
م�ٹ

پینٹ

پا�ن

ے اور یہ پینٹ، پا�ن اور م�ٹ م�ی  سیسہ ایک مؤثر زہر �ہ

ے۔ پایا جاسکتا �ہ

ے، خصوصاً بچوں اور  ن خطرہ �ہ ےس کا اثر صحت ےک ل�ی سنگ�ی س�ی

�ن  ۔ اس کا خیال رکھ�ی اور ا�پ ےک قابل عورتوں ےک ل�ی �ن  حاملہ ہو

افراِد خاندان یک صحت یک حفاظت کریں۔ 

عام ترین ذرائع ہ�ی یک:

 اچھی خوراک کا
ےس ے س�ی   مطلب �ہ

 یک کم مقدار

حاصل کریں
اچھی خوراک

�ن خاندان  ےس ےک اثر ےس ا�پ ےس اقدامات ہ�ی جو آپ آج ہی س�ی ا�ی
۔ کو محفوظ رکھ�ن ےک ل�ی کر سک�ت ہ�ی

 ، کت کریں، مثالً WIC، رسما�ئ خوراک�ی مفت وفا�ت تغذیہ پروگراموں م�ی رسش  •

فارمرز مارکٹ واؤچرز، فوڈشی�ئ )SNAP( اور ک�ئ دیگر۔

۔ ےس یک سطحوں یک جانچ کرائ�ی �ن افراد خاندان م�ی س�ی ا�پ  •

�ن شہر ےک محکمۂ صحت  �ن ڈاک�ٹ یا مقامی WIC کلینک ےس رابطہ کریں یا ا�پ -  ا�پ  
کو فون کریں۔

دیکھ�ی GetWellFed.org۔

ے۔ یہ بہ�ت  ے۔ ضم�ن تغذیہ امدار پروگرام )SNAP( کم آمد�ن واےل افراد کو تغذیہ امداد فراہم کرتا �ہ یہ ادارہ یکساں مواقع کا فراہم کار اور آجر �ہ
�ن مقامی دف�ت ےس رابطہ کریں،  ے۔ مزید جان�ن ےک ل�ی 6583-947-888-1 پر ا�پ خوراک ےک ل�ی تغذیہ دار غذائ�ی خرید�ن م�ی آپ یک مدد کر سکتا �ہ

۔ اس مواد یک مایل اعانت USDA ےک ضم�ن تغذیہ امداد پروگرام – SNAP �ن یک تھی۔ یا https://access.wisconsin.gov پر جائ�ی

ے: ےس یک سطح یک جانچ کا قریب ترین مرکز �ہ آپ کا س�ی

ن خطرات  ے اور اس ےس صحت کو سنگ�ی سیسہ خطرناک �ہ
۔ الحق ہوسک�ت ہ�ی

خواروں اور بچوں ےک ارتقاء ےک ل�ی حددرجہ نقصان دہ  کم سطحوں پر بھی سیسہ ش�ی

ے۔ جن م�ی کم�ت IQ، بیش فعالیت، سلویک اور آموز�ش مسائل اور سست نشوونما  �ہ
۔ شامل ہ�ی

 ، ۔ جو کچھ آپ کھا�ت ہ�ی �ت ہ�ی یہ اثرات مستقل ہو
ے!  اس ےس مدد مل سک�ت �ہ

ے۔ وری �ہ ےس ےک خطرے اور اس ےک اثر کو کم کرنا بہت �ن س�ی

ے۔  �ن یک حالت م�ی زیادہ سیسہ جذب ہوتا �ہ  خایل پیٹ ر�ہ

�پ 5 ےس 10 گنا زیادہ  خوار اور �ب ےل م�ی ش�ی  خایل پیٹ بالغوں ےک مقا�ب

۔ ہ�ی  سیسہ جذب کر�ت

؟ آپ کیا کرسک�ت ہ�ی
اییس صحت مند متوازن خوراک کھائ�ی جس م�ی فوالد، وٹامن یس اور   •

