
 

લીડના સામાન્ય સ્ત્રોતો 
લીડ આજે પણ આપણા વિશ્વનો એક ભાગ છે. ત ેહિા, માટી, ધળૂ અને 1978 પહલેા બનેલા કેટલાક ઘરો 
અથિા ઇમારતોના રંગમા ંજોિા મળે છે. લીડના સપંકકમા ંઆિિાથી ગભંીર આરોગ્યની સમસ્યાઓ થઈ શકે 
છે. સારા સમાચાર એ છે કે લીડથી થતા ઝેરને અટકાિી શકાય છે. આ ફેક્ટ સીટ ઘરમા ંલીડના સામાન્ય 
સ્ત્રોતો અને તેમને કેિી રીતે ટાળિા ત ેસમજાિે છે. 

લીડ-આધારિત િંગ અને લીડની ધળૂ 
લીડની ધળૂ હાલમા ંબાળકોન  ંલીડના સપંકકમા ંઆિિાનો મ ખ્ય સ્ત્રોત છે. ઘરગથ્થ  ધળૂમા ંવતરાડ, ચીપ કે 
પોપડાિાળો રંગ અન ેટે્રક થયેલી દૂવિત માટીમા ંલીડ હોઈ શકે છે. ઘરના રરમોડેલલિંગ, રરનોિેશન પ્રોજેક્ટ 
દરવમયાન અથિા જ્યારે લીડ-આધારરત રંગને સ રલિત રીતે દૂર કરિામા ંન આિે ત્યારે પણ લીડની ધળૂ 
બની શકે છે. લીડ હિ ેનિા પેઇન્ટમા ંનથી, પરંત  ત ેહજ  પણ 1978 પહલેા બનેલા જૂના ઘરોમા ંમળી શકે 
છે. લીડ ધરાિતી ધળૂની ખબૂ જ ઓછી માત્રા પણ બાળકના લોહીમા ંલીડન  ંસ્તર િધારી શકે છે. 

તમાિા ઘિમા ંલીડ ઘટાડવામા ંમદદ કિી શકે તેવી ટીપ્સ 
▪ વનયવમત સફાઈ કરીને તમારા ઘરને બને તેટલ  ંધળૂ-મ ક્ત રાખો. તમાર ં ઘર સ્િચ્છ દેખાઈ શકે છે અને 

હજ  પણ તમેા ંલીડ છે. 
▪ બારીઓ, વસલ્સ અને ફ્લોરને સાફ કિવા માટે ઘિગથ્થ ુડીટિજન્ટ વડે બનાવેલ સફાઈ સોલ્યશુન 

અને વેટ વોશશિંગ પદ્ધશતનો ઉપયોગ કિો . કન્ટેનર પરના વનદેશો અન સાર ડીટરજન્ટ વમક્સ કરો. 
બ ેઅલગ-અલગ ડોલ અને વનકાલજોગ ચીંથરા અથિા કાગળના ટકૂડાનો ઉપયોગ કરો - એક 
ક્ક્લવનિંગ સોલ્ય શન સાથ ેધોિા માટેના પગલા ંમાટે અન ેબીજ  ંસાફ પાણીથી ધોિા માટે. 

▪ બારીઓ િારંિાર ભીની ધઓૂ. ઉખડી ગયેલો રંગ અને ધળૂ બારીની અંદર અને નીચ ેભેગા થઈ 
શકે છે.  

▪ રંગની લચપ્સ અથિા લીડ ધળૂન ેસાફ કરિા માટે તમારા ઘરના િેક્યમૂનો ઉપયોગ કરશો નહીં. 
તેમાનં   ંરફલ્ટર લીડના નાના ટ કડાન ેઉપાડિા અને પકડી રાખિા માટે બનાિિામા ંઆવય  ંનથી. 
વનયવમત ઘરગથ્થ  િેક્ય મ હિામા ંલીડની ધળૂ ફેલાિશ.ે પેઇન્ટ લચપ્સ અન ેલીડ ડસ્ટને સાફ 
કરિા માટે HEPA પ્રમાલણત રફલ્ટસક ધરાિતા વિવશષ્ટ િકે્ય મ શોધો. 

