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धातु (अङ्रेजीमा : लेड) को सुर��त स्तर हुँदैन

नसा पर��ण प�रमाण १० वा उच्च भएमा के हुन्छ?

शर�रमा लेड/धातुको सुर��त स्तर हुँदैन । एक बच्चा धातुद्वारा

• स्वास्थ्य �वभागले तपा�लाई धातु खतराहरुबारे थाहा पाउन मदत

संक्र�मत हुनसक्छ र अझै प�न स्वस्थ दे �खन सक्छ। । धातल
ु े
मिस्तष्क, मग
् ाउँ छ । आफ्नो
ृ ौला र स्नायु प्रणाल�मा चोट/हानी पुरय

गनर्, तपाइको घर भ्रमण गनर् समय �मलाउन तपा�लाई फोन
गन�छ।

बच्चामा धातु भएको थाहा पाउन, रगतमा धातु पर��ण गनप
ुर् छर् ।

• तपा�को स्वास्थ्य प्रदायक र स्वास्थ्य �वभागले योजना �वकास गनर्

पर��ण गनप
ुर् छर् ।

• ६ वषर् भन्दा कान्छो अन्य बच्चा जो आफ्नो घरमा बस्छ र सबै

दईु प्रकारको पर��ण

• आफ्नो स्वास्थ्य हे र�वचार प्रदातासंग �मलेर अक� एक दे �ख तीन

तपा�को बच्चाको उमेर १ बषर् र फे�र उमेर २ बषर् हुँदा रगतमा धातु

तपा�संग काम गन�छ।

�दन �बताउछ, उसले धातु रगत पर��ण गनप
ुर् छर् ।

रगतमा धातु पर��ण दईु प्रकारका छन ् : हात,पाउ वा खुट्टाको

औंलाबाट के�शका पर��ण र पाखरु ाको नसाबाट नसा पर��ण।

म�हना �भत्रको समयमा आफ्नो बच्चाको पुन पर��ण गनर् समय

योजना बनाउनुस ।

बच्चाहरुलाई सामान्यतया प�हलो पटक के�शका पर��ण ग�रन्छ ।

तपाईले के गनर् सक्नु हुन्छ?

के�शका धातु पर��ण

धातु �वषाक्तता रोक्न स�कने स्वास्थ्य समस्या हो। तपा�को

जब बच्चामा के�शका पर��णको प�रमाण ५ वा उच्च हुन्छ , उसले
नसा पुिष्ट पर��ण गनर् आवश्यक छ। तल आफ्नो बच्चाको नसा

सुर��तराख्न �ब�भन्न कदमहरु छन ्। यस तथ्यपानाको पछाडी

पर��णको ता�लका छ। तपा�को स्वास्थ्यप्रदायकले पर��णकोला�ग
उपयक्
ु त समय �मलाउन तपा�संग काम गन�छन ।

वरम�टको स्वास्थ्य �वभागले बच्चाको रगतमा धातक
ु ो प�रमाण ५ वा

उच्च भएमा त्यो सच
ु ना �दन आमाबाबुलाई सम्पकर् गन�छ। बच्चाको

बच्चाको रगतमा धातक
ु ो स्तर जे भए प�न, तपा� आफ्नो बच्चालाई
तपा�ले �लन सक्ने केह� कदमहरु छन ् । तपा� स्वास्थ्य �वभागमा
८०२-८६५-७७८६ मा

वा ८००-४३९-८५५० टोल-फ्र� वरम�टमा फोन द्वारा

वा healthvermont.gov वेबसाइटमा गएर धातु खतराहरुको बारे मा
अझ बढ� �सक्न सक्नु हुन्छ ।

