
Secondhand Smoke Flyer 
(Farsi) 

  :کودکان از مراقبت خدمات کنندگان ارائه و مادرها و پدر

 د؟؟؟يدانستی م ايآ

 

 

 اتيدخان دوم دست دود استنشاق درباره ديجد احکام و نيقوان
 نيماش داخل در اتيدخان استعمال هستند، نيماش در سال 18 ريز افراد اگر ،2008 هيژانو 1 از •

 استی قانون ريغ

 

 از مراقبت مراکز بعنوان که پلزانتان و ليوی امر لند، اوک دريی ها خانه در اتيدخان استعمال •
 .است ممنوع نباشند آنها در کودکان اگری حت شهيهم شوند،ی م استفاده کودکان

  

  

ی عار ها زمان همه در ها نيماش و ها خانه هيکل که دينمای م هيتوص همگانی منيا وی سالمت حفظ هدف با ايفرنيکال در کايآمر هير انجمن 
  .ديآی م بعمل مراقبت کودکان از آنها در ا يهست کودک آنها در کهيی ها خانه بخصوص شوند، حفظ دود از

  

 انجمن در گرگور، زيل بای دبستان شيپی سن گروهی برا آسم و اتيدخان دوم دست دود تيريمدی آموزشها درباره شتريب اطالعات کسبی برا
  .باشدی م 510-893-5474 شان تلفن شماره و org.lgregor@alac شانيا ليميا د،يريبگ تماس ايفرنيکال در کايآمر هير

 

 

 

 

  :انکودک از مراقبت خدمات کنندگان ارائه و مادرها و پدر
 د؟؟؟يدانستیمايآ



Secondhand Smoke Flyer 
(Farsi) 

 

 یرسان اطالع برگه

  کودکان و اتيدخان دوم دست دود 

ی ها يافته .است کرده صادر اتيدخان دوم دست دود برابر در کودکان از محافظتی برا رانهيگ سختی ها هيتوص ستيز طيمح از حفاظت سازمان
EPA) کودکان در های ماريب نيا آوردن بوجود باعث ساله همه اتيدخان دوم دست دود که دهدی م نشان) ستيز طيمح از حفاظت سازمان 

  :شودی م

 تيوليبرونش و تيبرونش ه،يالر ذات شاملی تحتانی تنفسی مجار نتعفو مورد 300,000 – ها عفونت

 آسم به ابتال ديجد مورد 26,000 و آسم حمله مورد 1,000,000 – آسم

  آنفلوانزا/یسرماخوردگ به تری طوالن و شتريبی ابتال ♦   گوشی ها عفونت شيافزا♦

 دندانی دگيپوس موارد شيافزا ♦  هير عملکرد توجه قابل افت ♦

 دهدی می رو نيوالد اتيدخان استعمال ليدل به) نوزادانی ناگهان مرگ سندروم (SIDS مرگ موارد درصد 60 از شيب ♦

 به ابتال معرض در دود بدونی ها خانه کودکان از شتريب برابر 3 کنندی م استنشاق اتيدخان دوم دست دود رشد دوره در کهی کودکان ♦
 .هستندی بزرگسال در هير سرطان

 هيتهو و اتيدخان دوم تدس دود

 .ستندينی گاريس آن ساکنان که هستيی ها خانه از شتريب بار 120 کنندی می زندگ آن دری گاريس افراد کهی ا خانهی هوای آلودگ ♦

ی غبارها .نباشند خانه در کودکان اگری حت، شود استعمال اتيدخان دينبا گذرانندی م آن در را خود وقت ا يکنندی می زندگ کودکان کهی ا خانه در ♦
 .چسبدی م ها لباس و ها پارچه ها، فرش به تنباکوی سم

 .کردی نگهدار هستند کودکان کهی اتاق در دينبا را دود از آکندهی ها لباس ♦

 به ها فن کردن روشن و ها پنجره کردن باز با ابتدا ديبا است، شده استعمال اتيدخان آن در که شودی ا خانه وارد کودک است الزم اگر ♦
  .ابد يکاهش هوا تيسم زانيم تا – کرد عوض را خانهی هوا ساعت چند مدت

 !!!باشند زده کش حشره هوا در که است نيا مانند درست اتيدخان دوم دست دود وجود

 .ديکن تلفن ايفرنيکال در کايآمر هير انجمن 5474-893 (510) شماره به شتريب اطالعات کسبی برا

 

 




