
إدارة الصحة والرقابة البيئية في ساوث كارولينا

  ماذا يحدث في أثناء التقييم البيئي للرصاص
في منزلي؟

الرصاصابحث عن
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عندما تأخذ طفلك إلى مزود الرعاية الصحية للفحص الطبي للطفل السليم في سن 12 و24 شهًرا، قد يتم 
إجراء اختبار الرصاص لطفلك.

س: كيف يتم إجراء اختبار الرصاص لطفلي؟
ج:   يتضمن اختبار الرصاص بالدم تنظيف إصبع أو كعب الطفل، ثم استخدام جهاز صغير في وخز 

اإلصبع أو الكعب للحصول على عينة صغيرة من الدم.  وفي بعض األحيان، سيتم تجميع اختبار 
الرصاص بالدم من ذراع الطفل. وسيتم إجراء اختبار على هذا الدم للتأكد من وجود أي رصاص به.

 س:  ما الذي يجب علي فعله إن أخبروني بوجود رصاص في 
دم طفلي؟

ج:   تحدث إلى طبيبك أو فريق التمريض. وسيستطيعون أن يفسروا لك 
داللة مستوى الرصاص بالدم، وإخبارك متى سيحتاج الطفل لمعاودة 

 الحضور إلجراء اختبار جديد. 

وإن كان مستوى الرصاص من اإلصبع مرتفًعا، من المهم للغاية أن 
يسحب مزود الرعاية الصحية عينة أخرى من الدم – هذه المرة من 

 الوريد – إلجراء اختبار جديد.  

وإن كان مستوى الرصاص بالدم مرتفًعا لدى الطفل، من المهم أن 
تطلب من مزود الرعاية الصحية إجراء اختبار على األطفال اآلخرين 

الذين يعيشون بمنزلك.

س:  ماذا إن وجد الرصاص في عينة الدم المسحوبة من وريد الطفل؟
ج:   إن كان الرصاص في مستوى معين، قد يتحدث إليك مزود الرعاية الصحية بشأن كيفية حماية طفلك 

 من الرصاص. ومن المهم تكرار غسل أيدي الطفل، ومنعه من وضع األشياء في فمه. 

وقد يسألك مزود الرعاية الصحية عن مواد في منزلك قد تحتوي على الرصاص، مثل أطعمة أو توابل 
مستوردة، أو دمى مطلية قديمة، أو أثقال صيد األسماك. وقد يسأل مزود الخدمة إن كان هناك أي 

 شخص بالغ في األسرة يعمل أو لديه هواية ترتبط بالرصاص.

يجب أن يحدد مزود الخدمة موعًدا إلجراء اختبار جديد للرصاص بالدم. وقد يكون خالل بضعة أسابيع 
 أو أشهر، استناًدا إلى مدى ارتفاع مستوى الرصاص بدم الطفل. ومن المهم االلتزام بهذا الموعد. 

وإن كان مستوى الرصاص مرتفًعا، قد يتم االتصال بك من جانب التمريض بقسم الصحة العامة في 
إدارة الصحة والرقابة البيئية في ساوث كارولينا. وتطبق اإلدارة برنامًجا للوقاية من التسمم بالرصاص 

.)CLPPP( لدى األطفال
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س:  ماذا أفعل إن اتصل بي التمريض بإدارة الصحة والرقابة البيئية في ساوث كارولينا بشأن 
مستوى الرصاص لدى طفلي؟ 

ج:   يجب التأكد من معاودة االتصال بهم إن لم ترد على اتصال التمريض. قد يعرض التمريض إجراء 
زيارة منزلية للتحدث إليك بشأن الرصاص. وأجب عن أسئلة التمريض بشكل واف قدر اإلمكان. ومن 

المهم بالنسبة للتمريض الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، حتى يتسنى إلدارة الصحة 
والرقابة البيئية في ساوث كارولينا تقديم المساعدة لك وللطفل. ويمكن أن يقترح التمريض إجراء تقييم 

بيئي للمساعدة في تحديد مصادر الرصاص المحتملة في منزلك أو باألماكن األخرى حيث يقضي 
الطفل أوقاته بصورة منتظمة. 

