ਿਸਹਤ ਿਚਤਾਵਨੀ

ਕੁਝ ਉਪਭੋਗੀ ਉਤਪਾਦ� ਿਵੱ ਚ
ਿਸੱ ਕਾ, ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰ ਖੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਸੱ ਕਾ, ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰ ਖੀਆ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧਾਤ� ਹਨ ਿਜਨ�� ਕਾਰਨ ਗੰ ਭੀਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ
ਔਰਤ� ਿਵੱ ਚ। ਕੁਝ ਿਸਹਤ ਉਪਚਾਰ� ਅਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ�, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਨ�� ਧਾਤ� ਦੇ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਉਹ
ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇ ਬਲ� ‘ਤੇ ਨਹ� ਿਲਖੇ ਹੁੰ ਦੇ। ਅਕਸਰ ਿਜੰ ਨ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਨ�� ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉੰਨਾ ਿਸਹਤ ਲਈ ਜੋਿਖਮ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਸਹਤ ਉਪਚਾਰ
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼� ਤ� ਕੁਝ ਿਸਹਤ ਉਪਚਾਰ�, ਅਨੁਪਰ
ੂ ਕ� ਅਤੇ
ਆਯੁਰਵੇਿਦਕ ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਕਾ, ਪਾਰਾ
ਅਤੇ ਸੰ ਖੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਿਨਰਿਮਤ ਜ� ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਅਮਰੀਕਾ
ਜ� ਹੋਰ ਦੇਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ� ਿਬਨ� ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ
ਖਰੀਿਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ
ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼� ਤ� ਖਰੀਦੇ ਜ� ਭੇਜੇ ਮਸਾਿਲਆਂ ਿਵਚ
�ਚ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਿਸੱ ਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਤ� ਕ�ਡੀਆਂ, ਨਮਕੀਨ ਸਨ�ਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨ�ਕਸ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ
ਿਮਰਚ� ਜ� ਇਮਲੀ ਦੇ ਗੁੱ ਦੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਸੱ ਕਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਸ਼ੰ ਗਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਉਡਰ
ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱ ਧ-ਪੂਰਬ ਤ� ਅੰ ਜਨ, ਕਾਜਲ, ਸੁਰਮੇ ਅਤੇ ਟੀਰੋ
ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਕੇ ਦੇ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ�� ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਆਈਲਾਈਨਰ ਵਜ� ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਿਸੰ ਦੂਰ, ਭਾਰਤ ਤ� ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਇੱ ਕ ਧਾਰਿਮਕ
ਪਾਉਡਰ, ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਕੇ ਦੇ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਿਸ਼ਤ ਿਸ਼ੰ ਗਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਉਡਰ� ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਿਸੱ ਕਾ ਹੱ ਥ� ‘ਤੇ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸੱ ਕਾ ਅੰ ਦਰ ਿਨਗਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਦ� ਉਨ�� ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨਾਲ ਇਨ�� ਚੀਜ਼�
ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਿਖਮ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ
ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਸੱ ਕਾ ਅੱ ਖ�
ਰਾਹ� ਵੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸ਼ੰ ਗਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਉਡਰ� ਦੀ ਭੋਜਨ ਿਵੱ ਚ ਕਦੇ ਵੀ
ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ।
Punjabi

ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਭ�ਡੇ
ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼� ਤ� ਰਵਾਇਤੀ ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ� ਅਤੇ
ਭ�ਿਡਆਂ (ਸੇਰਾਿਮਕ ਵੇਅਰ) ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਗਲੇ ਜ਼ ਅਤੇ
ਰੋਗਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸੱ ਕਾ ਉਨ�� ਭੋਜਨ� ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ� ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ
ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਰਾਿਮਕ ਵੇਅਰ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜ�
ਪਰੋਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਗਿਹਣੇ, ਿਖਡੌਣੇ, ਤਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਟਕਣ�
ਗਿਹਿਣਆਂ ਅਤੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਦੇ ਧਾਤ� ਵਾਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇਨ�� ਚੀਜ਼� ‘ਤੇ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਰੋਗਨ ਇਨ�� ਿਸੱ ਕੇ ਦਾ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰ ਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਦੁਸਰੇ ਦੇਸ਼� ਤ� ਤਵੀਜ਼� ਅਤੇ ਲਟਕਣ� ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਿਸੱ ਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦ� ਇਨ�� ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਸੱ ਕਾ ਿਨਗਿਲਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਿਖਮ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਕਸਰ
ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਸੱ ਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਮੜੀ
ਰਾਹ� ਜਜ਼ਬ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕ�ੀਮ�
ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰੀਪਬਿਲਕ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼� ਤ� ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ� ਅਤੇ ਕ�ੀਮ� ਿਵੱ ਚ ਪਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਰਾਹ� ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ�� ਚੀਜ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵਜ� ਪਾਰਾ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ� ਜੇ ਉਨ�� ਨ� ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ।

ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਸ� ਇਨ�� ਜ� ਇਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ

ਉਨ�� ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰ ਦ ਕਰੋ

ਿਸੱ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀਆਂ ਧਾਤ� ਲਈ ਜ�ਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ

ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ�
ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ�
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