
رصاص
في المنتجات المستوردة

الرصاص هو معدن ثقيل يمكن أن يسبب 

مشاكل صحية خطيرة إذا وجد في الجسم.  يعد 

غبار الرصاص الناتج عن الطالء المتقشر أو 

المتكسر أكثر مصادر الرصاص شيوًعا، لكن هناك 

عناصر أخرى قد تحتوي أيًضا عىل رصاص

بعض التوابل التقليدية واألدوية قد تحتوي عىل الرصاص

العديد من العناصر التي غالًبا ما توجد فيها رصاص هي بيضاء أو 

صفراء زاهية أو حمراء.  العناصر التي يتم بيعها بالوزن، مثل التوابل، 

والتي يتم شراؤها خارج الواليات المتحدة، توجد عادًة فيها كميات 

عالية من الرصاص أيًضا.

هذه المواد قد تشمل:  

•  قرفة
•  فلفل كامل

•  مسحوق الشطة
•  مسحوق الكاري

•  الكركم
•  كزبرة

•  الحشرات المجففة
•  كمون

•  سبع بهارات
•  القرنفل

•  بذور اليانسون
•  أزاروكن 

•  بالي جولي
•  كاندو

•  الدفع لو آه
•  غريتا

بعض السيراميك التقليدي والفخار قد يحتوي علي الرصاص

مكن العثور عىل الرصاص في 

بعض حاويات تخزين األطعمة 

وأدوات الطهي بما في ذلك 

العناصر التالية:

•  مصنوع يدوياً ومصمم من قبل 
شخص خارج الواليات المتحدة

•  من الباعة الجائلين أو  أسواق 
السلع المستعملة

•  قديم، متكسر، أو متصدع

لمعلومات اكثر:

651-201-4620
www.health.state.mn.us/lead
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 بعض مستحضرات التجميل والمساحيق االحتفالية قد تحتوي عىل الرصاص 

قد يكون الرصاص في بعض 

مستحضرات التجميل والمساحيق 

االحتفالية مثل الكحل التقليدي 

المصنوع من جلينا. هذه المواد قد 

تشمل:

كآجال  •
سندور  •
سورما  •
•  ثاناكا

مسحوق بوجا  •
رانجولي وفيبوتي   •

بعض الحلوى قد تحتوي عىل الرصاص 

تم العثور عىل حلوى من جميع أنحاء العالم تحتوي عىل الرصاص.  العديد من الحلوى التي تحتوي عىل الرصاص كانت من 

المكسيك وآسيا

بعض التمائم الخاصة والمجوهرات تحتوي عىل رصاص

 قد يكون الرصاص في 

التمائم والمجوهرات الخاصة 

المستخدمة:

الحظ  •
الحماية  •

دين  •
موضة  •

احمي عائلتك من 
التعرض للرصاص عن 

طريق:

١.  شراء المواد المصنعة محليا بدال من االنترنت أو 

الخارج

٢.  حفظ المساحيق االحتفالية ومستحضرات 

التجميل بعيدا عن متناول األطفال

٣.  اطلب من طبيبك عمل اختبار الرصاص ألطفالك