۔ ےس ےک انجذاب م�ی کمی ال�ت ہ�ی ےھ ذرائع ہوں، جو س�ی کیلشیم ےک احپ

لےک اسنیکس فراہم کریں  �ن افراد خاندان کو صحت مند خوراک�ی اور �ہ ا�پ  •

۔ اور کھالئ�ی

ا�ن ےس اچھی طرح ایک منٹ تک دھوئ�ی  یوں کو ٹھنڈے �پ ن تمام پھلوں اور س�ب  •

۔ یا دھول م�ٹ نکل جا�ن تک دھوئ�ی

ہ سن�ت

ی ب�ی

ٹماٹر

شملہ مرچ

گہرے رنگ یک، 
یاں ن �ت دار س�ب �پ

رسخ گوشت

مچھیل

پھلیاں

دال�ی

فوالد-افزودہ اناج

پالک

دودھ

دہی

بند گوبھی

پن�ی 

یاں ن شلجم جییس س�ب

وبات کیلشیم افزودہ م�ش

کیلشیموٹامن Cفوالد

ےس کا خطرہس�ی



اور ماحول

ےس کا استعمال 1978 تک ہوتا تھا۔ آپ کا گھر جتنا پرانا ہوگا،  پینٹ م�ی س�ی
ے،  ی پڑ رہی �ہ ٹ ے۔ اگر پینٹ م�ی پ�پ گ کا امکان اتنا ہی زیادہ �ہ

ےس واےل پینٹ یک موجودیک س�ی
ے۔ ےس واال پینٹ بچوں ےک ل�ی خطرہ �ہ ے تو س�ی ے یا ابھر رہا �ہ ے، پھٹ رہا �ہ وہ اکھڑ رہا �ہ

ی پڑ رہی ہو، جو اکھڑ رہا ہو،  ٹ ےس واےل پینٹ پر نظر رکھ�ی جس م�ی پ�پ ا�یےس س�ی

جس یک کرچ�ی نکل رہی ہوں، جھڑ رہا ہو اور جو مگرمچھ یک کھال جیسا نظر آتا ہو، 

ےس واےل پینٹ  �ن گھر م�ی س�ی (۔ ا�پ )خصوصاً کھڑکیوں، فرش اور دروازوں ےک اطراف م�ی
ے۔ وری �ہ یک پہچان کا طریقہ جاننا بہت �ن

؟ آپ کیا کر سک�ت ہ�ی
ی پڑ رہی ہو  ٹ ان سطحوں کو جہاں پینٹ یک پ�پ   • 
، صابن اور پا�ن  ، کاغذ ےک تول�ی �ن ےک ل�ی  صاف کر

استعمال کریں۔

گرد اور ریزوں کو ہاتھوں، جسم، کھلونوں،    • 
وں، کھڑکیوں، جھنجھنوں اور گھنٹیوں  ٹ  بوتلوں، ک�پ

 اور فرش ےس صابن اور پا�ن ےس دھو کر صاف کریں۔ 

�ن واال جراثیم کش محلول(   ہینڈ سی�ن ٹائزر )ہاتھ دھو

ےس کو نہ�ی چھڑاتا۔ س�ی

؟ �ی آپ کو کیا نہ�ی کرنا چا�ہ
ےس واال پینٹ چھڑا�ن ےک ل�ی نہ خشک رگڑیں،  س�ی   • 

 نہ ریگمال استعمال کریں نہ جالئ�ی یا نہ ہی 

�ن گھر ےس مناسب   ہیٹ گن استعمال کریں۔ ا�پ

ےس واال پینٹ ہٹا�ن م�ی مدد ےک ل�ی  �ت ےس س�ی  طر�ی

کیس ماہر ےس مشورہ کریں۔

پینٹ یک چپیوں کو خشک حالت م�ی    • 
 نہ چھرائ�ی اور نہ ہی ویکیوم پمپ ےس 

صاف کریں۔

ےس واال پائپ 1962 ےس پہےل استعمال ہوتا تھا۔  پا�ن یک رسوس الئن م�ی س�ی
۔ ےس واےل پینٹ پر پابندی لگا دی گ�ئ 1986 م�ی ریاستہا�ئ متحدہ م�ی س�ی

