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धातु (लेड) 

शर�रमा धातु (लेड) को कुनै सुर��त मात्रा हँुदैन । धातुले जसलाई 
प�न हानी गनर् सक्छ, तर साना बच्चाहरु र गभर्वती म�हलाहरु 
�वशेष जो�खममा पछर्न।् धातुले गरेको हा�न क�हल्यै हट्दैन । 
धातु (लेड) ले शर�रमा �नम्न असर गछर् : 

• मिस्तष्क, मगृौला र स्नायु प्रणाल�मा असर गछर्  
•  व�ृद्ध र �वकासमा क�म  

•  �सक्न गाह्रो बनाउन े 

• सुनाइ र बोलाईमा ��त 

• व्यवहा�रक् समस्याको कारक  
 

धातु �म�सएको वस्तुहरु खाने, चबाउने वा चुस्ने हँुदा साना 
बच्चाहरुमा धातु दे�खन्छ । धातु (मेटल) वस्तुहरुमा प�न धातु 
(लेड) हुन सक्छ। समय संगै धातु लेपन ग�रएको या दलेको या 
�म�सएको सतहहरूमा अदृश्य धूलो बस्छ जुन घर र माटोमा 
पुग्छ। त्यो धूलो वा माटो खेलौनाहरु , औलंाहरु र वस्तुहरुमा 
�म�सन्छ वा टाँ�सन्छ र बच्चाहरुले उनीहरुको मुखमा पुरय्ाउँछन ्र 

�नल्छन ्।    
 
धातु लेपन  

धातु लेपनको धुलो केटाकेट�मा धातु �वषाक्तताको प्रमुख स्रोत हो। 
सन ्१९७८ मा धातुलाई घर रंग-रोगनकोला�ग प्र�तबन्ध लगाइएको 
�थयो। त्यो समयभन्दा  अ�घ �नमार्ण भएका धेरै घरमा धातु 
हुनसक्छ । नवीकरण प�रयोजनाहरू वा धातु-लेपन अनु�चत रुपमा 
छ�रएको , पो�तएको वा जलाइएको अवस्थामा केटाकेट�मा धातु 
आउन सक्छ । �तनीहरूले धातु �म�सएको धूलोमा सास फेदार् धातु 
�लन्छन ्साथै आफ्नो मुखमा धातुयुक्त धूलो पुरय्ाउँछन ्।  
 
बाताबरणमा धातु          

घर वा भवनको बा�हरबाट �नस्केको धातु-लेपन र धातु �म�सएको 
पेट्रोल कारको धुवाँबाट �नस्केको धातु माटोमा रहेको हुनसक्छ । 
खुला माटोमा छोराछोर�लाई खेल्न न�दनुहोस । पुरानो घरको छेउ 
र बाटोको निजकैको �म�सएको द�ुषत माटो घरमा पुग्नबाट 
हो�सयार हुनुहोस ्।  

पानी �पउनेमा धातुको पाइप, प्लिम्बङ वा �मलापबाट धातु आउन 
सक्छ। पकाउन, �पउन र बच्चालाई खुवाउन पानी �चसो 
नभएसम्म धारा चालु राख्नुहोस ्।  

धातुका अरु स्रोतहरु  

बच्चाहरुले धातु-लेपन भन्दा अन्य स्रोतबाटप�न धातु �वषाक्तता 
प्राप्त गनर् सक्छन।् धेरै उत्पादनहरुमा धातु हुनसक्छ  । 

कायर्स्थलमा वा आमाबाबुको लुगामा धातु  

• �नमार्ण र नवीकरण काम 

• ओटो मरम्मत र ब्याट्र� संगको काम 

• प्लं�बगं  

• स्थानहरु जहाँ वेिल्डगं वा सोल्ड�रगंजस्ता काम मा�नसहरु 

गछर्न ् 
 
हस्त�न�मर्त बतर्न र भाँडामा धातु  

• कांचको भाडा,�स�म जस्तो बतर्न  

• धातु �मलाप भएको धातु बतर्न (samovars) 

 
उत्पादनमा धातु  

• अन्य देशहरुमा बनेको खेलौना गरगहना 
• अन्य देशहरुमा बनेको खलेौनाहरू 

• केटाकेट�को गरगहना  

• �वशेष गर� मेिक्सको दे�ख आया�तत चकलेट 

• आया�तत �डब्बे खाना  

• धातुका चाबीहरु 

• आया�तत मेक-अप र घर उपचार 

 
केह� �शल्प र खेलमा धातु  

• दाग लागेको �ससा 
•  बुलेट/ गो�लगट्ठाहरु  

• माछा मान� भारहरु 

•  कलाकारको पेन्ट् 
 
पुन �फतार् मगाइएका उत्पादनहरुमा 
धातु खतराहरु भएकाला�ग �नय�मत 
रुपमा उपभोक्ता उत्पादन सुर�ा 
आयोगसंग सम्पकर्  गनुर्होस।्     
www.cpsc.gov  
 