▪ ખાિા, વનદ્રા અને સિૂાનો સમય પહલેા ંતમારા બાળકના હાથ સાબ  અને પાણીથી ધોઈ લો.  
▪ સાબ  અને પાણીથી બોટલ, ટીવથિંગ રરિંગ્સ અને રમકડા ંધોિા.  
▪ બારીઓ લીડ ધરાિતી ધળૂનો સામાન્ય સ્ત્રોત છે, કારણ કે બારીઓ ખોલિા અને બધં કરિાના 

ઘસારાન ેકારણે લીડ આધારરતરંગની થોડી માત્રા ઘસાઈને આિે છે. જનૂા ઘરોમા ંબાળકોને બારીની 
આજ બાજ ના વિસ્તારમા ંરમિા કે કંઈ ખાિા દેવ  ંનરહ.  

▪ પિન ચાલ  હોય તેિા રદિસોમા ંબારીઓ બધં રાખો જેથી લીડની દૂવિત માટી ઘરમા ંપ્રિશે ન કરે. 
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▪ લીડ-આધારરત પેઇન્ટને ચીવપિંગ અથિા ઉખેડિાથી પેઇનન્ટિંગ તેન ેસ રલિત બનાિત  ંનથી! તમારે 
ફરીથી કલર કરતા પહલેા સિુક્ષિત િીતે લીડ-આધારરત પેઇન્ટન ેપ્રથમ ચીપીંગ અથિા દૂર કરવ  ં
આિશ્યક છે. સ રલિત રીતે રરનોિશેન, સમારકામ અને પેઇનન્ટિંગ કરિા માટેના ંપગલા ં
(https://www.epa.gov/sites/default/files/2013-11/documents/steps_0.pdf) તમારા ઘરન  ં
રરનોિશેન કરતી િખતે લચપ્ડ અથિા પીલલિંગ પઇેન્ટને સ રલિત રીત ેકેિી રીત ેદૂર કરવ  ંઅને સીસાન  ં
જોખમ ઓછં કરવ  ંત ેશીખિા માટે િાચંો.  

▪ જો તમે ભાડે લઈ રહ્યા હોિ, તો ત્યા ંસ્થાવનક િટહ કમ હોઈ શકે છે જેમા ંપેઇન્ટને સારી સ્સ્થવતમા ં
જાળિિાની જરૂર હોય છે. સ્થાવનક વનયમો વિશે જાણિા માટે તમારી નગરપાલલકા પર તપાસ કરો. 

જમીન 
ખાસ કરીને જનૂા ઘરો, ઇમારતો અથિા િાડની નજીકના વિસ્તારોમા ંજમીન લીડથી દૂવિત હોય શકે છે. 
મ ખ્ય માગો અથિા આંતરછેદોની નજીકની જમીનમા ંપણ લીડિાળા ગસેોલલનના ભતૂકાળના ઉપયોગના 
પરરણામ,ે લીડ મળી શકે છે.  

▪ તમારા બાળકને ખ લ્લી માટીિાળા વિસ્તારોમા ંબહાર ખાિા દો નહીં, ગદંકી ખાિા દો નહીં અથિા ઘર 
કે શેરીની બાજ મા ંજ્યા ંખ લ્લી જમીન હોય ત્યા ંરમિા દો નહીં.  

▪ ખ લ્લી જમીન (કોઈપણ જમીન કે જેને તમે જોઈ શકો છો) તેન ેઘાસ, લીલા ઘાસ, ઝાડીઓ અથિા 
અન્ય પ્રકારના ટકાઉ જમીન આિરણ સાથે આિરરત કરો.  

▪ તમારા ઘરના તમામ પ્રિશેદ્વાર પર ધોઈ શકાય તેિા પગલછૂલણયા ંરાખો. આ પગલછૂલણયાનંે અન્ય 
િસ્ત ઓથી અલગથી ધોઈ લો અને િોશરનો ફરીથી ઉપયોગ કરતા પહલેા એકિાર ધોિા માટેની 
સાઇકલ ચલાિો.  

▪ તમારા પગરખા ંદરિાજાની બહાર ઉતારો જેથી માટી અને ધળૂ ઘરમા ંપ્રિશેી ન જાય. 

