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Choose Safe Places:

Um recurso para educadores da primeira infância
O DPH ajuda os programas de cuidados infantis a
escolher locais seguros.
Mudando-se ou abrindo um novo local? Preencha um questionário
de propriedade em https://bit.ly/MA_ChooseSafePlaces para obter
ajuda do DPH para escolher um local seguro.
Escolher o local certo para o seu programa de cuidados infantis
protege a saúde das crianças e ajuda o seu negócio a ter sucesso. O
programa voluntário Choose Safe Places (Escolha Locais Seguros)
ajuda os programas de educação e cuidados da primeira infância a
escolher locais protegidos contra riscos ambientais.

para Educação e Cuidados Infantis

Produtos químicos nocivos representam um perigo
oculto.
Você pode não pensar na exposição a produtos químicos como um
problema em um programa de educação e cuidados da primeira
infância, mas, às vezes, produtos químicos nocivos podem surgir de
empresas ou atividades próximas ou podem ter sido deixados para
trás por atividades já realizadas.
Certifique-se de verificar estes 4 itens antes de escolher um local:
 Como o edifício era usado no passado?

Planejamento. Orientação. Proteção.

O Departamento de Saúde Pública (DPH,
em sua sigla em inglês) de Massachussetts oferece recursos e assistência
gratuitos para ajudar você a manter as
crianças protegidas de produtos químicos tóxicos. Ligue para 617-624-5757 ou
visite-nos no site www.mass.gov/choosesafe-places-for-early-care-and-education
para saber mais.

 Há propriedades contaminadas nas proximidades?
 Há produtos químicos de ocorrência natural?
 A água potável é segura?

Crianças são mais vulneráveis a produtos químicos prejudiciais do que os adultos.
 Seus cérebros ainda estão se desenvolvendo.
 Elas bebem mais água e respiram mais ar de acordo com
seu tamanho.
 Elas brincam no chão e colocam as mãos na boca.
A exposição a produtos químicos tóxicos pode interromper
o desenvolvimento, a aprendizagem e o comportamento. Ela
também pode contribuir para doenças posteriores ao longo da
vida. É por isso que o DPH está trabalhando com o Departamento
de Educação e Cuidados Infantis (EEC, em sua sigla em inglês) de
Massachusetts e educadores da primeira infância para garantir a
cada criança um lugar seguro para aprender, brincar e crescer.

Você pode tomar medidas para verificar os perigos.
O programa voluntário do DPH pode ajudar você a procurar possíveis exposições à contaminação ambiental, como:

Usos anteriores do local

Acesso a água potável

Empresas anteriores podem ter deixado para
trás produtos químicos prejudiciais.

Água limpa é importante,
especialmente para bebês que
bebem leite em pó misturado com
água da torneira.

O que você pode fazer:
•

Descobrir como seu edifício e as propriedades próximas
eram usados no passado.

•

Descobrir se ele foi inspecionado para verificar a presença
de tinta com chumbo.

•

Entrar em contato com o DPH para obter ajuda na
localização de informações sobre o histórico da
propriedade e para saber como realizar uma inspeção de
chumbo.

O que você pode fazer:
•

Testar a presença de chumbo na água.

•

Verificar o relatório anual de qualidade da
água da sua companhia de água.

•

Testar seu poço, se caso tiver um.

•

O DPH pode ajudar você a descobrir a
qualidade da água e a testá-la.

Contaminação de ocorrência
natural

Locais e atividades próximos
Certas atividades podem poluir o ar, deixar
produtos químicos no solo ou poluir as águas
subterrâneas.

O gás radônio é um contaminante
natural comum causador de câncer.

O que você pode fazer:

O que você pode fazer:

•

Descobrir se empresas próximas usam produtos químicos.

•

Testar a presença de radônio em seu edifício.

•

Procurar propriedades contaminadas próximas.

•

•

Entrar em contato com o DPH para obter ajuda em sua
pesquisa.

Entrar em contato com o DPH para saber
como.

O DPH pode ajudar.


Preencha um questionário de propriedade. Procuraremos informações sobre a sua propriedade, explicaremos o que
encontramos e ofereceremos recomendações para ajudar.

Preencha o
questionário de
propriedade
https://bit.ly/MA_ChooseSafePlaces
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