
 

ਲੇਡ  ਦੇ  ਆਮ  ਸਰੋਤ 
ਲੇਡ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹ ੱਸਾ  ।ੈ ਇ   ਵਾ, ਹ ੱਟੀ, ਧੜੂ ਅਤੇ 1978 ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਬਣੇ ਕਝੁ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਇ ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟ ਹਵੱਚ 

ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ।ੈ ਲੇਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਸ ਤ ਸ ੱਹਸਆਵਾਂ  ੋ ਸਕਦੀਆਂ  ਨ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇ    ੈਹਕ 

ਲੇਡ ਦੇ ਜ਼ਹ ਰ ਨੂੰ  ਰਹੋਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ। ਇ  ਤੱਥ ਸੀਟ ਘਰ ਹਵੱਚ ਲੇਡ ਦੇ ਆ  ਸਰਤੋਾਂ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਕਵੇਂ ਬਚਣਾ   ੈਬਾਰੇ 
ਦੱਸਦੀ  ੈ। ਲੇਡ-ਅਧਾਰਰਤ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਲੇਡ ਦੀ ਧੂੜ 

ਲੇਡ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਤ ਾਨ ਹਵੱਚ ਬੱਹਚਆਂ ਹਵੱਚ ਲੇਡ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦਾ  ੁੱਖ ਸਰੋਤ  ੈ। ਘਰੇਲੂ ਧੂੜ ਹਵੱਚ ਫਟੇ  ੋਏ, ਹਚਪਡ ਜਾਂ ਹ ੱਲਣ 

ਵਾਲੀ ਲੇਡ-ਅਧਾਹਰਤ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਦੂਹਸਤ ਹ ੱਟੀ ਤੋਂ ਲੇਡ   ੋਸਕਦੀ  ੈ। ਘਰ ਦੇ  ੁੜ-ਹਨਰ ਾਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪਰੋਜਕੈਟਾਂ, 
ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੇਡ-ਅਧਾਹਰਤ ਪੇਂਟ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨ ੀਂ  ਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ,ੈ ਤਾਂ ਇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੇਡ ਧੂੜ ਬਣ ਸਕਦੀ  ੈ। 

ਲੇਡ  ੁਣ ਨਵੇਂ ਪੇਂਟ ਹਵੱਚ ਨ ੀਂ  ੁੰ ਦਾ  ,ੈ ਪਰ ਇ  ਅਜੇ ਵੀ 1978 ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਬਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਹਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ। ਲੇਡ 

ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਦੀ ਬ ੁਤ ਘੱਟ  ਾਤਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ  ।ੈ ਸੁਝਾਅ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰ ਿੱ ਚ ਲੇਡ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

▪ ਹਨਯਹ ਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ  ਹਜੰਨਾ ਸੰਭਵ  ੋ ਸਕੇ ਧੂੜ- ੁਕਤ ਰੱਖੋ। ਤੁ ਾਡਾ ਘਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹਦਖਾਈ 

ਦੇ ਸਕਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਹਵੱਚ ਲੇਡ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ। 
▪ ਹਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਪੂਾਂ, ਹਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲ ੂਰਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣ ੇਸਫਾਈ ਘੋਲ ਅਤੇ 

ਰ ਿੱ ਲੇ ਧੋਣ ਦੇ ਢੂੰ  ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਹਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਡਟਰਜੈਂਟ ਨੂੰ  ਹ ਲਾਓ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਲਟੀਆਂ 

ਅਤੇ ਹਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਰੈਗਸ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਸੈੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 

ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ। ▪ ਹਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਕਸਰ ਹਗੱਲਾ ਧੋਵੋ। ਖੁਲਹਾ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਧੂੜ ਹਖੜਕੀ ਦੇ ਖਤੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ  ੇਠਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ  ੈ।  

▪ ਪੇਂਟ ਹਚਪਸ ਜਾਂ ਲੇਡ ਧੂੜ ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਵੈਹਕਊ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਹਵਚਲਾ ਹਫਲਟਰ ਲੇਡ 