س:  ما “التقييم البيئي” وكم من الوقت سيستغرق؟:
ج:   يعد تقييم الرصاص البيئي عبارة عن زيارة إلى منزلك بواسطة طاقم عمل مدرب للمساعدة في تحديد 

مصادر الرصاص الممكنة. وسيزورك في منزلك اختصاصي التمريض ومسؤول تقييم مخاطر 
الرصاص معتمد من وكالة حماية البيئة. وسيطرحون عليك أسئلة تساعد في تحديد مصادر الرصاص 

المحتملة. 

وفي أثناء الزيارة، سيستخدم مسؤولو تقييم 

مخاطر الرصاص جهاًزا يعرف باسم محلل 

 فلورية األشعة السينية )XRF(. ويستطيع 

 الجهاز التحقق من األسطح المطلية، 

 من الداخل والخارج، ومساعدة 

 مسؤولي التقييم في تحديد مخاطر 

 الرصاص.

 كما سيسحب الفريق كذلك عينات 

 من الغبار والتربة، وقد يقوم باختبار 

 أشياء أخرى مثل األطعمة، أو المياه، 

أو الدمى، أو األثاث، أو المجوهرات. وقد 

 تستغرق الزيارة بضع ساعات، استناًدا إلى 

حجم المنزل، وحالة الطالء، والعوامل األخرى.

س:  هل أحتاج وأطفالي لمغادرة المنزل في أثناء هذا التقييم؟
ج:    ال، لن تحتاج للمغادرة. من المهم أن تكون بالمنزل ومتاًحا لتوجيه مسؤولي التقييم في العقار واإلجابة 

عن أية أسئلة لديهم. ويمكن أن يتواجد األطفال في المنزل إن كان ذلك مالئًما بالنسبة لك. 
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س:  ما الذي أحتاج لعمله استعداًدا لهذه الزيارة؟
ج:   تأكد أن يسمح لك جدول مواعيدك بالتواجد بالمنزل وأن تكون متاًحا للتحدث مع التمريض ومسؤولي 

تقييم المخاطر ألطول فترة ممكنة أثناء التقييم. ولن تحتاج للقيام بأي شيء بالنسبة للمنزل استعداًدا 

للزيارة. وسيحتاج مسؤولو تقييم مخاطر الرصاص للتجول في جميع أرجاء المنزل في أثناء الزيارة، 

 ألن غبار الرصاص يمكن أن ينتقل من مكان آلخر داخل المنزل. 

وسيتحدث كذلك معك مسؤولو تقييم مخاطر الرصاص 

واختصاصي التمريض بالصحة العامة بشأن أنشطة طفلك، 

وألعابه، ونموه. ويساعدهم ذلك في فهم كيف يتعرض طفلك 

للرصاص. وإن كانت هناك أشياء يضعها طفلك في فمه بشكل 

معتاد، مثل الدمى، أو المجوهرات، أو المفاتيح، يرجى إتاحة 

هذه األشياء كي يفحصها مسؤولو تقييم المخاطر.

س:  متى أتعرف على نتائج تقييم الرصاص في البيئة؟
ج:   سيتحدث معك مسؤولو تقييم المخاطر بشأن ما اكتشفوه فور استكمالهم التقييم. وإن اكتشف وجود طالء    

من الرصاص في منزلك، وتبين أنه يمثل خطورة، سيطلعونك على مكان المستويات المرتفعة من 

 الرصاص باستخدام جهاز فلورية األشعة السينية. 

وسيلزم نقل عينات الغبار، والتربة، والعينات األخرى إلى المختبر إلجراء تحليل. وقد يستغرق األمر 

 بضعة أسابيع لظهور نتائج هذه االختبارات. 

وبمجرد ظهور جميع نتائج االختبار، سيرسل إليك مسؤول تقييم المخاطر تقريًرا مكتوًبا. وإن كنت 

مستأجًرا أو مؤجر المنزل، سترسل نسخة من التقرير كذلك إلى مالك العقار أو شركة اإلدارة، 

إلطالعهم على اكتشاف مخاطر خاصة بالرصاص في منزلك.

س: كيف اعرف داللة النتائج؟
ج:   سيفسر التقرير اإلجراء الذي استخدمه مسؤولو تقييم المخاطر في منزلك. كما سيوضح نتائج االختبار 

الذي أجري باستخدام جهاز فلورية األشعة السينية ونتائج أية عينات تم إرسالها إلى المختبر. كما 

سيوضح التقرير داللة هذه النتائج ويضع قائمة باألمور التي يمكنك فعلها للقضاء على أية مخاطر تم 

تحديدها. وفي حالة عدم اكتشاف أية مخاطر، سيوضح التقرير ذلك أيًضا.
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س:  إن تبين وجود مخاطر الرصاص في منزلي، ماذا ستفعل إدارة الصحة والرقابة البيئية في 
ساوث كارولينا؟

ج:  إن تبين وجود مخاطر الرصاص في منزلك، سترسل إدارة 
الصحة والرقابة البيئية في ساوث كارولينا “إخطاًرا” يفيد 

 اكتشاف وجود مخاطر الرصاص. 