नसा-रगत धातु पर��ण प�रमाण १० वा उच्च भएमा स्वास्थ्य
�वभागले

थप कदम �लन्छ।

के�शका रक्त धातु स्तर
५ -९ प�रमाण/स्तर

धातु पिु ष्टगत पर��णको ता�लका

नसा पर��ण भएको पिु ष्ट गनर् लाग्ने समय
३ म�हना

१० – ४४ प�रमाण/स्तर

१ म�हना

४५ –५९

प�रमाण/स्तर

४८ घण्टा

६० – ६९ प�रमाण/स्तर

२४ घण्टा

७० +

तरु
ु न्त एउटा आपतकाल�न पर��णको रूपमा

प�रमाण/स्तर

उच्च के�शका पर��ण प�रमाण पत्ता लागेमा, पुिष्टगत नसा पर��ण अझ बढ� जरुर� हुन्छ।
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रोकथाम
वरम�टमा, धातु �वषाक्तता गम्भीर तर रोक्न स�कने स्वास्थ्य समस्या हो । धातुको स्रोतबाट छोराछोर�लाई टाढा राख्नुहोस ्। यद�

तपा� १९७८ भन्दा अ�घ �नमार्ण भएको घरमा भाडामा बस्नह
ु ु न्छ भने , तपाइको घर धनीले को�त्रएको, को�रएको र �नस्केको पेन्ट हे रेर
सुर��त त�रकाले समाधान गनुप
र् छर् । तपा� प�न आफ्नो घर राम्रो अवस्थामा राखेर , धातु-सुर��त त�रकाले सफाई गरे र अ�न स्वस्थ

खाद्यपदाथर् खाएर धातु �वषाक्तता रोक्न मदत गनर् सक्नुहुन्छ ।

राम्रो अवस्थामा राख्नु
• को�त्रएको, टाँ�सएको, �नस्केको, टुटे को वा रं ग �वच�लत भएको स्थानहरु ।
• को�रएको, �नस्केको, टुटे को वा रं ग �वच�लत भएको स्थानहरु समस्या समाधान नहुन्जेलसम्म बच्चाहरुको
पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस ्।

• सफा सतह राख्न राम्रो त�रकाले झ्याल स्थापना गनुह
र् ोस ्।

• 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/सक्
ु खा बालव
ु ा प्रयोग नगन� ।

सफाई
• HEPA �फल्टर भएको मात्र वैक्यूम प्रयोग गन� र वैक्यूमगदार् �बस्तारै प्रयोग गनुह
र् ोस ्।
• बढानुक
र् ो सट्टा �भजेको कपडाले सतह पुछ्नुस।

• झ्यालढोकाको पलामा र अन्य सतहहरूमा सफा गनर् �चसो फ्याँक्न �मल्ने कपडा /टावेल प्रयोग गनुह
र् ोस ्।
• चप्पल जत्ु ता ढोकामा खोल्नह
ु ोस ता �क धातु �म�सएको माटो घर�भत्र जान नपाओस ् ।

• अदृश्य धातुको धूलो हटाउन बच्चाहरुको खेलौना अक्सर सफा गनह
ुर् ोस ् ।

स्वस्थ खाना
• छोराछोर�लाई फलफुल, तरकार� र दग्ु ध उत्पादन, साथै फलामयुक्त खाद्य पदाथर् सेवन गराउनुहोस ् ।
• तरकार� र अन्य खाद्ध उद्यान धातु नभएको माटोमा गनह
ुर् ोस ् ।

• पकाउदा, �पउदा र फमुल
र् ा (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 टे बलमा �दनह
ु ोस ् वा अग्लो कुस�मा �दनह
ु ोस ् ।

तपाइको बच्चामा धातुको पर��ण

आफ्नो बच्चामा धातु भएको थाहा पाउन रगतमा धातुको पर��ण गनुप
र् छर् । तपा�को बच्चाको उमेर १ बषर् र फे�र उमेर २ बषर् हुँदा रगतमा
धातु पर��ण गनप
ुर् छर् ।

�बस्तत
ृ जानकार�को ला�ग

धातु �वषाक्तता स्रोत बारे मा थप जानकार�कोला�ग स्वास्थ्य �बभाग भमार्न्टको फोन-नम्बर ८०२-८६५-७७८६ मा वा टोल-फ्र� भमार्न्टको

फोन-नम्बर ८००-४३९-८५५० मा फोन गनुह
र् ोस ्; धातुको स्रोत र धातुको �वषाक्तताको बारे मा थप जानकार�कोला�ग healthvermont.gov

वेबसाइटमा खोज्नह
ु ोस ।
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