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Plumbul implică consecințe devastatoare pentru sănătatea noastră, în special pentru sănătatea copiilor noștri
.
Interzicerea plumbului în vopsele acum ar putea preveni expunerile pe viitor. Peste 70 de țări au implementat
controale legale obligatorii privind utilizarea vopselelor cu plumb și noi le felicităm pentru realizarea acestui
pas, dar trebuie să acționăm urgent pentru ca toate țările să interzică plumbul în vopsele. Guvernele trebuie să
implementeze legi, regulamente sau standarde obligatorii care să interzică producerea, importul, distribuția și
comercializarea vopselelor cu plumb.
Este o investiție foarte bună în sănătatea voastră și cea a copiilor voștri.

Dr Maria Neira, Director
Departamentul Sănătate Publică, Mediu și Determinanții
Sănătății, OMS

Jacob Duer, Chief
Direcția Substanțe Chimice și Sănătatea,
Departamentul Economie, UNEP
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Ce reprezintă Săptămâna Internațională de
Prevenire a Intoxicațiilor cu Plumb?
Săptămâna Internațională de Prevenire a Intoxicațiilor cu Plumb (SIPIP) ridică nivelul de
conștientizare și promovează acțiunile de abordare a efectelor expunerii la plumb asupra sănătății
umane, în special în cazul copiilor. Pe parcursul săptămânii respective, guvernele, mediul
academic, industria și societatea civilă își consolidează eforturile întru prevenirea intoxicațiilor cu
plumb în copilărie, în special prin promovarea legilor de eliminare a plumbului din vopsele.
Copii care locuiesc în țări cu venituri mici și medii, în care controalele de stat lipsesc sau sunt
puține la număr, sunt afectați în mod disproporțional.
Anul trecut, peste 82 de evenimente SIPIP au fost organizate în 52 de țări. În anul curent, cea de-a șaptea
SIPIP anuală va fi organizată în săptămâna 20–26 octombrie 2019.
Multe țări dispun de interdicții stabilite de mult timp cu privire la conținutul de plumb în vopsele,
iar altele întreprind acțiuni la moment prin elaborarea de legi care să împiedice producerea și
vânzarea vopselelor cu plumb, inclusiv cele menite să fie utilizate în case, școli și alte clădiri.
Pentru a accesa o listă și o hartă interactivă a țărilor cu legi privind plumbul în
vopsele vizitați who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_ paint_regulations/en/.

Țări cu legi privind plumbul în vopsele
conform situației din iunie 2019

Nu

Da

Nu sunt
date
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Termenul de lege este utilizat ca
un termen general care înseamnă
un mecanism juridic sau un set de
prevederi care stabilesc o limită
obligatorie și executorie privind
plumbul în vopsele cu penalități
pentru non-conformare.
De exemplu, legea poate include
legislație, regulamente,
ordonanțe sau standarde
obligatorii, depinde de cadrul
legal al țării.

Mobilizare pentru schimbare
SIPIP din acest an implică face apel față de persoane fizice, organizațiile societății civile, industrie și
guverne să conlucreze pentru a interzice plumbul în vopsele. Prin intermediul SIPIP, părțile
cointeresate pot să:

AFLĂ despre riscuri
afle despre hazardurile și
riscurile plumbului, în special a
vopselelor cu plumb.

ADERĂ la acțiuni
adere la mișcarea globală
prin întreprinderea de acțiuni
pentru a preveni intoxicațiile
cu plumb, în special în rândul
copiilor.

ELIMINĂ vopsele cu plumb
conlucreze cu guvernele și actorii
cointeresați pentru a crea legi
întru eliminarea vopselelor cu
plumb și asigurarea executării
efective a reglementărilor privind
plumbul în vopsele.

Acest pachet de resurse conține instrumente și materiale ajustabile
pentru guvernele-partenere și grupurile locale pentru a fi partajate cu
diverse audiențe.