ખોિાક અને મસાલાઓ 
કેટલાક મસાલા અન ેખાદ્યપદાથોમા ંલીડ હોિાની શક્યતા િધ  હોય છે. ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સમા ંિચેિામા ં
આિતા ખોરાકમા ંલીડ ઉમેરવ  ંકાયદેસર નથી, પરંત  કેટલાક ખાદ્યપદાથો અન ેમસાલાઓમા ંલીડ  જોિા 
મળય  ંછે. જથ્થાબધં ડબ્બાઓન ેબદલે વયસ્ક્તગત કન્ટેનરમા ંિેચાતા મસાલા ખરીદો. અન્ય દેશોમાથંી 
ખરીદાયેલા મસાલાને બદલ ેય નાઇટેડ સ્ટેટ્સમાથંી ખરીદાયેલા મસાલાનો ઉપયોગ કરો. અન્ય ખાદ્યપદાથો 
કરતા ંસામાન્ય રીતે િધ  લીડ ધરાિતા ંખોરાક અન ેમસાલાઓમા ંનીચનેાનો સમાિશે થાય છે: 

 
▪ આયાતી કેન્ડી 
▪ ધાણા 
▪ હળદર 
▪ મરચાનંી ભકૂી 

▪ કરી પાિડર 
▪ સકૂિેલા જતં ઓ 
▪ સાત મસાલાઓ 
▪ લવિિંગ 

▪ િરરયાળીના બીજ 
▪ આખા મરચા ં

https://www.epa.gov/sites/default/files/2013-11/documents/steps_0.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2013-11/documents/steps_0.pdf


જ્યા ંસ ધી જમીનમા ંિધ  માત્રામા ંલીડ ન હોય ત્યા ંસ ધી છોડ સામાન્ય રીતે લીડને શોિતા નથી.  

▪ ખાતા પહલેા ફળો અને શાકભાજીને ધોઈ લો જેથી ખોરાક પર ચોંટેલી કોઈપણ લીડની રજકણનેેે સાફ 
કરી શકાય.  

▪ લીલા પાદંડાિાળા શાકભાજીના બહારના પાનન ેદૂર કરો.  
▪ લીડથી મ ક્ત હોય તિેા કાચ, સ્ટેનલસે સ્ટીલ અથિા મજબ ત પ્લાનસ્ટક અથિા સીરાવમકમા ંખોરાકનો 

સગં્રહ કરો. કેટલાકં એનન્ટક, હાથથી બનાિેલી અન ેઆયાતી વસરાવમક્સમા ંગ્લેઝમા ંલીડ હોઈ શકે છે 
આિા વસરાવમક્સ અથિા લીડ રિસ્ટલનો ઉપયોગ ખોરાકના સગં્રહ માટે કરશો નહીં.  

▪  બગીચાઓ ઘર, ગેરેજ, િાડ અથિા લચવપિંગ પઇેન્ટથી ઢંકાયેલી અન્ય રચનાઓથી દૂર બનાિો. 

પાણી 
ઘરની પ્લક્્બિંગ વસસ્ટમમાથંી પસાર થિાને કારણે લીડ પીિાના પાણીમા ંપ્રિશેી શકે છે. જો તમારા ઘર 
અથિા પાણીની વસસ્ટમમા ંલીડ સોલ્ડર સાથે લીડ પાઇપ અથિા તાબંાની પાઇપ હોય તો તમારા પાણીમા ં
લીડન  ંસ્તર ઊંચ  ંહોિાની શક્યતા િધ  છે. 1930 પહલેા મકૂિામા ંઆિેલા પ્લક્્બિંગમા ંલીડ પાઈપો હોઈ 
શકે છે. 1986 પહલેા સ્થાવપત પ્લક્્બિંગમા ંપાણી પ રિઠા પ્રણાલીમા ંકોપર સાધંામા ંલીડ આધારરત સોલ્ડર 
હોઈ શકે છે. વપત્તળના નળ અને બોલ િાલ્િમા ંપણ લીડ હોઈ શકે છે. 

તમારા પાણી (અથિા અન્ય મ ખ્ય સ્ત્રોત)મા ંલીડ છે કે કેમ ત ેજાણિાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે પ્રમાલણત 
લેબ દ્વારા તને  ંપરીિણ કરાિવ .ં વમનસેોટા રડપાટકમેન્ટ ઓફ હલે્થ અવધકૃત લેબોરેટરી Minnesota 
Department of Health accredited laboratory 
(https://eldo.web.health.state.mn.us/public/accreditedlabs/labsearch.seam) tનો સે્પલ કન્ટેનર 
મેળિિા અને સે્પલ કેિી રીતે સબવમટ કરવ  ંતનેી સચૂનાઓ માટે સપંકક કરો. 
 

