Drodzy Rodzice,
W szkolach publicznych w Nowym Jorku naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczenstwo dzieci. Aby
nie narazac dzieci, szczegolnie tych ponizej 6-go roku zycia, na dzialanie olowiu regularnie sprawdzamy,
czy w budynkach szkolnych nie ma luszczacej sie farby. Poniewaz luszczaca sie farba, ktora zawiera olow
(wystepujaca w niektorych starszych budynkach) moze stanowic zagrozenie dla zdrowia dzieci ponizej 6go roku zycia, gdy odnaleziona jest natychmiast reperowana.
Wydzial ds. Budynkow Szkolnych (Division of School Facilities) przeprowadzil niedawno inspekcje we
wszystkich szkolach, do ktorych uczeszczaja dzieci ponizej 6-go roku zycia, aby zidentyfikowac luszczaca
sie lub uszkodzona farbe. Wszystkie przypadki uszkodzonej farby sa poddawane rygorystycznemu
procesowi reperacji, ktory bedzie zakonczony przed rozpoczeciem nowego roku szkolnego. Rezultaty
insekcji mozna sprawdzic online: www.schools.nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint.
Z szacunkiem,
Biuro Glownego Oficera Operacyjnego
(Office of the Chief Operating Officer)

Dodatkowe informacje na temat ryzyka oddzialywania olowiu:
www.schools,nyc.gov/about-us/reports/lead-based-paint

Jakie sa skutki oddzialywania olowiu na zdrowie?
Olow jest metalem, ktory moze stanowic zagrozenie dla zdrowia dzieci i doroslych. Olow jest znana
neurotoksyna, ktora jest szczegolnie szkodliwa dla rozwoju mozgu i systemu nerwowego u dzieci ponizej
6-go roku zycia. Olow moze wplynac szkodliwie na rozwoj i zachowanie dziecka oraz jego zdolnosc do
nauki. U kobiet w ciazy kontakt z olowiem moze spowodowac niska wage u noworodka oraz opoznienia
w rozwoju. W naszym srodowisku olow moze wystepowac w wielu miejscach i dlatego prowadzi sie
wiele dzialan aby zredukowac jego zagrozenie. Badania wody pitnej sa jednym z przykladow
pozwalajacych na identyfikacje i eliminacje kontaktu z olowiem.
Jakie sa inne zrodla kontaktu z olowiem?
Olow jest metalem, ktory przez stulecia byl uzywany w roznorodnych celach i w zwiazku z tym zostal
szeroko rozprzestrzeniony w naszym srodowisku. Glownym zrodlem kontaktu z olowiem sa farby
zawierajace olow, ktore uzywano w starszych budynkach a takze w benzynie i produkcji przemyslowej.
Olow moze takze wystepowac w wielu innych produktach, takich jak niektore naczynia, produkty
spozywcze, czy kosmetyki. Olow rzadko spotyka sie w wodzie pitnej, ale moze to sie zdarzyc, jesli w
danym budynku urzadzenia hydrauliczne zawieraja olow. Podstawowym zrodlem olowiu i zagrozenia dla
dzieci sa farby zawierajace olow.
Kto jest zagrozony zatruciem olowiem?
Dzieci ponizej 3-go roku zycia sa najbardziej zagrozone negatywnym wplywem olowiu na zdrowie. Olow
stanowi tez zagrozenie dla rozwoju plodu. Kontakt z olowiem jest niebezpieczny dla rozwoju i zdrowia
dziecka.
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Jak wysokie sa wskazniki zatrucia olowiem u dzieci w Nowym Jorku?
Liczba przypadkow zatrucia olowiem u dzieci w Nowym Jorku ma tendencje spadkowa. W 2015 roku
odnotowano 5371 przypadkow wsrod dzieci ponizej 6-go roku zycia, u ktorych stwierdzono stezenie
olowiu we krwi na poziomie 5 mcg/dl lub wyzszym. Pokazuje to 18% spadek w stosunku do roku 2014 i
86% spadek w stosunku do roku 2005.
Dodatkowe informacje na temat testow i pobierania probek na obecnosc olowiu:
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page

Informacje na temat profilaktyki zatrucia olowiem, NYS Department of Health Lead Poisoning
Prevention:
http://www.health.ny.gov/environmental/lead/

Wiecej informacji na temat testow krwi na obecnosc olowiu oraz sposobow zmniejszenia ryzyka na
kontakt z olowiem mozna znalezc w ponizej wymienionych zrodlach:
“What Your Child’s Blood Lead Test Means”: http://www.health.ny.gov/publications/2526/