Materialele din acest pachet includ:
• Mesaje cheie
• Acțiuni pentru guverne, industrie și organizații ale
societății civile
• Instrumente pentru legi efective
• Mobilizarea pentru schimbare
• Organizarea evenimentelor locale
• Materiale grafice: postere, foi volante și
bannere web
• Rețelele de socializare și promovarea multimedia
• Exemple de promovări cu succes pe parcursul SIPIP
2018
• Pașii pe viitor
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Mesajele cheie
Expunerea la plumb afectează sănătatea umană, în special în
rândul copiilor.
• TNu se cunoaște care ar fi nivelul de expunere la plumb fără efecte dăunătoare. Chiar
și nivele reduse de expunere la plumb ar putea cauza probleme de sănătate pe tot parcursul
vieții.
• Plumbul este toxic pentru multiple sisteme ale corpului uman, inclusiv sistemul nervos central
și creierul, sistemul reproductiv, rinichii, sistemul cardiovascular, sistemul sangvin și cel imun.
• Plumbul este îndeosebi de periculos pentru creierul în dezvoltare al copiilor și poate cauza nivel
redus pentru coeficientul de inteligență și capacitatea de concentrare, capacități deficiente de
învățare și risc sporit de probleme comportamentale. Aceste impacturi asupra sănătății mai
implică și costuri economice semnificative pentru țări.

Vopseaua cu plumb este o sursă semnificativă de expunere la plumb
care poate fi prevenită.
• În multe țări încă nu este interzisă producerea și comercializarea vopselelor cu plumb, care pot fi
utilizate în case și școli, creând riscuri semnificative de expunere a copiilor la plumb.
• Fiind utilizate în case, școli și terenurile de joacă, vopselele cu plumb pot fi o sursă de
expunere a copiilor la plumb, care ușor ingerează particule de praf, sol și vopsea prin faptul căși pun mâinile în guriță.
• Este cu mult mai cost-eficient să se interzică noile surse de vopsele cu plumb și să se
promoveze alternativele sigure ale acestor vopsele, decât să se remedieze casele, școlile și
terenurile de joacă contaminate.
• Producerea de vopsele fără adaosuri de plumb nu implică costuri adiționale
semnificative, fiind disponibile și ingrediente alternative.

6

Mesaje cheie (cont.)
La nivel mondial, țările, comunitatea de afaceri și alți părți
interesate întreprind acțiuni pentru a aborda problema
vopselelor cu plumb – însă este nevoie să se facă mult mai
mult.
• Legi, regulamente sau standarde realizabile sunt necesare în fiecare țară pentru a stopa
producerea, importul și comercializarea vopselelor ce conțin plumb.
• Multe țări depun la moment eforturi pentru a-și proteja copiii prin stabilirea unor legi pentru
reducerea nivelului de plumb în vopsele sub 90 ppm. Mai multe țări trebuie să adere la
acțiunea de protejare deplină a copiilor.
• Un număr în creștere de producători de vopsele deja au stopat să adauge plumb în vopsele
sau și-au asumat angajamentul de a nu o face.
• Părțile interesate, inclusiv mediul academic, experții juriști, ONG-urile și industria depun
eforturi comune pentru a identifica alternative și proteja copiii noștri – și mult mai multe
eforturi sunt necesare acum.

De ce 90 părți per milion (ppm)?
Conținutul total de 90 părți per milion (ppm) de
plumb este cea mai mică și cea mai protectivă limită
protectivă reglementată care a fost stabilită în țări
pentru nivelul de plumb în vopsele.
Nivelul dat este fezabil pentru producători din punct
de vedere tehnic prin evitarea adăugării compușilor de
plumb și luarea în considerație a conținutului rezidual
(neintenționat) de plumb în anumite ingrediente ale
vopselei.
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Acțiuni pentru guverne, industrie și
organizații ale societății civile
Analizați posibilitatea promovării în cadrul activităților voastre SIPIP a următoarelor tipuri de acțiuni din
partea guvernelor, industriei și societății civile.