 

 

 

धात ु�वषाक्तता रोकथाम 

http://www.cpsc.gov/
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रोकथाम 

धातु �वषाक्तता गम्भीर तर रोक्न स�कने स्वास्थ्य समस्या हो । धातुको स्रोतबाट बच्चाहरुलाई टाढा राख्नुहोस।् यद� तपा� १९७८ 
भन्दा अ�घ �नमार्ण भएको घरमा भाडामा बस्नुहुन्छ भने ,  तपाईको घर-धनीले को�त्रएको र उिक्कएको पेन्ट हेरेर सुर��त त�रकाले 
समाधान गनुर्पछर्। तपा� प�न आफ्नो घर राम्रो अवस्थामा राखेर, धातु-सुर��त त�रकाले सफाई गरेर अ�न स्वस्थ खाद्य पदाथर् खाएर 
धातु  �वषाक्तता रोक्न मदत गनर् सक्नुहुन्छ ।    

 

राम्रो अवस्थामा राख्नु 

• को�त्रएको, टाँ�सएको, �नस्केको, टुटेको वा रंग �वच�लत भएको स्थानहरु । 
• को�रएको, �नस्केको, टुटेको वा रंग �वच�लत भएको स्थानहरु समस्या समाधान नहुन्जेलसम्म बच्चाहरुको 
पहँुचबाट टाढा राख्नुहोस।् 

• सफा सतह राख्न राम्रो त�रकाले झ्याल स्थापना गनुर्होस।् 
• धातु-सुर��त तर�का प्रयोग/प्रचलन गन� जस्तो �चसो बालुवा छन�, �चसो भुइं बनाएर बडान� । 
• बेल्ट स्याण्डर वा �हटगन प्रयोग नगनुर्होस।् ड्राइ स्क्राप वा ड्राइ/सुक्खा बालुवा प्रयोग नगन� ।  

 
 

सफाई  

• HEPA �फल्टर भएको मात्र वैक्यूम प्रयोग गन� र वैक्यूमगदार् �बस्तारै प्रयोग गनुर्होस।्  

• बढानुर्को सट्टा �भजेको कपडाले सतह पुछ्नुस। 

• झ्यालढोकाको पलामा र अन्य सतहहरूमा सफा गनर् �चसो फ्याँक्न �मल्ने कपडा /टावेल प्रयोग गनुर्होस।् 

• चप्पल जुत्ता ढोकामा खोल्नुहोस ता �क धातु �म�सएको माटो घर�भत्र जान नपाओस ्। 

• अदृश्य धातुको धूलो हटाउन बच्चाहरुको खेलौना अक्सर सफा गनुर्होस ्।  

 

     स्वस्थ खाना  

• छोराछोर�लाई फलफुल, तरकार� र दगु्ध उत्पादन, साथै फलामयुक्त खाद्य पदाथर् सेवन गराउनुहोस ्। 

• तरकार� र अन्य खाद्ध उद्यान धातु नभएको माटोमा गनुर्होस ्। 

• पकाउदा, �पउदा र फमुर्ला (बच्चाको �लटो) बनाउदा �चसो पानी नआएसम्म पानी-धारा चलाउनुहोस । 

• �वशेषगर� नाश्ता/खाना खानु अ�घ र सुत्नु भन्दा प�हला बच्चाहरुको हात धुनुहोस ।    

• केटाकेट�लाई नाश्ता/खाना टेबलमा �दनुहोस ्वा अग्लो कुस�मा �दनुहोस ्। 

 

तपाइको बच्चामा धातुको पर��ण  
आफ्नो बच्चामा धातु भएको थाहा पाउन रगतमा धातुको पर��ण गनुर्पछर् । तपा�को बच्चाको उमेर १ बषर् र फे�र उमेर २ बषर् हँुदा 
रगतमा धातु पर��ण गनुर्पछर् ।  

 
थप जानकार�को ला�ग  
धातु �वषाक्तता स्रोत बारेमा थप जानकार�कोला�ग स्वास्थ्य �बभाग भमार्न्टको फोन-नम्बर ८०२-८६५-७७८६ मा वा टोल-फ्र� 
भमार्न्टको फोन-नम्बर ८००-४३९-८५५० मा फोन गनुर्होस;् धातुको स्रोत र धातुको  �वषाक्तताको बारेमा थप जानकार�कोला�ग 
healthvermont.gov  वेबसाइटमा खोज्नुहोस ।  
 


