
 דערמאנט אייער דאקטאר צו טעסטן אייער קינד פאר בליי פארגיפטיגונג ביי די איין און צוויי 	 
יאר אלט. אויב האט איר נישט קיין דאקטאר, רופט 311 צו הערן וואו איר קענט ברענגען אייער 

קינד צו געטעסט ווערן.

 באריכטעט צו דעם אייגנטומער פון אייער געביידע אויב די פארב שיילט זיך, ברעכט זיך אדער 	 
ווערט לויז. אייגנטימער זענען פארלאנגט צו פאררעכטן שיילנדע פארב אויף א זיכערן פארנעם. 
אויב דער פראבלעם ווערט נישט פארראכטן אדער אויב די פאררעכטונג ארבעט ווערט געטוהן 

אומזיכערערהייט אין אייער אּפארטמענט אדער געביידע, רופט 311 צו פארלאנגען אן אומזיסטע 
אינסּפעקשען.

וואשט די ערד, ווינדָאו סילס, הענט, שפילצייג און בעיבי צוּמיס אפטערהייט.	 

 האלט זיך צוריק פון נוצן פראדוקטן וואס זענען באקאנט צו האבן אין זיך בליי. געוויסע 	 
פראדוקטן פון אנדערע לענדער – ווי צום ביישפיל היילונגען, עסנווארג, געווירצן, שפילצייג, 

שטיינערנע כלים, שיינקייט פראדוקטן און רעליגיעזע שטויבן – קענען אנטהאלטן בליי, אפילו 
אויב בליי איז נישט אויסגערעכנט אויף די פעקל פון די פראדוקט. פאר מער אינפארמאציע, 

.nyc.gov/hazardousproducts באזוכט

 וואסער פון די קראן )סינק( פאר טרונקען, קאכן און מאכן בעיבי פארמולע זאל זיין נאר 	 
קאלטע וואסער. לאזט די וואסער לויפן פאר צום ווייניגסטנס 30 סעקונדעס, ביז מען קען 

פילן אז עס איז קעלטער, בעפארן עס נוצן.

 רופט 311 צו באקומען אן אומזיסטע בליי טעסט קיט פאר טרונקען וואסער. איר וועט  	
באקומען די רעזולטאטן ביז 30 טעג פונעם אריינגעבן די וואסער סעמּפל.

בליי )לעד( איז א גיפטיגע מאטעריאל וואס געפונט זיך אפט אין אלטע פארב. בליי פארב און די 
שטויב וואס קומט ארויס דערפון זענען די הויפט אורזאך פון בליי פארגיפטיגונג ביי קינדער אין ניו 
יארק סיטי. געביידעס וועלכע זענען געבויט געווארן בעפאר 1960 קענען נאכאלץ מעגליך האבן 
בליי פארב אויף די ווענט, פענסטער, ווינדָאו סילס, טירן און אנדערע אויבערפלאכן. בליי קען זיך 

אויך געפונען אין אנדערע פראדוקטן, אין זאמד און אין טייל ּפלאמבינג סיסטעמען. 

בליי פארגיפטיגונג קען פירן צו לערנען און אויפפירונג פראבלעמען ביי קינדער. קלענערע קינדער 
זענען אין די גרעסטע סכנה פון ווערן אויסגעשטעלט צו בליי.

באשיצט קינדער פון 
די סכנות פון בליי

צו באשיצן אייער קינד פון בליי פארגיפטיגונג:

פאר מער אינפארמאציע אדער צו טרעפן די אינפארמאציע 
   .nyc.gov/lead אין אנדערע שפראכן, באזוכט
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