Guverne
• Guvernele fără limite legale privind plumbul în vopsele trebuie să
stabilească și să implementeze astfel de limite, bazându-se pe Modelul de
lege și îndrumări pentru reglementarea plumbului în vopsele, elaborat de
Alianța Globală pentru Eliminarea Vopselelor cu Plumb.
• În țările în care există legi privind vopselele cu plumb, însă acestea nu
protejează sănătatea populației, guvernele sunt încurajate să consolideze
reglementările.
• Guvernele care au stabilit limite legale trebuie să întreprindă măsuri necesare pentru a asigura
conformitatea deplină și pentru a elabora reglementări suplementare relevante întru susținerea
implementării legislației privind plumbul în vopsele.
• Guvernele care au stabilit limite legale pot servi drept guverne “campioane” întru încurajarea
altora să întreprindă acțiuni și să-și partajeze experiența privind aprobarea de legi și
implementarea de programe ce țin de conținutul de plumb în vopsele.

Industria
• Încetarea voluntară a producerii, importului și comercializării vopselelor cu plumb în țările în
care încă lipsesc limitele legale și demonstrarea angajamentului de a se conforma limitelor
legale acolo unde acestea deja au fost stabilite (prin ne-utilizarea aditivilor de plumb).
• Identificarea modalităților pentru ca asociațiilor regionale și marii producători de

vopsele să ofere expertiză sau să încurajeze alte companii cointeresate să stopeze să
utilizeze aditivii de plumb și acordarea asistenței guvernelor naționale în stabilirea
limitelor legale privind vopselele cu plumb.
• Realizarea de acțiuni în calitate de “campioni” prin implicarea în
mod special a întreprinderilor mici și mijlocii întru încurajarea
reformulării vopselelor cu plumb.
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Acțiuni pentru guverne, industrie și organizațiile
societății civile (cont.)
Organizațiile societății civile
• Implicarea cu guvernul și industria pentru a susține stabilirea și implementarea limitelor legale
privind plumbul în vopsele și încurajarea reformulării vopselelor cu plumb.
• Continuarea oferirii de informație elaboratorilor de politici, părinților și altora privind
pericolele vopselelor cu plumb și modalitățile de prevenire a intoxicațiilor cu plumb; precum
și continuarea realizării studiilor de preluare a mostrelor de vopsea întru susținerea acțiunilor
ce țin de stabilirea noilor limite legale și evaluarea celor existente.
• Comunitatea juridică ar putea face apel față de juriști, firmelor de avocatură și asociațiilor de
avocați de a susține adoptarea și implementarea limitelor legale privind vopselele cu plumb prin
intermediul suportului pro-bono și inițiativelor educaționale.
• Organizațiile neguvernamentale din domeniul sănătății pot implica al
comunitatea medicilor și prestatorilor de servicii medicale, promova
în cadrul școlilor și conlucra cu guvernul și industria pentru a susține
stabilirea și implementarea limitelor legale privind plumbul în
vopsele.
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Instrumente pentru legi eficiente
Alianța Globală pentru Eliminarea Vopselelor cu Plumb (Alianța) este mândră să partajeze următoarele
instrumente întru susținerea acțiunilor pe parcursul Săptămânii Internaționale de Prevenire a Intoxicațiilor cu
Plumb. Ați putea analiza posibilitatea promovării în cadrul activităților voastre a acestor instrumente pentru
a susține guvernele în stabilirea de legi efective.

