
ਬੱਚੇਬੱਚੇ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਲੈਡਲੈਡ  
ਜ਼ਹਹਰਜ਼ਹਹਰ

ਹਰੇਕਹਰੇਕ  ਮਾਤਾਮਾਤਾ--ਹਿਤਾਹਿਤਾ  ਨੰੂਨੰੂ  ਕੀਕੀ  
ਜਾਣਨਾਜਾਣਨਾ  ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ  ਹੈਹੈ



ਲੈਡ ਅਕਸਰ ਿੁਰਾਣੇ ਿੇਂਟ ਹਿੱਚ ਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਡ ਿੇਂਟ, ਅਤੇ 
ਧੂੜ ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, New York ਸ਼ਹਹਰ 
ਹਿੱਚ ਬਚਿਨ ਹਿੱਚ ਲੈਡ ਜ਼ਹਹਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਿਛਾਹਣਆ 
ਹਿਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। 

ਲੈਡ ਦੀ ਧੂੜ ਹਛੱਲੜ, ਤਰੇੜ ਜਾਂ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਿੇਂਟ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਹਿਅਤ 
ਘਰੇਲੂ ਮਰੰੁਮਤਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹਿੜਕੀਆ,ਂ ਫ਼ਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਡਹੌਣਆ ਂ'ਤੇ 
ਹਡੱਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਿੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਹੱਥ 
ਅਤੇ ਹਿਡੌਣੇ ਮੂੰ ਹ ਹਿੱਚ ਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਡ ਦੀ ਧੂੜ ਹਨਿਲ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਲੈਡ ਕੁਝ ਿਿਤਕਾਰ ਉਤਿਾਦਾਂ, ਹਮੱਟੀ ਅਤੇ ਿਲੰਹਬੰਿ ਹਿੱਚ ਿੀ 
ਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਲੈਡ ਬੱਹਚਆਂ ਹਿੱਚ ਹਸੱਿਣ ਅਤੇ ਹਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਡ ਦੀ ਜ਼ਹਹਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ 
ਹਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਿਦੇ ਜਾਂ ਹਬਮਾਰ ਮਹਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਡ ਹਨਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਕ ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। 

ਲੈਡਲੈਡ  ਇੱਕਇੱਕ  ਤਰ੍ਹਾਂਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੀਦੀ  ਜ਼ਹਹਰਜ਼ਹਹਰ  ਹੈਹ ੈ 



   1 ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਹਚਆਂ ਦਾ ਲੈਡ ਜ਼ਹਹਰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ 
ਲਈ ਆਿਣੇ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ 
ਟਸੈਹਟੰਿ ਬਾਰੇ ਿੁੱ ਛ।ੋ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 311 'ਤ ੇਕਾਲ 
ਕਰੋ।

   ਿੇਂਟ ਦੀ ਹਛੱਲੜ ਲਹਹਣ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। 
ਜੇਕਰ ਸਮੱਹਸਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ 
ਹਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੁਰੱਹਿਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨਰੀਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

   ਫ਼ਰਸ਼, ਹਿੜਕੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਿਡੌਹਣਆਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਧੋਿੋ। 

   ਆਿਣੇ ਘਰ ਹਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਹਹਲਾਂ ਆਿਣੀ ਜੁੱ ਤੀ ਬਾਹਰ 
ਹੀ ਉਤਾਰ ਹਦਓ।

   ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਿਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ੋਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ਹਿੱਚ ਲੈਡ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਿਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਦਿਾਈਆ,ਂ 
ਹਸਰੈਹਮਕਸ, ਹਸ਼ੰਿਾਰ ਸਮੱਿਰੀ, ਹਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਤਿੀਤ ਆਹਦ। 

   ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿੀਣ ਅਤੇ ਿਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਿੇਲੇ 
ਹਸਰਫ਼ ਟੂਟੀ ਦੇ ਠੰਡ ੇਿਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਿਾਣੀ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
30 ਸਹਕੰਟਾਂ ਤੱਕ ਿਿਣ ਹਦਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਿੀਣ ਿਾਲੇ ਿਾਣੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਡ ਟੈਸਟ ਹਕਟ ਿ੍ਰਾਿਤ 
ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇ311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਤੀਜੇ ਿ੍ਰਾਿਤ ਹੋਣਿੇ।

   ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਹਲਤ ਿੁਰਾਕ ਹਦਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ੋਹਕ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਹਿਟਾਹਮਨ ਸੀ ਹਮਲ 
ਹਰਹਾ ਹੈ। 

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਕਰੋਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਕਰੋ
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ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ 
nyc.gov/lead 'ਤੇ ਜਾਓ।