سترسل اإلدارة تقريًرا، يتضمن جميع مخاطر الرصاص 
المحددة ويقدم توصيات للتصدي لهذه المخاطر. وسيرسل 

 التقرير إليك وإلى مالك العقار، إن لم تكن أنت مالك العقار. 

وبتصريح منك، سترسل إليك إدارة الصحة والرقابة البيئية 
في ساوث كارولينا كذلك ملخًصا للتقرير إلى مزود الرعاية 

الصحية لطفلك. حتى يتسنى لمزود الخدمة مساعدتك في 
جهودك لحماية طفلك من الرصاص. 

س: إن تبين وجود مخاطر الرصاص في منزلي، ما الذي يجب علي فعله؟
ج:  سيحدد التقرير الذي ستستلمه من مسؤولي تقييم مخاطر الرصاص عدة طرق إلصالح - أو معالجة - 

المخاطر. وقد تكون هناك مجموعة من الخيارات، بداية من الخيارات البسيطة دون تكلفة، وحتى الطرق 
 التي تستلزم مشاركة أكبر والطرق المكلفة. 

إن كانت هناك مخاطر متعددة خاصة بطالء الرصاص، فإن األمر األكثر أمًنا الذي يمكن فعله هو 
االستعانة بشخص مدرب بشكل خاص للتعامل مع هذا الطالء. في بعض األحيان، قد تتسبب بنفسك في 

جعل خطر الرصاص أسوأ. ويمكن أن تساعد مسألة االستعانة بشخص مدرب على ممارسات العمل 
اآلمن من الرصاص في الحفاظ على سالمة أسرتك أثناء تنفيذ أعمال اإلصالح. وإن ادعى أحدهم أنه 

 مدرب على ممارسات العمل اآلمن من الرصاص، يجب عليه تقديم إثبات يفيد هذا التدريب.

وتوجد بعض الموارد المفيدة على الموقع اإللكتروني لوكالة حماية البيئة، EPA.gov/Lead. ويمكنك 
كذلك االتصال بإدارة الصحة والرقابة البيئية في ساوث كارولينا على الرقم 5323-466-866 لمزيد 

من المعلومات.

س: بعد القضاء على مخاطر الرصاص، ما الذي يجب علي فعله؟
ج:  يجب أن تظل على تواصل مع مسؤولي تقييم مخاطر الرصاص الذين قاموا بزيارتك في منزلك أثناء 

تنفيذ العمل بالمنزل، خاصة إن كانت لديك أية أسئلة. وبمجرد معالجة المخاطر الواردة بالتقرير، اتصل 
بمسؤولي تقييم المخاطر وأطلعهم على المستجدات. وسيحددون موعًدا لمعاودة زيارة المنزل وأداء بعض 
االختبارات النهائية. وسيساعدك ذلك في التأكد من القضاء على المخاطر، وأن المنزل جرى تنظيفه على 

النحو المناسب بواسطة األفراد الذين قاموا باإلصالحات. وفي حالة القضاء على مخاطر الرصاص، 
ستقوم إدارة الصحة والرقابة البيئية في ساوث كارولينا بإزالة “اإلخطار”. 

بيئية  ال تقوم إدارة الصحة والرقابة ال
ينا بأية إحاالت إلى  في ساوث كارول

اًدا  إدارة الخدمات االجتماعية استن
لوجود مخاطر الرصاص في منزلك.

ال تسدي اإلدارة أية استشارات خاصة 
بالمالك / المستأجر. 



 هل لديك أية أسئلة؟
1-866-4NO-LEAD 

(1-866-466-5323)
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ساوث كارولينا...
حياة آمنة من الرصاص.

www.scdhec.gov/childhoodlead

 يقدمه لكم برنامج الوقاية 
 من تسمم األطفال بالرصاص 

 بقسم صحة األطفال 
 وخدمات ما قبل الوالدة التابع
 إلدارة الصحة والرقابة البيئية

في ساوث كارولينا.
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