Model de lege și îndrumări pentru reglementarea plumbului în vopsele
Acest document oferă îndrumare pentru țările care sunt în curs de elaborare a unor legi noi sau
modificare a legilor existente pentru restricționarea plumbului în vopsele
și include un model de lege care poate fi ajustat pentru a se potrivi
sistemului legal din țara respectivă. Acesta recomandă cea mai protectivă
și fezabilă limită, utilizată la moment de alte țări (90 ppm limita totală
de plumb).
• Link: unenvironment.org/resources/publication/model- lawand-guidance-regulating-lead-paint

Pașii sugerați pentru elaborarea unei legi privind plumbul
în vopsele
Când țara voastră este gata să întreprindă acțiuni pentru a elimina vopsele cu
plumb, această fiță enumeră pașii realizați de alte țări care au adoptat astfel de
legi. Acești pași nu sunt neapărat realizați în succesiunea expusă și nici neapărat
necesari în fiecare țară. Parcursul dat include implicarea părților cointeresate
pentru a obține suportul pentru o lege privind plumbul în vopsele; elaborarea
legii incluzând opțiunile de evaluare, scrierea legii și revizuirea publică a
acesteia; și ridicarea nivelului de conștientizare întru promovarea elaborării sau
implementării legii.
• Link: saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Lead%20Paint/
SuggestedStepsEstablishingLeadPaintLaw.pdf

Actualizare privind statutul global ce ține de limitele legale pentru plumb
în vopsele
Această actualizare oferă o trecere în revistă globală și regională a legilor privind plumbul în
vopsele și a acțiunilor întreprinse conform bechiei legii, informează cetățenii despre faptul dacă țara
dispune de o limită legală temeinică; și poate fi utilizată pentru promovarea adoptării unei legi în
țara sau regiunea voastră.
• Link: unenvironment.org/resources/report/2018-update-global-status-legal-limits- lead-paint
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Instrumente pentru legi eficiente (cont.)
Hartă interactivă care indică statutul legilor privind plumbul în vopsele
Această hartă interactivă indică care țări dispun și cele care nu dispun de legi privind plumbul în
vopsele. Dacă veți plana deasupra unei țări care a aprobat o lege privind plumbul în vopsele, veți
putea vedea și care este limita de plumb. Puteți acționa și filtrul hărții care să vă indice existența
legilor privind plumbul în vopsele într-o anumită regiune.
• Link: who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/

Notă de politici: plumbul în vopsele – e timpul de a-l elimina treptat: de ce și
cum ar trebui țările să întreprindă acțiuni
Nota de politici este un instrument menit să acorde asistență ministerelor de sănătate întru
elaborarea sau promovarea unor legi eficiente. Documentul prezintă argumente pentru
interzicerea plumbului în vopsele, explică limita recomandată de plumb în vopsele de 90 ppm și
indică pașii necesari de întreprins pentru a realiza controale obligatorii. Când va fi disponibilă,
nota de politici va fi postată pe site-ul web de mai jos.
• Link: who.int/ipcs/lead_campaign/en/

Instrumentar pentru adoptarea legilor întru eliminarea vopselelor cu plumb
Acest site web oferă informații detaliate pentru susținerea necesității de a adopta legi privind
plumbul în vopsele. Site-ul include discuții privind preocupările de sănătate, mediu și cele
economice induse de vopselele cu plumb; oferă informații despre metodele analitice de măsurare a
plumbului în vopsele și în sânge; identifică pigmenții disponibili non-plumb și alți aditivi de a fi
utilizați în vopsele; descrie provocările pentru producătorii de vopsele de talie mică și mijlocie în
trecerea la aditivi non-plumb; oferă rezultate ale testelor privind nivelul de plumb în vopsele în
multe țări în curs de dezvoltare.
• Link: unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint

Fișa de fapte și întrebări frecvente privind intoxicațiile cu plumb și
sănătatea
Aceste documente oferă informații utile despre factorii cheie, sursele și rutele de expunere; efectele
intoxicației cu plumb asupra sănătății copiilor și adulților; povara bolilor ce reiese din expunerea la
plumb; și legătura cu obiectivele de dezvoltare durabilă, pentru a ajuta guvernele să elaboreze
informații necesare întru aprobarea legilor.
• Link:

who.int/ipcs/lead_campaign/en/
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Mobilizare pentru schimbare
În pregătirile pentru SIPIP direcționați eforturile de promovare în baza necesităților existente la nivel
local și național. O campanie de succes este cea care atrage atenția audienței, utilizând mesaje clare de
comunicare a beneficiului pentru comunitate. O astfel de campanie include un apel de întreprindere de
acțiuni, de exemplu, pentru stabilirea unor controale legale obligatorii privind plumbul în vopsele.
Analizați posibilitatea realizării următorilor pași/acțiuni:

Elaborarea unui singur obiectiv general de comunicare.

