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ခဲဆိပ�က္◌ျခင္◌းသည္ ၾကီးေ◌လးေ◌သာ◌္လည္◌း ၾကိတဳင�ာ�ကယ္◌ႏ◌ိ◌ု◌္င�ည္◌က့်န္◌းမာေ◌ရး◌ျပႆနာတစ�ု◌ျဖစ�ည္။ 

ခဲဓာတ� ည္ �လ���ာအဆိပ္◌ျပင္◌းသည္◌ ့သတၱတဳစ�ု◌ျဖစ္◌ျပီး၊ ၎ကို သုတ္ေ◌ဆး၊ ေဂဟ၊ ဓာတ�ဲမ်ား၊ ေ◌ၾကးထည္၊ 

ကားေ◌ရတိုု င�ီ မ်ားႏ◌ွင္◌ ့ေ◌◌ျမအိုုးသုိ႔ ထုတ� ု��်ား�တင္ အသံ◌ု◌း◌ျပဳသည္။ ကု◌ိယ�ႏၶာထဲ�တင္ ခဲဓာတ�်ား�လန္◌း◌ျခင္◌း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ခဲဆိပ�က္◌ျခင္◌းသည္ ၾကီးေ◌လးေ◌သာ ရာသက���်န္◌းမာေ◌ရး◌ျပႆနာမ်ား ◌ျဖစ္ေ◌စႏ◌ိ◌ုင္၏။ ခဲသည္ 

ဦးေ◌◌ႏ◌ွ◌ာက္၊ ေ◌က်ာက� ပ�်ားႏ◌ွင္◌ ့အာ႐ံ◌ုေ◌ၾကာစနစ�ိ ု႔ကိုု ထိခုိက္◌ႏ◌ိ◌ုင�ည္။ 

ကု◌ိယ�ႏၶာထဲ�တင္ အႏ◌ၱရာယ� င္◌းေ◌သာခဲဓာတ� ဆင္◌ဟ့ူ၍ မ႐ိွပါ။  

ခဲဓာတ�ကု◌ိနည္◌းအမ် ိ ဳးမ် ိ ဳး◌ျဖင္◌ ့ထိေ◌�တ႔ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌သာေကလးသူငယ�်ားအ�တက္ 

အႏ◌ၱရာယ� မ်ားဆံ◌ု◌း◌ျဖစ�ည္။   

ခဲဓာတ�ါသည္◌သ့ုတ္ေ◌ဆး  

ခဲဓာတ�ါသည္◌သု့တ္ေ◌ဆးမွဖု��ႈန္႔မ်ားသည္ ခဲဆိပ�က္ေ◌စသည္◌ ့အဓိကရင္◌း◌ျမစ္◌ျဖစ�ည။္ ၁၉၇၈ ခုႏ◌ွ� စ�င္ ခဲဓာတ� ု◌ိ 

အိမ�ုတ္ေ◌ဆးမ်ားမွ တား◌ျမစ�ဲသ့ည္။ ၎အခ်�ိ�တိုင�ီက ေ◌ဆာက�ဲေ့◌သာအိမ�မ်ားစု�တင္ ခဲဓာတ�ါရန္ အလားအလာ ႐ွိသည္။ 

အိမ္◌ျပဳ◌ျပင�ည္◌အ့ခါမ်ား�တင္ သုတ္ေ◌ဆးမ်ားပဲ့◌ျခင္◌း၊ �ကာ◌ျခင္◌း သုိ႔မဟုတ္ အ�က� ဲ◌ျခင္◌းမွတဆင္◌ ့ေကလးမ်ား  

ခဲဓာတ္◌ႏ◌ွင္◌ ့ထိေ◌�တ႔ႏ◌ိ◌ုင�ည္။ ခဲမႈ��်ားကု◌ိ ႐ွဴ�သင္◌း◌ျခင္◌း၊ မ် ိ ဳခ်ျခင္◌းမ်ား ◌ျပဳမိႏ◌ိ◌ုင�ည္။ 

ေ◌◌ျမၾကီးႏ◌ွင္◌ေ့◌သာက္ေ◌ရထဲ႐ွိ ခဲဓာတ္   
ေ◌◌ျမၾကီး�တင္ ေအဆာက� ဦ◌ျပင�မွ�ကာေက်သာ ခဲပါသည္◌သု့တ္ေ◌ဆးႏ◌ွင္◌ ့ခဲပါသည္◌ဓ့ာတ� ီ႐ွိေ◌သာ 

