वातावरणीय स्वास््य ववभाग

रे डन उपकरण सम्बन्धी ननर्दे शनहरू
1.

फोइल प्याकेटलाई खोल्नुहोस र कालो क्याननस्टरलाई हटाउनुहोस ्।

2.

क्याननस्टरको तलको भागमा रहेको बारकोडलाई संलग्न परीक्षण फाराममा सानुहोस ्।

3.

क्याननस्टरलाई रहने स्थान (अथाुत ् शयन कक्ष, पररवार कोठा, भोजन कक्ष, पढ्ने, कायाुलय, पाहुना, अनतररक्त
कोठा, इत्यादर्द) को भुइँबाट कम्तीमा 20 इन्च माथथ राख्नुहोस ्।

4.

क्याननस्टरमा रहे का सेता वगाुकारहरूमा (सर्कलहरुमा) प्रारम्भ ममनत लेख्नुहोस ्।

5.

परीक्षण फाराममा जानकारीलाई पूरा गनुहोस ् र क्याननस्टरको साथमा राख्नुहोस ्।

6.

परीक्षण अवथधको अन्त्यमा, अन्न्तम मापन ममनत लेख्नुहोस ् र क्याननस्टर र परीक्षण फारामा रे डन कायुक्रमलाई
फफताु गनुहोस ्।

गनुहोस ् …

नगनुहोस ् …

गनह
ु ोस ्…उपकरण प्राप्त गरे पनि तुरुन्त परीक्षण सुरु

नगनह
ु ोस ्…कालो रे डन क्याननस्टरलाई नखोल्नुहोस ्

गनह
ु ोस ्...क्याननस्टरलाई सबैभन्र्दा तलका रहने

नगनह
ु ोस ्...क्याननस्टरलाई नुहाउने कोठा, भान्िा कोठा,

गनह
ु ोस ्

क्षेत्रहरूमा

राख्नुहोस ्, जस्तै पदहलो तलाको बैठक कोठा वा निँ डी
(बेसमेन्ट) पररवार कोठामा

प्यासेज, र्दराज, वा निँ डीमा रहने स्थान नहुँर्दासम्म, निँ डीमा
(बेसमेन्टमा) नराख्नुहोस ्

गनुहोस ्...परीक्षण अवथधमा एउटा जाडोयामलाई समावेश

नगनुहोस ्...क्याननस्टरलाई हावा लाग्ने स्थानमा नराख्नुहोस ्,

िाख्र्ुहोस ्

(दै लोर्ो ठे लामा)

गनुहोस ्...ढोकाहरू र झ्यालहरू खोल्ने र लगाउने कायुहरू

नगनुहोस ्...क्याननस्टरलाई कुनै उपकरण वा ववद्युतीय

(सधैं) जसरी नै सञ्चालन गनुहोस ्

प्लेयर, स्टे ररयो, कम्प्युटर, इत्यादर्द

गनह
ु ोस ् अथवा एउटा परिक्षण जाडो मौसममा गर्कर्ालागग

सदहत, तातो बनाउने/थचसो बनाउने प्रणालीहरूलाई सामान्य
गनुहोस ्...क्याननस्टरलाई सुखा राख्नुहोस ्

जस्तै झ्याल, आगो बाल्ने स्थान, प्यासेज वा चौखट

यन्त्रमा नराख्नुहोस ्, जस्तै माइक्रोवेभ, दटमभ, डडमभडड

नगनुहोस ्...क्याननस्टरलाई साने वा टकटक्याउने कायु

नगनुहोस ् - परीक्षण अवथध र्दौरान क्याननस्टरलाई एकै
स्थानमा राख्नुहोस ्

गनुहोस ्...न्यूनतम 3 मदहनाको लाथग परीक्षण गनुहोस ्,
उपयुक्त समयावथध भनेको 6 - 12 मदहना हो

भरमन्ट स्वास््य ववभाग, रे डन कायुक्रम
वातावरणीय स्वास््य ववभाग
108 चेरी न्स्िट, पोस्ट बक्स 70
बमलुङ्गटन,VT 05402

नगनुहोस ्...रे डनको स्तरलाई अपेक्षक्षतभन्र्दा उच्च बनाउन वा
कम बनाउन पररणामहरूलाई ममलाउने काम नगनुहोस ्
फकनभने यी कायुहरूले धेरैजसो उल्टो प्रभाव पािु

(800) 439-8550
फ्याक्स: (802) 863-7483
इ-मेल: radon@vermont.gov
वेबसाइट: http://healthvermont.gov/radon

