ਝੜਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ੱਡ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟ
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧੂੜ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

ਲੈ ੱਡ (ਸਿੱ ਕੇ) ਕਾਰਨ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਮੱ ਸਿਆ

ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਲੈ ੱਡ

(ਸਿੱ ਕਾ) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਟ ਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਇਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਲੈ ੱਡ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟ,
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਧੂੜ, ਲੈ ੱਡ
ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ
ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਲੈ ੱਡ ਦੀ ਧੂੜ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਲੈ ੱਡ ਕਾਰਨ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱ ਚ ਸਮੱ ਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਝੜਦੇ ਪੇਂਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਲੈ ੱਡ ਦੀ ਧੂੜ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਿਪਾਂ, ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ

ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਓਦੋਂ
ਲੈ ੱਡ ਦੀ ਧੂੜ ਨਿਗਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਿੱ ਟੀ
ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ, ਸ਼ਿੰ ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ੱਡ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੈ ੱਡ

ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ
ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਲੈ ੱਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ੱਡ (ਸਿੱ ਕੇ) ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ

ਬਚਾਉਣ ਦੇ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
1

ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ-ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਝੜਦੇ ਪੇਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਾਲਿਕ-ਮਕਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰ ਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ
311 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

2

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ 1 ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ
ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੈ ੱਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ।

3

ਫਰਸ਼ਾਂ, ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਿਪਾਂ, ਹੱ ਥ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਚੁੰ ਘਣੀ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ
ਰਿਹਾ ਕਰੋ।

4

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ, ਸ਼ਿੰ ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ
ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ੱਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱ ਧ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਠੰਡੇ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। (ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ
ਛੱ ਡ ਦਵੋ।) ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱ ਟ
ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ
311 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ 311 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ
nyc.gov/lead 'ਤੇ ਜਾਓ।
Punjabi
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ਮਾਲਿਕ-ਮਕਾਨ ਲਈ ਝੜਦੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