အိပ္ေ◌ဇာပိုက��ခဲဓာတ� ို႔ ႐ွိႏ◌ိ◌ုင�ည္။ ခဲသည္ ပိ◌္ု၍ေ◌ဟာင္◌း◌ႏြ◌မ္◌းေ◌သာ ခဲပိုက� ိုင္◌းမ်ား၊ 

ေ◌ရပို�က� င� ပ� င�ည္◌ပ့စၥည္◌းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဂဟတို႔တစ္ေ◌လွ်ာက္ စီးဆင္◌းရာမ ွေ◌သာက္ေ◌ရအ�တင္◌းသုိ႔ 

ေ◌ရာ�က� ားႏ◌ိ◌ုင�ည္။  

အျခားေ◌သာ ခဲဓာတ� ရင္◌းအျမစ�်ား  

ေကလးမ်ားသည္ ခဲပါႏ◌ိ◌ုင္ေ◌သာအျခားအရင္◌းအျမစ�်ားမွ ခဲဆိပ�က္◌ႏ◌ိ◌ုင�ါသည္။   

• လုပ�န္◌းြခင�်ား သို႔မဟုတ္ မိဘ၏အ၀တ�စားမ်ားမွ ခဲဓာတ-္ ေ◌ဆာက� ုပေ္◌ရးႏ◌ွင္◌ ့

◌ျပဳ◌ျပင္ေ◌ရး အလုပ္၊ ကား◌ျပဳ◌ျပင္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌ ့ဓာတ�ဲမ်ားႏ◌ွင္◌ ့လုပ�ု◌ိင္◌ျခင္◌း၊ ေ◌ရပိုက္၊ 

ေဂဟဆက္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့ေဂေဟဆာ◌္◌ျခင္◌း။ 

• အု◌ိ◌းြခက�်ား႐ိွ ခဲဓာတ-္ စဥ္◌ေ့◌◌ျမထ��်ားႏ◌ွင္◌ ့ခဲေဂဟျဖင္◌ ့သတၱအဳိုးမ်ား။  

• ေ◌႐ွးေ◌ဟာင္◌းပစၥည္◌းမ်ား၊ ဂႏ◌ၱ၀င္◌ႏ◌ွင္◌ ့ဆယ� င�ားေ◌သာ ကု��စၥ��်ား- ၎တို႔ 

ေ◌◌ျပာင္႐ွင္◌းေ◌နပ◌ုံေရသာ◌္လည္◌း  ေ◌ဟာင္◌း◌ႏြ◌မ္◌းေ◌သာ ပရိေ◌ဘာဂမ်ား၊ 

အိမ္ေ◌ဆာက�စၥည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌ ့အျခားအရာမ်ား။ 

• ထုတ� ု��စၥည္◌းမ်ား႐ိွခဲဓာတ္- ◌ႏ◌ိ◌ုင�ံ◌ျခား�တင္◌ျပဳလုပ�ည္◌ ့အ႐ုပ�်ားႏ◌ွင္◌ ့လက္၀တ�က�ားမ်ား၊ (အထူးသျဖင္◌ ့ 

  

ေကလးသူငယ�်ား၌ ခဲဆိပ�က္◌ျခင္◌း 
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မကၠဆီကု◌ိမွ) တ�င�င္◌း ထားသည္◌ ့သၾကားလံ◌ု◌းမ်ား၊ တ�င�င္◌းထားသည◌္အ့စားေအသာက� ူးမ်ား၊ 

(အထူးသျဖင္◌ ့အျခားႏ◌ိ◌ုင�ံမ်ားမွ တိုက္႐ိုက� ာသည္◌)့ ဟင္◌းခေတ� မႊးအၾကိငဳ�်ားႏ◌ွင္◌ ့

ဟင္◌းခေတ� မႊးအၾကိေဳင�ရာမ်ား၊ သတၱေဳ◌သာ့မ်ား၊ တ�င�င္◌းထားသည္◌မ့ိတ� ပ္◌ႏ◌ွင္◌ ့အိမ္႐ွိကုေ◌ဆးမ်ား။  

• လက�ႈပစၥည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌အ့ားကစားပစၥည◌္းမ်ား႐ိွခဲဓာတ-္ ပံ◌ုေ◌ဖာ◌္ထားေ◌သာမွန္ေ◌ရာင�ံ◌ု၊ က်��ံမ်ား၊ 

ငါးမွ်ားၾကိ ဳးခဲသီးမ်ားႏ◌ွင္◌ ့ပန္◌းခ်ေီ◌ဆးမ်ား။ 
 

ခဲဆိပ�က�ႈကာ�ကယ္◌ျခင္◌း  

သင္◌အ့ိမ� ု◌ိ ေ◌ကာင္◌းြမ���ာထား◌ျခင္◌း၊ ခဲမပါေ◌သာနည◌္း◌ျဖင္◌သ့န္႔စင္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့

