िाल-िमलकाहरुमा सीसा बिषादी (लेड)
सीसा बिषादी (लेड) एउटा गंभीर तर रोकथाम गर्न सककर्े स्वास््य समस्या हो। सीसा एक अत्यधिक ववषाक्त
िातु हो जर्
ु सामान्यतया िेरै उत्पादर्हरुमा प्रयोग गररएको हुन्छ - जस्तैरंग/पें ट, सोल्डर रसायर्, ब्याटरी,
पीतल, कारको रे डडएटर र माटोको भााँडा-ितनर् आदद।शरीरमा अधिक सीसा, वा सीसा बिषादी भएमा यसले
गम्भीर र स्थायी स्वास््य समस्याहरू उत्पन्र् गर्न सक्छ।सीसा बिषादी ले मस्स्तष्क, ममगौला, र स्र्ायु
प्रणालीलाई चोट पुयानउर् सक्छ।शरीर मा कुर्ै सुरक्षित स्तरको सीसा बिषादी हुाँदैर्।

सीसा बिषादी सार्ा केटाकेटीहरूको लाधग िेरै खतरर्ाक हुन्छ, जो ववमभन्र् तररकाले सीसा बिषादीको सम्पकनमा
आउर् सक्छर्।

सीसा (लेड) भएको पेन्ट/रं ग

सीसा मममसएको रं गिाट आउर्े िुलोसीसा ववषाक्तताको मुख्य स्रोत हो। सर् १९७८ (1978) मा,

घरमा लगाउर्े रं गमा सीसा ममसाउर् नर्षेधित गररएको धथयो। त्यो समयभन्दा पदहले िर्ेका
प्रा:य

घरहरूमा सीसा मममसएको पेन्ट प्रयोग गररएको पाईन्छ। घरको ममनत गदान, र मभत्तामा

उस्क्कएको, चपरा नर्स्स्कएको रं ग र मभत्तामा परे को धचराहरुिाट िच्चाहरुलाई सीसा बिषाक्त
सक्रमण हुर्सक्छ। सीसा यक्
ू त िुलो नर्लेर वा श्वासिाट सीसा हाम्रो शरीर मभत्र नछछन ।

माटो र पपउने पानीमा सीसा (लेड)

त्यो माटोमा सीसा हुर्सक्छ जसमा सीसा यूक्त रं गका कणहरु र सीसा यूक्त पेट्रोल/ग्यासोमलर्
मममसएको हुन्छ। सीसायूक्त पुरानो पाइप वा प्लस्म्िंग-किदटंग र िातु रसायर्िाट सीसा
बिषादीपार्ीमा मममसर् सक्छ।

सीसा (लेड) बिषादीका अन्य स्रोतहरू

सीसा यूक्त अन्य स्रोतिाट िाल-िामलकाहरुलाई सीसा (लेड) ववषाक्तता संक्रमण हुर्सक्छ।
• आमािािु को काययस्थान वा लुगामा सीसा (लीड) हुनसक्छ: जसले नर्मानण र र्वीकरणकायन, गाड़ी तथा
ब्याटरी मरम्मत, प्लस्म्िंग, वेस्ल्डंग र सोल्डर रसायर्को काम गदनछर्।

•
•
•

भााँडा ितयन सीसा (लेड) हुनसक्छ: माटोका चस्म्कला र सीसा रसायर् भएको िातक
ु ो भााँडा ितनर्हरु।
पूरा-तात्ववक, प्राचीन र पुराना सामग्रीहरू: पुरार्ो िर्ीचर, भवर् नर्मानण सामाग्री र अन्य वस्तह
ु रु आदद।
सीसा यूक्त उवपादनहरु: अन्य दे शहरू मा िर्ाइएको खखलौर्ा र गहर्ाहरू,आयानतत क्यान्डी (ववशेष

गरी मेस्क्सकोिाट), आयानतत डडब्िािन्द खार्ेकुरा, मसाला र मसाला ममश्रणहरू (ववशेषगरी यदद नतर्ीहरू
प्रत्यिरूपमा अन्यदे शहरूिाट आउाँ छर् ् भर्े), िातुको, चाबी आयानतत मेकअप र घरे लु उपचार सामग्रीहरु।
•

सीसा यूक्त शिल्प र खेलकूद सामग्रीहरूमा: मससाको सामग्री, िुलेट र गोलीिाट िर्ेका सामग्री, मसंकहरू
र कलाकारका धचत्रहरू।

सीसा (लेड) बिषादीको रोकथाम

घरलाई सीसा रदहत सिा-सुघ्घर र राम्रो अवस्थामा राखेर र स्वस्थ खार्ेकुरा खाएर आफ्र्ा िाल-िामलकाहरुलाई
सीसा बिषादीिाट रोकथाम गर्नहोस।

108 Cherry Street • PO Box 70 • Burlington, VT 05402 • HealthVermont.gov
Lead Poisoning in Children | Nepali | August 2019

खार् र सुत्र्अनघ िच्चाहरुका हातहरु घर्
ु ुहोस, धूनह
ु ोस ् र र्दे खखर्े िुलोका कणहरु हटाउर् खखलौर्ाहरूलाई प्रा:य
िुर्ुहोस ्।
•
•

िच्चाहरुलाई खार्ा वा खाजा ददंदा टे िलमा वा उर्ीहरूको अग्लो कुर्सिमा राखेर ददर्ुहोस ्।
उस्क्कएको, चप्रा नर्स्केको र चककनएको पेन्ट ममित गर्ुहोस ्। ममित र्भए सम्म यस
िेत्रिाट िच्चाहरूलाई टाडा राख्नह
ु ोस ्।

•

डडस्पोजेिल वा मभजेको कपड़ाले भईं
ु र मभत्ता सिा गर्ह
ुन ोस HEPA एचईपीए किल्टर
भएको भ्याकूम बिस्तारै प्रयोग गर्ह
ुन ोस।

•

पुर्नर्नमानणको समयमा सीसा-सुरक्षित अभ्यासहरू गर्ह
ुन ोस ्, जस्तै मभजाएर कोतर्े वा
खाक्सी गर्े साथै िेल्ट-खाक्सी र दहट-गर्को प्रयोग र्गर्ुह
न ोस ्।

•

तरकारी र िगैँचाको लाधग करे सा-िारी िर्ाउदा भवर्हरू र व्यस्त सडकहरूिाट कस्म्तमा तीर् किट टाढा
सीसा-रदहत माटोमा मात्र िर्ाउर्ह
ु ोस।

•

िादहर प्रयोग गरे को जत
ू ा-चप्पलहरू ढोका िादहरै राख्नुहोस ् ताकक माटोमा मममसएको सीसाका कणहरु
घरमभत्र र्जाओस ्।

•

तपाईंको पार्ीको परीिण गर्ुह
न ोस ्। 800-660-9997 मा िोर् गरे र $12 पर्े पार्ीमा सीसा परीिणककट
मगाउर्ह
ु ोस ्।

सीसाजोखखम र सीसा बिषादीको िारे मा थप जार्कारीको लाधग 800-439-8550 मा फ़ोर् गर्ुह
न ोस वा
healthvermont.gov/lead मा जार्ुहोस ्।
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