2

Definirea audienței și a schimbărilor pe care doriți să le realizați drept
rezultat al comunicărilor voastre.

3

Coordonarea cu alți actori care ar putea planifica campanii corelate.

4

Asigurarea unui mesaj de bază clar, concis și relevant pentru audiență.

5

Planificarea unor oportunități de a face fotografii și ilustrații relevante care
să evidențieze mesajele cheie.

6

Determinarea materialelor de comunicare (disponibile pe site-ul web SIPIP)
care vor susține mesajul vostru.

7

Distribuirea informației prin intermediul rețelelor voastre de contact și diverse
instituții media.

8

Elaborarea unui plan pe termen lung pentru a continua comunicarea despre
nivelul de plumb în vopsele.
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Organizarea de evenimente locale
Organizând activități și evenimente cu implicarea directă a populației, puteți spori nivelul de
conștientizare și informa despre nevoia urgentă de a opri expunerea la plumb în comunitatea voastră.
Organizați și implementați un eveniment sau activitate pentru SIPIP ținând cont de următorii pași:

1

Discutați și stabiliți parteneriate cu actorii locali pentru a identifica
necesitățile specifice din comunitatea voastră.

2

Coordonați cu alții planificarea evenimentelor în orașul, țara sau regiunea
voastră.

3

Informați publicul despre locul și ora evenimentelor pentru a încuraja
participarea.

4

Elaborați un plan localizat de acțiuni cu obiective potrivite pentru audiența
voastră.

5

Creați un buget pentru materialele necesare.

6

Asigurați un spațiu pentru petrecerea evenimentului și promovați
evenimentul.

7

Elaborați un apel de mobilizare a audienței voastre întru atingerea unor
rezultate semnificative.

8

Promovați activitățile voastre pe parcursul evenimentului și după.

9

După eveniment, identificați domeniile pentru acțiuni de urmat și
pași pe viitor.
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Materiale grafice: postere, foi volante și bannere web
Sunt disponibile materiale grafice pentru a vă susține în organizarea evenimentelor în comunitatea dvs..
Aceste materiale ajustabile ajută la crearea unei identități vizuale comune pentru întreaga campanie SIPIP
și vă încurajăm să le utilizați în elaborarea materialelor pentru comunitățile sau organizațiile voastre.
Utilizarea graficilor, posterelor și foilor volante oficiale va armoniza eforturile voastre locale cu efortul
global mai vast de interzicere a plumbului în vopsele.
Adăugarea unui banner web pe pagina web a organizației voastre va spori vizibilitatea SIPIP. Bannerele
web sunt disponibile in forme pe verticală, orizontală sau în pătrat. Bannerele web, posterele și foile
volante în formate ajustabile vor fi disponibile în șase limbi: araba, chineza, engleza, franceza, rusa și
spaniola.