က်န္◌းမာေ◌ရးႏ◌ွင္◌ည့ီ�ညတ္ေ◌သာအစာ စား◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌ ့ေကလးမ်ား ခဲဆိပ�က္◌ျခင္◌းကို ကာ�ကယ�ါ။   

• အစာမစားမီႏ◌ွင္◌အ့ိပ�ာမ၀င� ီေကလးမ်ား၏လက�်ားကု◌ိေ◌ဆး◌ျပီး မျမင္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌သာဖု��ႈန္႔မ်ားဖယ္႐ွားရန္ 

အ႐ုပ�်ားကု◌ိ မၾကာခေဏဆးပါ။ 

• ေကလးမ်ားကု◌ိ မုန္႔မ်ားႏ◌ွင္◌အ့စာမ်ား စာ�ပဲ၌◌ျဖစ္ေ◌စ၊ ၎တို႔၏ခုံ◌ျမင္◌မ့်ား၌◌ျဖစ္ေ◌စ၊ ေ◌က�ၽးပါ။   

• ပဲ့ေ◌န၊ �ကာေ◌န၊ အ�က� ဲေ◌ေနသာ ေ◌ဆးမ်ားကု◌ိ ◌ျပဳ◌ျပင�ါ။ ◌ျပင္◌ျပီးသ��ထိ ေကလးမ်ားကု◌ိ 

၎တို႔ေမွ၀းရာ�တင�ားပါ။   

• တစ�ါသံ◌ု◌းမ်က္◌ႏ◌ွ◌ာသုတ�၀ါမ်ား◌ျဖင္◌ ့ၾကမ◌္း◌ျပင္◌ႏ◌ွင္◌မ့်က္◌ႏ◌ွ◌ာ◌ျပင�်ားကု◌ိ ေ◌ရပတ� ိုက္◌ျပီး HEPA 

စစ�ါေ◌သာဖု��ုပ�က္◌ျဖင္◌ ့  ဖုန္◌ျဖည္◌း◌ျဖည္◌းစုပ�ါ။  

• အိမ္◌ျပဳ◌ျပင�ည္◌က့ာလအ�တင္◌း စိုေ◌နစဥ္ေ◌ကာ◌္ဖတ� ိုက္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့စိုေ◌နစဥ္ ◌ျခစ္◌ျခင္◌းကဲ့သုိ႔  

ခဲဓာတ္ေ◌ဘးကင္◌းသည္◌ ့ ေအလ့အထမ်ား က်င္◌သံ့◌ု◌း◌ျပီး 

သားေ◌ရပတ္◌ႏ◌ွင္◌ေ့◌ကာ◌္ဖတ္ သုိ႔မဟုတ္ အပူေ◌ပးကိရိယာ မသံ◌ု◌းပါႏ◌ွင္◌။့   

• ေအဆာက� ဦမ်ား၊ ကားအ�သားအလာမ်ားေ◌သာလမ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌ ့

အနည္◌းဆံ◌ု◌းသံ◌ု◌းေ◌ပအ�ကာ�တင္႐ွိ ခဲဓာတ� င္◌းစင္ေ◌သာ ေ◌◌ျမၾကီး�တင္ 

အစားအစာစိုက�် ိ ဳးပါ။  

• အိမ��တင္◌းခဲဓာတ�ါေ◌သာေ◌◌ျမၾကီးယူလာ◌ျခင္◌းကု◌ိ ကာ�ကယ�န္ ဖိနပ�်ားကု◌ိ တံခါး၌ထားခ့ဲပါ။  

• သင့်အိမ်�ိှ ေသာက်သံုးေရတွင် ခဲပါဝင်ေနြခင်း�ိှ၊ မ�ိှ စစ်လိုပါက ေထာက်ခံချက်ရ ေသာက်သံုးေရ ဓာတ်ခဲွခန်းများ 

စာရင်းကို tinyurl.com/certified-lab တွင် �ှာေဖွပါ။ 

ခဲဓာတ� ႏ◌ၱရာယ�်ားႏ◌ွင္◌ခဲ့ဆိေပ�ၾကာင္◌းအခ်က�လက�ိုမိုရယူရန္ 800-439-8550 ကိုဖုန္◌းဆက�ါ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

healthvermont.gov/lead �တင�ကည္◌ပ့ါ။ 
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