ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਲੈ ਡ
ਜ਼ਹਿਰ
ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ
ਮਾਤਾ--ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਲੈ ਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ
ਲੈ ਡ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਟ ਵਿੱ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਡ ਪੇਂਟ, ਅਤੇ
ਧੂੜ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, New York ਸ਼ਹਿਰ
ਵਿੱ ਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਡ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪਛਾਣਿਆ
ਗਿਆ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਲੈ ਡ ਦੀ ਧੂੜ ਛਿੱ ਲੜ, ਤਰੇੜ ਜਾਂ ਢਿੱ ਲੇ ਹੋਏ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਘਰੇਲੂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਫ਼ਰਸ਼ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਤੇ
ਡਿੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ
ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਮੂੰ ਹ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਡ ਦੀ ਧੂੜ ਨਿਗਲ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੈ ਡ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਿੱ ਟੀ ਅਤੇ ਪਲੰਬਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਵੀ
ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੈ ਡ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਡ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ
ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਲੈ ਡ ਨਿਗਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
1 ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਡ ਜ਼ਹਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ
ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 311 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ।
 ੇਂਟ ਦੀ ਛਿੱ ਲੜ ਲਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।
ਪ
ਜੇਕਰ ਸਮੱ ਸਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰ ਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਫ਼ਰਸ਼, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ।
 ਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱ ਤੀ ਬਾਹਰ
ਆ
ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ।
 ੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਡ ਹੋ
ਦ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ , ਦਵਾਈਆਂ,
ਸਿਰੈਮਿਕਸ, ਸ਼ਿੰ ਗਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਤਵੀਤ ਆਦਿ।
 ੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ
ਬ
ਸਿਰਫ਼ ਟੂਟੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
30 ਸਕਿੰ ਟਾਂ ਤੱ ਕ ਵਗਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
 ਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਆ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲ
ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
nyc.gov/lead 'ਤੇ ਜਾਓ।
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