Model de banner web

Sample Flyer
A se vedea setul deplin de
resurse în cele 6 limbi.
• Araba: who.int/ipcs/lead_campaign/ar/
• Chineza: who.int/ipcs/lead_campaign/zh/
• Engleza: who.int/ipcs/lead_campaign/en/
• Franceza: who.int/ipcs/lead_campaign/fr/
• Rusa: who.int/ipcs/lead_campaign/ru/
• Spaniola: who.int/ipcs/lead_campaign/es/
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Rețelele de socializare și promovarea multimedia
Versiuni de mesaje electronice promoționale și modele de postări pentru Facebook și Twitter, de rând cu toate
materialele pentru campania din anul curent, vor fi disponibile pentru a fi utilizate pe
who.int/ipcs/lead_campaign/ en/.
Ați putea crea și propriile postări evidențiind evenimentele voastre pentru SIPIP. Pentru campania
internațională ce abordează plumbul în vopsele, utilizați hashtag-ul #BanLeadPaint. Pentru campania mai
vastă privind plumbul, inclusiv programele locale, naționale și internaționale, urmați #ILPPW2019.
Dacă utilizați Twitter, faceți un tag @UNEnvironment, @WHO, @EPA, @EPAallnations și @ToxicsFree
pentru a adera la conversație.

A se vedea materiale video utile la următorul link:

Exemple de promovări cu succes pe
parcursul SIPIP 2018
Activități de conștientizare
Organizația: Colnodo/Red de Desarrollo Sostenible

Columbia

Audiența țintă: studenții, copii, profesori, părinți

ts

Colnodo/Red de Desarrollo Sostenible, cu susținere de la
IPEN și Fundația Orbis de Pintuco, a organizat un
eveniment la școala rurală Toldas din Guarne,
promovând crearea spațiilor fără plumb unde copii pot să
se joace și să învețe în siguranță. În municipiul Rionegro,
peste 100 de voluntari au decorat o școală cu vopsele
fără plumb.

Rețelele de socializare
Federația
Rusă

Organizația: Eco-Accord
Audiența țintă: funcționari din cadrul guvernului, societatea civilă, publicul general
Țările din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală au participat la evenimentul “Prevenirea intoxicațiilor cu
plumb: ridicarea nivelului de conștientizare și dialog cu actori multipli” prin intermediul unei conferințe web.
Dialogul a fost organizat de Eco-Accord, care a partajat toate materialele prin email și rețelele de socializare și a
pregătit un articol pentru site-ul web al UNEP-Europa.

Mexic

Organizația: Casa Cem-Vías Verdes A.C.
Audiența țintă: funcționari guvernamentali, producători de vopsele, consumatori, publicul general
Casa Cem-Vías Verdes A.C. a prezentat rezultatele îngrijătoare ale studiului comun realizat cu IPEN,
Plumbul în vopsele pe bază de solvenți pentru utilizare casnică în Mexic , prin intermediul unei conferințe
de presă în Guadalajara care a fost transmisă în direct pe Facebook. Casa Cema continuat să promoveze
în rândul producătorilor naționali și locali de vopsele rezultatele și recomandările studiului.

Multimedia

Kenia

Organizația: Centrul pentru justiție și dezvoltare a mediului (CEJAD)
Audiența țintă: multiple sectoare, publicul general
CEJAD a publicat un documentar video privind plumbul în vopsele care informează spectatorii
despre efectele asupra sănătății și costurile pentru economie asociate cu expunerea la plumb. Acest
video mai citează și rezultatele unui studiu privind vopselele cu plumb realizat de CEJAD și IPEN în
2017, evidențiind necesitatea unei aplicări eficiente a legii.
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Exemple de promovări cu succes pe
parcursul SIPIP 2018 (cont.)
Guvernul & acțiuni legale

Camerun

Republica
Moldova

Organizația: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Audiența țintă: funcționari ai guvernului, societatea civilă, publicul general
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a prezentat rezultatele unei cercetări și informații privind
expunerea la plumb și sănătatea publică prin intermediul unor conferințe de presă, întâlniri cu copiii și părinții,
sesiuni de întrebări și răspunsuri la emisiuni TV.Guvernul a elaborat o strategie pentru a elimina conținutul de
plumb din vopsele și un plan de acțiuni pentru elaborarea unui regulament sanitar.

