton Branch  G-3373 S. Saginaw Street  Burton, Michigan 48529

الهاتف الرئيسي   3612-257-810يرجى زيارتنا على:

www.gchd.us