જો તમને લાગે કે તમારા પાણીમા ંલીડ હોઈ શકે છે:  

▪ ગરમ પાણીના નળમાનંા પાણીથી રાધંશો, પીશો નહીં અથિા બાળકન  ંફો્ય કલા બનાિશો નહીં. ગરમ 
પાણીમા ંઠંડા પાણી કરતા ંિધ  લીડ ઓગળે છે. જો તમને ગરમ પાણીની જરૂર હોય, તો નળ અથિા 
રેરિજરેટરમાથંી ઠંડ  પાણી ગરમ કરો. 

▪ રાધંિા કે પીિા માટે હમંશેા ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ કરો. જો પાણીનો ઉપયોગ છ કે તેથી િધ  કલાકોથી 
ન થયો હોય, તો ઠંડા પાણીન ેથોડી વમવનટો અથિા તાપમાનમા ંફેરફાર ન થાય ત્યા ંસ ધી જિા દો.  
 

પિંપિાગત અથવા સાંસ્કૃશતક દવા અને સૌંદયય પ્રસાધનો 
કેટલીક પરંપરાગત અથિા સાસં્કૃવતક દિાઓ અન ેસૌંદયક પ્રસાધનોમા ંલીડ હોય છે અને તનેો ઉપયોગ ન 
કરિો જોઈએ. તેઓ ઘણીિાર ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહારથી ખરીદેલી િસ્ત ઓમા ંજોિા મળે છે. જો તમે 
નીચેનામાથંી કોઈ પણ ઉપચાર અથિા સૌંદયક પ્રસાધનો કે જેમા ંલીડ હોય, તો કૃપા કરીને તમારા ડોક્ટર 
સાથે િાત કરો: 

 

https://eldo.web.health.state.mn.us/public/accreditedlabs/labsearch.seam
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▪ અલાકોન 
▪ આલ્કોહલ 
▪ અઝાકોન 
▪ બાલી ગલી 
▪ લબન્ત અલ 

ઝહાબ 

▪ કોરા 
▪ ગ્રેટા 
▪ ફાર ક 
▪ ઘસાદક 
▪ કોન્ડ  

▪ કોહ્લ 
▪ લલગા 
▪ લોઝીના 
▪ પ-ેલ-ૂલાહ 
▪ સ રમા 

▪ બેન્ટોનાઈટ 
માટી 

▪ વસિંદ ર 
▪ ક મક મ 
▪ રટરો 
▪ રસા સ ત્રા 

▪ કાલાબાશ 
▪ થાનાકા 
▪ પ જા પાઉડર 
▪ રંગોલી 

વિભ વત 

લીડના અન્ય સ્ત્રોત 
લીડ એક્સપોઝિ જે અન્ય દેશમા ંથયુ ંહતુ ં
જે વયસ્ક્તઓએ તાજેતરમા ંઅન્ય દેશમાથંી સ્થળાતંર કય ું છે અથિા ત્યા ંસમય વિતાવયો છે તેઓને 
ત ેદેશમા ંપયાકિરણીય વનયમો અને એક્સપોઝરના સ્ત્રોતોના આધારે લીડના સપંકકમા ંઆિિાન  ં
િધ  જોખમ હોઈ શકે છે. કેટલાક દેશોમા ંખોરાક અને ઉત્પાદનોમા ંલીડ અંગ ેઅન્ય કરતા કડક 
વનયમો છે. લીડ પેઇન્ટ અને હજ  પણ કેટલાક દેશોમા ંમજંૂરી છે; 2021ના અંતમા ંકેટલાક દેશોમા ં
કાર માટે લીડ ગેસોલલનનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવયો હતો.  