Organizația: Centrul de cercetări și educație pentru dezvoltare (CREPD), Ministerul Sănătății Publice, Ambasada
SUA
Audiența țintă: producătorii și distribuitorii de vopsele
Producătorii și distribuitorii de vopsele au aflat despre cerințele existente în Camerun privind reglementarea nivelului
de plumb în vopsele pe parcursul unui eveniment sponsorizat de CREPD în colaborare cu Ministerul Sănătății Publice
și Ambasada SUA în Yaoundé.

Activități ale industriei

Filipine

Organizația: Coaliția EcoWaste, Asociația din Filipine a Producătorilor de Vopsele (PAPM)
Audiența țintă: muncitori, zugravi
Coaliția EcoWaste și PAPM jau realizat în comun un atelier de partajare a abilităților pentru 150 participanți cu
cunoștințe practice și deprinderi de activități practice în siguranță pentru a se proteja pe dânșii și clienții lor de
expunerea la plumb pe parcursul lucrărilor de vopsire, întreținere, reparație și renovare.

Indonezia

Organizația: Nexus3
Audiența țintă: funcționarii guvernului, producătorii de vopsele, societatea civilă
Nexus3 și IPEN au organizat un atelier național de instruire privind producerea și consumul sustenabil, care s-a
axat pe “Certificarea vopselelor fără plumb ® drept o bună practică a unei afaceri responsabile”. Vorbitorul de
bază în cadrul evenimentului, Johnson Ongking, un lider în industria vopselelor din Filipine, a partajat experiența
companiei Pacific Paint(Boysen) Philippines,Inc. Au mai participat câțiva reprezentanți ai industriei vopselelor.
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Informații și resurse adiționale
Pentru informații generale privind plumbul,
vizitați:
• who.int/ipcs/assessment/public_health/
lead/en/
• ipen.org/projects/eliminating-lead-paint
Pentru rapoarte privind campania din 2018,
vizitați:
• who.int/ipcs/lead_campaign/objectives/ en/
• ipen.org/documents/international-leadpoisoning-prevention-week-action-2018
Pentru harta care arată nivelul de plumb în
vopsele în diverse țări, vizitați
ipen.org/projects/ eliminating-lead-paint/leadlevels-paint- around-world.

SIPIP este o inițiativă a Alianței Globale pentru
Eliminarea Vopselelor cu Plumb, un parteneriat cu un
Secretariat comun cu UNEP și OMS, prezidat de
Agenția SUA de Protecție a Mediului.
Obiectivul general al Alianței rezidă în prevenirea
expunerii copiilor la plumbul din vopsele și
minimizarea expunerii ocupaționale la vopsele cu
plumb. Scopul Alianței este de a promova eliminarea
treptată a producerii, comercializării și importării
vopselelor ce conțin plumb și eventual de a elimina
riscurile induse de astfel de vopsele.
Aderați la Alianță ca partener. Pentru detalii, vizitați
unenvironment.org/noleadinpaint.

Pașii pe viitor
Organizatorii
de evenimente

De îndată ce activitățile
voastre sunt organizate,
înregistrați-le pe pagina web a
OMS who.int/
ipcs/lead_campaign/
event_registration/en/. Postați
despre eveniment și distribuiți
mesaje pe rețelele de
socializare,
partajați/retransmiteți eforturile
altora, utilizând hashtag-ul
#BanLeadPaint.

GGuvernele

Revizuiți și utilizați resursele
utile, inclusiv Pașii sugerați
pentru aprobarea unei legi
privind plumbul în vopsele,
Actualizarea privind statutul
global al limitelor legale
privind plumbul în vopsele,
Instrumentarul pentru
adoptarea legilor întru
eliminarea vopselelor cu
plumb, Modelul de lege și
îndrumări pentru reglementarea
plumbului în vopsele.
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SActorii
interesați
Conlucrați cu liderii
guvernului și alți actori cheie
pentru elaborarea unei legi
privind plumbul în vopsele.

Mulțumiri
Mulțumim Agenției SUA de
Protecție a Mediului pentru
asistență în producerea acestui
Pachet de Resurse.

