Con của quý vị cần xét nghiệm máu
xem có chì trong máu hay không
nếu chúng …
 sống trong hoặc thường xuyên ghé thăm một ngôi
nhà xây trước năm 1950?
 sống trong hoặc thường xuyên ghé thăm một ngôi
nhà xây trước năm 1978 đã hay đang được sữa
chữa hoặc tu bổ?
 sống trong nhà dưỡng nhi tạm thời?
 có bạn hay anh chị em có độ chì cao trong máu?
 có phụ huynh hoặc người chăm sóc với sở thích hay
việc làm có xử dụng chất chì?
 đến từ một quốc gia ngoài Hoa Kỳ?
 được bao trả bởi Apple Health/Medicaid (xem dưới
đây)?

Quý vị đã trả lời "Có" hay "Có thể"
cho một trong những câu hỏi nầy?
Tách rời thẻ dưới đây và đưa thẻ cho bác sĩ trong lần
khám sức khoẻ kế tiếp cho con em. Nhận xét nghiệm
MIỄN PHÍ do Medicaid cung cấp nếu con em có bảo
hiểm Apple Health mặc dầu con em của quý vị không có
yếu tố hiểm nguy nào khác.

My child needs a blood
lead screening test.

Tại sao con tôi cần được xét nghiệm
chì?
Chất chì dù chỉ lượng nhỏ thôi có thể gây hại cho sự
phát triển nảo bộ của con em. Khi chất chì vào cơ thể,
nó làm con em gặp khó khăn trong việc học, khó chú ý
và không học giỏi được.

Ngộ độc chì gồm có những triệu chứng
nào?
Hầu hết các trẻ em có chất chì trong cơ thể nhìn không
có vẻ bệnh hoạn hoặc ra vẻ đang bị bệnh. Xét nghiệm
máu là cách duy nhất để biết con em có ngộ độc chì hay
không.

Nguyên nhân gây ngộ độc chì là gì?
Bụi chì và các mãng chì vụn từ nước sơn nhà xây xưa cũ
kỹ là một trong những nguồn tiếp xúc lớn nhất với chì.
Bụi chì bám vào đồ chơi và tay của trẻ em. Khi chúng
cho tay hay đồ chơi vào mồm là lúc chúng nuốt phải chì.
Những điều khác có thể gây ra ngộ độc chì là:

Đất và
nước lã

Đồ nhựa, đồ
chơi cũ, đồ
trang sức,
chìa khoá

Đồ gốm hay
bát đĩa thủ
công

Mỹ phẩm hay
gia vị nhập
cảng

Để biết thêm thông tin về chất chì và để biết nguy cơ tiếp xúc
chất chì trong khu vực quý vị đang sống, xin truy cập vào

www.doh.wa.gov/lead

Provider: The State DOH lead risk factor
questionnaire identified this child as having
one or more risk factors for lead exposure.
Federal law mandates that all children enrolled in
Medicaid are required to get blood lead screening tests
at ages 12 and 24 months. Any child between 24 and 72
months with no record of a previous blood lead screening
test must receive one.
For more information visit: www.doh.wa.gov/lead

