які слід знати про
4 факти,
свинець у питній воді
1. Контакт зі свинцем може
зашкодити здоров'ю вашої дитини

Вплив свинцю може спричинити сповільнений ріст
дитини, проблеми розвитку та навчання. Вагітні жінки та
їх ненароджені діти також вразливі до свинцю.

2. Сантехніка у вашому домі може
містити свинець

Основним джерелом свинцю у воді є домашня
сантехніка. Сантехніка будинків, побудованих або
укомплектованих водопроводами між 1970-1985
роками, може містити свинцевий припій. Будинки також
можуть мати латунні сантехнічні деталі, які містять
свинець.

3. Свинець у воді є найбільш
шкідливим для немовлят, яких
годують молочною сумішшю

Діти, яких годують сумішшю, випивають багато води
щодо своєї маси тіла. При змішуванні суміші
використовуйте холодну, свіжу воду. Ніколи не
використовуйте воду з крану гарячої води.

4. Питна вода зазвичай не є
розповсюдженим джерелом
свинцю

Свинцеві фарба та пил у будинках, побудованих до 1950
року, є найпоширенішим джерелом отруєння свинцем у
районі Портленду.

які дозволять захистити
3 кроки,
вашу сім'ю від свинцю
1. Протестуйте дітей та вагітних
жінок на свинець

Аналіз крові вашої дитини є єдиним способом дізнатися
про контакт зі свинем. Запитайте вашого лікаря, як
пройти тестування на свинець. Лінія інформації про
свинець забезпечує безкоштовне екранування для дітей
віком до 6 років та вагітних жінок.

2. БЕЗКОШТОВНО перевірте свою
воду на свинець
Безкоштовне тестування доступне в Портленді та для
клієнтів багатьох постачальників води Портленда.
Замовте безкоштовний тестовий комплект від Лінії
інформації про свинець LeadLine.

3. Використовуйте холодну, свіжу
воду для пиття, приготування їжі
або змішування дитячої суміші

• Щоб мінімізувати ризик потрапляння свинцю у воду,
перед використанням дайте холодній воді стекти
впродовж 30 секунд до 2 хвилин або доки вода не
стане холоднішою.
• Не використовуйте воду з крану гарячої води: гаряча
вода може містити більше свинцю.
• Розгляньте можливість використання фільтру.
Перевірте, чи він відфільтровує свинець — не всі
фільтри придатні для цього.
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