
ਝੜਦਾ ਹੋਇਆ ਿੈੱਡ ਵਾਿਾ ਪੇਂਟ 
ਜ਼ਲਹਰੀਿੀ ਧੂੜ ਲਵੱਚ ਬਦਿ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸੋਚੋ ਲਕ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ



ਿੈੱਡ (ਲਸੱਕੇ) ਕਾਰਨ ਲਸੱਖਣ ਲਵੱਚ ਸਮੱਲਸਆ 

ਪਦੈਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ

ਿੈੱਡ (ਸਿੱਕਾ) ਸਿਆਦਾਤਰ 
ਪੁਰਾਣ ੇਪੇਂਟ ਸਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲਾ 
ਇਕ ਿਸਿਰ ਿੈ। ਲੈੱਡ ਿਾਲਾ ਪੇਂਟ, 
ਅਤੇ ਉਿ ਤੋਂ ਬਣੀ ਧੂੜ, ਲੈੱਡ  
ਦੇ ਿਸਿਰ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਆਮ 
ਕਾਰਨ ਿੈ। 
ਲੈੱਡ ਦੀ ਧੂੜ ਖਾਿ ਤੌਰ ’ਤ ੇਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿੈ। 
ਲੈੱਡ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਿੁਭਾਅ ਸਿੱਚ ਿਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਿੋ 
ਿਕਦੀ ਿੈ।

ਝੜਦ ੇਪੇਂਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਲੈੱਡ ਦੀ ਧੂੜ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸਲਪਾਂ, ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਸਖਡੌਸਣਆ ਂਉੱਤੇ ਪ ੈਿਕਦੀ ਿ।ੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚ ੇਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣ ੇਿੱਥ ਅਤੇ ਸਖਡੌਣ ੇਆਪਣ ੇਮੂੰ ਿ ਸਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਿ ਓਦੋਂ 
ਲੈੱਡ ਦੀ ਧੂੜ ਸਨਗਲ ਿਕਦੇ ਿਨ।

ਕਈ ਿਾਰ ਦਜੂ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਬਣ ੇਖਾਣ ੇਅਤੇ ਮਿਾਸਲਆਂ, ਦਿਾਈਆਂ, ਸਮੱਟੀ 
ਦ ੇਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ, ਸਸ਼ੰਗਾਰ ਦ ੇਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸਖਡੌਸਣਆਂ ਸਿੱਚ ਲੈੱਡ 
ਸ਼ਾਸਮਲ ਿ ੋਿਕਦਾ ਿ।ੈ

ਿੈੱਡ ਦ ੇਿਸਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਸਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚ ੇਸਬਮਾਰ ਨਿੀਂ ਸਦਖਦੇ 
ਜਾਂ ਸਬਮਾਰ ਮਸਿਿਿੂ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਿੀ ਯਕੀਨੀ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਸਣਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿ ੈਸਕ ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈੱਡ ਦ ੇਿਸਿਰ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਿ ੈਜਾਂ ਨਿੀਂ।



ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੈੱਡ (ਲਸੱਕੇ) ਦੇ ਜ਼ਲਹਰ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਦੇ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

ਆਪਣ ੇਮਾਸਲਕ-ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਝੜਦੇ ਪੇਂਟ ਬਾਰ ੇਦੱਿ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡਾ 
ਮਾਸਲਕ-ਮਕਾਨ ਉਿ ਨੰੂ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਸਕ 
ਮਰੰੁਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਿਰੱੁਸਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਿਾ ਿ ੈਤਾਂ 
311 'ਤ ੇਫਨੋ ਕਰੋ।

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇ1 ਅਤੇ 2 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 
ਿਣੋ 'ਤ ੇਲੈੱਡ ਦ ੇਿਸਿਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਾਓ। ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ।ੋ

ਫਰਸ਼ਾਂ, ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸਲਪਾਂ, ਿੱਥ, ਸਖਡੌਣ ੇਅਤੇ ਚੁੰਘਣੀ ਨੰੂ ਧੋਂਦੇ 
ਸਰਿਾ ਕਰੋ।

ਦਜੇੂ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਬਣ ੇਖਾਣ ੇਅਤੇ ਮਿਾਸਲਆਂ, ਦਿਾਈਆਂ, ਸਮੱਟੀ ਦ ੇਭਾਂਡੇ 
ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ, ਸਸ਼ੰਗਾਰ ਦ ੇਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸਖਡੌਸਣਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ 
ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿੱਚ ਲੈੱਡ ਸ਼ਾਸਮਲ ਿ ੋਿਕਦਾ ਿ।ੈ

ਬੱਸਚਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮਲੇੂ ਿਾਲਾ ਦੱੁਧ ਬਣਾਉਣ  
ਦ ੇਲਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ  
ਦ ੇਲਈ ਸਿਰਫ ਠੰਡੇ ਟੂਟੀ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ  
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। (ਪਸਿਲਾਂ ਪਾਣੀ  
ਨੰੂ ਕਝੁ ਸਮੰਟਾਂ ਦ ੇਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ  
ਛੱਡ ਦਿ।ੋ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂਚ  
ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸਕੱਟ  
ਲੈਣ ਦ ੇਲਈ  
311 'ਤ ੇਫਨੋ ਕਰੋ।
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ਮਾਲਿਕ-ਮਕਾਨ ਿਈ ਝੜਦੇ ਪੇਂਟ ਨੰੂ ਠੀਕ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ 311 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ  
nyc.gov/lead 'ਤੇ ਜਾਓ।
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