de știut despre prezența
4 lucruri
plumbului în apa potabilă
1. Expunerea la plumb poate dăuna
sănătății copilului dumneavoastră.
Expunerea la plumb poate cauza creștere încetinită,
probleme de dezvoltare și învățare la copii. Persoanele
însărcinate și bebelușii lor în dezvoltare sunt și ele
vulnerabile la plumb.

2. Instalația de apă a locuinței
dumneavoastră poate conține plumb.
Sursa principală de plumb în apă este instalația de apă a
locuințelor. Locuințele construite sau care au instalația
montată între anii 1970 și 1985 pot avea sudură cu plumb în
instalație. Locuințele pot avea componente de instalație cu
alamă care să conțină plumb.

3. Plumbul în apă este cel mai
dăunător nou-născuților hrăniți cu
formulă de lapte praf.

Nou-născuții hrăniți cu formulă de lapte praf beau multă apă
raportat la mărimea corpului lor. Când pregătiți formula de
lapte praf, folosiți apa rece, proaspătă. Nu folosiți niciodată
apă de la robinetul de apă caldă.

4. Apa potabilă nu reprezintă o
sursă obișnuită de plumb.

Vopseaua și praful de vopsea cu plumb din locuințele
construite înainte de 1950 este cea mai obișnuită sursă
de intoxicare cu plumb din zona Portland.

pe care le puteți face pentru a
3 lucruri
vă proteja familia de plumb
1. Faceți analize pentru identificarea
prezenței plumbului copiilor si
persoanelor însărcinate din familia
dumneavoastră.

Analiza sângelui copilului dumneavoastră este singura cale de
a afla dacă a fost expus la plumb. Întrebați medicul
dumneavoastră despre analizele pentru detectarea prezenței
plumbului. LeadLine oferă teste gratuite pentru copiii mai
mici de 6 ani și pentru persoanele însărcinate.

2. Testați GRATUIT apa
dumneavoastră pentru detectarea
prezenței plumbului.

Testarea gratuită este disponibilă în Portland și pentru
clienții multor furnizori de apă din zona Portland. Comandați
trusa dumneavoastră gratuită de testare la LeadLine.

3. Folosiți apă rece, proaspătă pentru
băut, gătit sau pentru pregătirea
formulei de lapte praf a bebelușilor.
• Lăsați apa rece să curgă între 30 de secunde și 2 minute
sau până când este mai rece la atingere, înainte de
folosire, pentru a evacua plumbul.

• Nu folosiți niciodată apă de la robinetul de apă caldă. –
apa caldă poate conține mai mult plumb.

• Puteți lua în considerare și folosirea unui filtru. Verificați
dacă îndepărtează plumbul, nu toate filtrele fac asta.

LeadLine: www.leadline.org sau 503-988-4000

