
तपाईंको घरको लिडको 
धूिो सफा गर्ने

उप क्े ्ो रङ्गबाट तथा तपाईं्ो घर्ो अन्य वसततुहरूबाट लिड्ो धूिोिके 
तपाईं र तपाईं्ो पररवारिाई दवारा ववषाकतता्ो जोखिममा पार्न 
सक्छर।् तपाईं्ो घरिाई सवच्छ रािकेर तथा तपाईं्ो बच्ा्ो हात, 
अरतुहार, तथा िकेिौरा नर्यलमत रूपमा धोएर लिडसँ्ग्ो समप ््न मा आउरके 
जोखिम ्म ्गरतु्नहोस।् क्े ही िकेिौराहरूिाई वालिङ मलिरमा पनर धतुर 
सक्न्छ। अन्य िकेिौराहरूिाई साबतुर र पारी्ो सहा्यतािके हातिके धतुर 
सक्न्छ।
्यदि तपाईं 1978 भनिा पदहिा नरमा्नण भए्ो घरमा बसरतुहतुन्छ भरके 
र तपाईं ्यसिाई पतुररसथापरा, मरममत वा रङ्ग ्गर्न ्ाहरतुहतुन्छ भरके, 
www.epa.gov/lead मा जारतुहोस।्

सरसफाइका प्रभावकारी ववधधहरू
तपाईं्ो घरबाट लिड्ो धूिो हटाउर्ा िाग्ग सरसफाइ्ा ितुईवटा 
ववगधहरू ्छर:्

1. लभजाएर धतुरके 

2. वविकेष HEPA भ्याक्यतुमिके सफा ्गरने

सरसफाइ्ा सवा्नगध् प्रभाव्ारी ववगधमा हपतामा न्ूयरतम ए् पट् 
भ्याक्यतुम ्गरने तथा लभजाएर धतुरके त्ु राहरू प्छ्न। नरिनेिर्ा िाग्ग ्यो 
पारा्ो अ्को पदट पलटाउरतुहोस।् 

सरसफाइ आपूरतति जाँचसूची:

• HEPA भ्याक्यतुम
• ववष-रदहत घरकेितु 

ककिरर 
• 2 वटा बालटी 
• डडसपोजकेबि िरी
• िह्ो िािके रदिी्ो 

टोक्री

• रबर्ो पनजा 
• ्पडा्ो 

डडसपोजकेबि पो्छा

घरको रखरखावको सुझावहरू:
• वालिङ मलिरमा लिड-लमगरित ्पडा तथा 

िरीहरू धोएपन्छ अनतररकत पिालरके ्ा्य्न 
पूरा ्गरतु्नहोस।् तपाईं्ो घरिाई सबभनिा 
सफा िकेखि सतुरु ्गरकेर 

• फोहर तफ्न  स--सारा भा्गमा सफा ्गरतु्नहोस।्  
सतुकिा बढालरके र्गरतु्नहोस।् भतुइँमा सफाइ घोि

• वा पारी ्छ ््न रतुहोस,् त्यसपन्छ एउटा 
्पडा्ो डडसपोजकेबि पो्छा्ो प्र्यो्ग 
्गरतु्नहोस।्

 हामीिाई समपकति  गर्ुतिहोस ्
Minnesota Department of Health
(लमरकेसोटा सवास्थ्य ववभा्ग) 
Health Risk Intervention Unit
(सवास्थ्य जोखिम रो्थाम इ्ाइ) 
P.O. Box 64975 
St. Paul, MN 55164-0975
फोर: 651-201-4620

Nepali  7/2020



लभजाएर धुरे् ववधध

चरण 1: धुरे्

1. रबर्ो पनजा ि्गाउरतुहोस ्र एउटा बालटीमा सफाइ 
घोि लमसाउरतुहोस ्र अ्को बालटीमा सफा पारी 
भरतु्नहोस ्

2. सफाइ घोि हालिए्ो बालटीमा डडसपोजकेबि ्पडा 
लभजाउरतुहोस।् ववनडो लसि, ववनडो वकेलस, ढो्ा्ो 
्ौिट, लभत्ा र भतुइँ जसतो सतहहरूिाई पतुछरतुहोस ्

3. सफाइ घोि हालिए्ो बालटीिाई िवूषत हतुर रदिर 
प्रत्यके् पट् प्र्यो्ग ्गरकेपन्छ फोहर ्पडािाई 
फ्याँकरतुहोस ्

चरण 2: पखालरे्

1. सफा पारी हालिए्ो बालटीमा एउटा र्याँ 
डडसपोजकेबि ्पडा लभजाउरतुहोस ्र तपाईंिके धोए्ो 
सतहिाई पतुछरतुहोस ्

2. सफा पारी हालिए्ो बालटीिाई िवूषत हतुर रदिर 
प्रत्यके् पट् प्र्यो्ग ्गरकेपन्छ फोहर डडसपोजकेबि 
्पडािाई फ्याँकरतुहोस ्

3. तपाईंिके स क्े पन्छ पिालरके पारी हालिए्ो र सफाइ 
घोि हालिए्ो बालटीिाई टोइिकेटमा िन्याउरतुहोस।् 
फोहर पारीिाई लसङ्मा वा रतुहाउरके टबमा 
रहालरतुहोस ्क्रभरके ्यसबाट लिड्ो समप ््न मा 
आउरके जोखिममा वदृगध हतुर सक्छ।

HEPA भ्ाक्ुमदवारा सफाइ गर्ने

• सिा िास क्लसम्ो हाइ एकफलस्यनसी पादट्न त्ु िकेट ए्यर (HEPA) 
भ्याक्यतुमिके सफा ्गरतु्नहोस ्

• ्दहल्ययै पनर नर्यलमत घरकेितु भ्याक्यतुम्ो प्र्यो्ग र्गरतु्नहोस ्क्रभरके 
्यसिके लिड्ो ससारो धूिोहरू दटपर र समाउर सकियैर

• HEPA भ्याक्यतुम भाडामा लिर वा अरिाईर र पसिबाट क्नर 
सक्न्छ

• हपतामा न्यूरतम ए् पट् भ्याक्यतुम ्गरने सतुझाव ्गररन्छ

थप जार्ारी: www.health.state.mn.us/lead
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