ہ م�ی ےس  آپ ےک گھر ےک نل ےک پا�ن م�ی سیسہ خاص طور پر پرا�ن ٹونٹیوں وغ�ی

ےس واال سولڈر استعمال ہوا ہو، یا جب پا�ن بار بار استعمال  ے جس م�ی س�ی آتا �ہ
ے۔  ےس واےل پائپوں م�ی رکا ر�ہ ےک درمیان ک�ئ گھنٹوں تک س�ی

؟ آپ کیا کرسک�ت ہ�ی
۔ یا ایسا فل�ٹ خریدیں  �ن نل ےک پا�ن کو چھان�ی ا�پ  • 

 جو سیسہ ہٹا�ن ےک ل�ی تصدیق شدہ ہو؛

۔ ANSI 53/NSF دیکھ�ی

اگر آپ فل�ٹ کا خرچ برداشت نہ کر سک�ی تو،    • 
�ن ےس پہےل 3 منٹ   ہر بار پا�ن استعمال کر

۔ تک بہائ�ی

�ن ےک قابل عورتوں اور 6 سال ےس کم عمر  حاملہ ہو   • 
�ی   ےک بچوں کو ہمشہ چھانا ہوا یا بوتل بند پا�ن پینا چا�ہ

۔ �ی اور ایس ےس کھانا پکانا چا�ہ

�ن ےک ل�ی ہمیشہ ٹھنڈا نل کا پا�ن استعمال کریں۔ �ی پکا�ن اور �پ   •

؟ �ی آپ کو کیا نہ�ی کرنا چا�ہ
۔ گرم نل ےک پا�ن ےس نہ پکائ�ی   •

گرم نل ےک پا�ن ےس  بچوں کا فارموال    • 
تیار نہ کریں۔

ےس کو دور نہ�ی کرتا۔ کھولتا ہوا پا�ن س�ی   •

ے۔  1978 ےس پہےل تعم�ی شدہ مکان ےک اطراف یک م�ٹ م�ی سیسہ ہوسکتا �ہ

�پ سیسہ آلود  منہ م�ی بار بار ہاتھ ڈال�ن یک عادت یک وجہ ےس عام طور پر �ب

�ن وایل سیسہ  ۔ پرا�ن پینٹ ےس اتر م�ٹ اور گرد زیادہ ہی منہ م�ی ےل جا�ت ہ�ی
ج ےس 15 فٹ ےک اندر پا�ئ  آلود گرد زیادہ تر گھر، چہار دیواری اور گ�ی

ے۔  جاسک�ت �ہ

؟ آپ کیا کرسک�ت ہ�ی
�ت ہ�ی  اکر آپ بغ�ی گھاس واےل گھر م�ی ر�ہ   • 

۔ گ م�ٹ ےس دور رکھ�ی
تو بچوں کو نن�

�ئ پینٹ  �ت ہو گ م�ٹ ےک قریب اکھڑ
باہر، نن�   • 

 پر توجہ دیں  اور ان حصوں کو گھاس یا 

ملچ کھار ےس ڈھک دیں۔

ہاتھوں، جسم، کھلونوں، بوتلوں اور    • 
۔ وں پر ےس میل اور گرد دھو ڈال�ی ٹ ک�پ

؟ �ی آپ کو کیا نہ�ی کرنا چا�ہ
ےل ہوں،  وں کو پہن کر م�ٹ پر حپ ٹ جن جوتوں اور ک�پ   • 

۔ انہ�ی پہن کر گھر م�ی نہ چل�ی

�ن ا�یےس م�ن بالئنڈز،  ریاستہا�ئ متحدہ ےس باہر �ب   • 
 افزائش حسن ےک سامان )کاسمیٹکس(، پکا�ن ےک 

 سامان یا میٹھی گولیاں نہ خریدیں جن م�ی 

ا�ئ جاسک�ت ہوں۔  ےس ےک زرات �پ س�ی

ےس کا خطرہ ےس کا خطرہم�ی س�ی ےس کا خطرہم�ی س�ی م�ی س�ی

۔ ےس مل�ی ےک بارے م�ی فکرمند ہ�ی تو کیس ڈاک�ٹ  ےک اثر  ےس  اگر آپ س�ی

م�ٹپا�نپینٹ