કાયય અને શોખમાથંી લીડ એક્સપોઝિ 
પ ખ્ત િયના લોકો અમ ક નોકરીઓ અથિા શોખ દ્વારા લીડના સપંકકમા ંઆિી શકે છે જ્યા ંલીડનો ઉપયોગ 
કરિામા ંઆિ ેછે, જેમ કે બાધંકામ અથિા લીડ સ્મનેલ્ટિંગ; રેરડયેટર અથિા ઓટો રરપેરની દ કાનો; 
રરસાયક્ક્લિંગ બેટરી; પ્રાચીન િસ્ત ઓને શ દ્ધ કરિી; શરૂટિંગ રેન્જમા ંકામ કરવ ;ં અને દારૂગોળો અથિા રફવશિંગ 
વસિંકસક બનાિવ . લીડની ધળૂ તમેની કારમા ંઅથિા તમેના કપડા,ં પગરખા,ં ત્િચા અન ેિાળ દ્વારા ઘરે જઈ 
શકે છે અન ેત ેબાળકો અને પરરિારના અન્ય સભ્યો સ ધી પહોંચી શકે છે. આનેઘરે લીડ લઈ જવ  ં
(https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/takehome.html) દ્વારા 
ઓળખિામા ંઆિે છે. જ્યા ંલીડનો ઉપયોગ કરિામા ંઆિે છે ત્યા ંનોકરી અથિા આિો શોખ ધરાિતા 
પ ખ્ત િયના લોકોએ તેઓએ ઘરે આિતા જ પહલેા સ્નાન કરવ  ંજોઈએ અને કપડા ંઅને જતૂા બદલિા 
જોઈએ. કામ પર પહરેિામા ંઆિતા કપડા ંઅન્ય કપડાથંી અલગ ધોિા જોઈએ. િોશરનો ફરીથી ઉપયોગ 
કરતા પહલેા એકિાર રરન્સ સાયકલ ચલાિિી જોઈએ.  

શપકા વતયન 
વપકા ત્યારે થાય છે જ્યારે કોઈ પ ખ્ત અથિા બાળક લબન-ખાદ્ય િસ્ત ઓ જેમ કે માટી, ધળૂ અથિા હાઉવસિંગ 
સામગ્રીના ટ કડા જેમ કે પેઇન્ટ લચપ્સ, ડ્રાયિૉલ અથિા બેઝબોડડકસ ચાિે છે અથિા તને  ંસેિન કરે છે. જો 
પીકા િતકણકૂ ઓળખિામા ંઆિે છે, તો ત ેલીડ ધરાિતા પદાથોના સપંકકમા ંઆિતા અટકાિિા માટે 
સચંાલલત થવ  ંજોઈએ. 

https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/takehome.html
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/takehome.html
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ખાસ તાવીજ, ઘિેણા,ં ચાવીઓ, રફશશિંગ શસિંકસય અને િમકડા ં
લીડ ધરાિતી અન્ય િસ્ત ઓ પણ હોય છે જે બાળકો તમેના મોંમા ંમકૂી શકે છે. ઘણી િસ્ત ઓ જેમા ંસામાન્ય 
રીતે લીડ જોિા મળે છે ત ેમેટાલલક, સફેદ, તજેસ્િી પીળી અથિા લાલ હોય છે. આમાનંી અમ ક િસ્ત ઓમા ં
સમાિેશ થાય છે: 

▪ ઘરેણા ંઅને કપડાનંા આભિૂણો 
▪ ખાસ તાિીજ કે જે ધાવમિક હતે  ઓ, દ ષ્ટતાથી બચિા, રિણ કરિા અથિા સારા નસીબ લાિિા માટે 

પહરેિામા ંઆિે છે. તમેના અલગ-અલગ નામો હોઈ શકે છે, જેમ કે તાબીઝ અથિા તાિીઝ, અન ે
જેને પરરિારો દ્વારા દાગીના તરીકે ગણિામા ંઆિતા નથી. 

▪ કી-ચેઈન્સ અથિા ચાિીઓ 
▪ રફવશિંગ વસિંકસક 
▪ ચોક 
▪ આયાતી, એનન્ટક, પઇેન્ટેડ અથિા યાદ માટે રાખિામા ંઆિેલ બાળકોના રમકડાના બ્લોક્સ, સગંીતના ં

સાધનો અને રમકડા ં
▪ માટી અથિા પેઇન્ટેડ માટીકામ 

 MinnesotaDepartment of Health વમનસેોટા આરોગ્ય વિભાગ 
 Lead Program લીડ પ્રોગ્રામ 

PO  Box 64975 
St. Paul, MN 55164-0975 
651-201-4620 
health.asbestos-lead@state.mn.us 
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