ਦੇ  ਟੋੇ ਟਕੁਹੜਆਂ ਨੂੰ  ਚੱੁਕਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨ ੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ  ।ੈ ਹਨਯ ਤ ਘਰੇਲੂ ਵੈਹਕਊ   ਵਾ ਹਵੱਚ ਲੇਡ ਦੀ 
ਧੜੂ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਪੇਂਟ ਹਚਪਸ ਅਤੇ ਲੇਡ ਧੜੂ ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ HEPA ਪਰ ਾਹਣਤ ਹਫਲਟਰ ਵਾਲੇ ਹਵਸੇਸ ਵੈਹਕਊ  

ਲੱਭੋ। ▪ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਝਪਕੀ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ  ੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।  

▪ ਬੋਤਲਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹਰੰਗ, ਅਤੇ ਹਖਡੌਹਣਆਂ ਨੂੰ  ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਵੋੋ।  
▪ ਹਖੜਕੀਆਂ ਲੇਡ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਆ  ਸਰੋਤ  ਨ, ਹਕਉਂਹਕ ਹਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ  ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਗੜ ਕਾਰਨ 

ਲੇਡ-ਅਧਾਹਰਤ ਪੇਂਟ ਦੀ ਥੋੜਹੀ ਹਜ ੀ  ਾਤਰਾ ਰਗੜਕੇ ਉਤਰ ਸਕਦੀ  ।ੈ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਹਵੱਚ ਬੱਹਚਆਂ ਨੂੰ  ਹਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹਦਓ।  ▪  ਨੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਦਨਾਂ ਨੂੰ  ਹਖੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਡ ਨਾਲ ਦੂਹਸਤ ਹ ੱਟੀ ਘਰ ਹਵੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। 
▪ ਲੇਡ-ਅਧਾਹਰਤ ਪੇਂਟ ਨੂੰ  ਹਚਹਪੰਗ ਜਾਂ ਹ ੱਲਣ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਇਸਨੂੰ  ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਨ ੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ! ਤੁ ਾਨੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਟ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਹਚਹਪੰਗ ਜਾਂ ਹ ੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੇਡ-ਅਧਾਹਰਤ ਪੇਂਟ ਨੂੰ  ਨਾਲ  ਟਾਉਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। ਪੜਹੋਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਰੰਮਤ, 

ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੇਂਖ ੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ (https://www.epa.gov/sites/default/files/2013-

11/documents/steps_0.pdf) ਇ  ਹਸੱਖਣ ਲਈ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਚਪਡ ਜਾਂ ਹ ੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ  
 ਟਾਉਣਾ  ੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ  ੁਰੰ ਤ ਕਰਦੇ ਸ ੇਂ ਲੇਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ  ਹਕਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ  ੈ।  ▪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਰ ੇ  ੋ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਨਯ   ੋ ਸਕਦੇ  ਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪੇਂਟ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਲੋੜ  ੁੰ ਦੀ  ੈ। ਸਥਾਨਕ ਹਨਯ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਗਰਪਾਹਲਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਰਮਿੱ ਟੀ 
ਹ ੱਟੀ ਲੇਡ ਨਾਲ ਦੂਹਸਤ  ੋ ਸਕਦੀ  ੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰੁਾਣੇ ਘਰਾਂ, ਇ ਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੱਚ। ਲੇਡਡ ਗੈਸੋਲੀਨ 

ਦੀ ਹਪ ਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ,  ੁੱਖ ਸੜਕ  ਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਚੌਰਾਹ ਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹ ੱਟੀ ਹਵੱਚ ਵੀ ਲੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ  ੈ।  
▪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਨੰਗੀ ਹ ੱਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾ ਰ ਨਾ ਖਾਣ ਹਦਓ, ਧੂੜ ਨਾ ਖਾਣ ਹਦਓ, ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 

ਖੇਡਣ ਹਦਓ ਹਜੱਥੇ ਨੰਗੀ ਹ ੱਟੀ  ਜੌੂਦ  ੈ।  
▪ ਨੰਗੀ ਹ ੱਟੀ (ਕੋਈ ਵੀ ਹ ੱਟੀ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ  ੋ) ਨੂੰ  ਘਾ ,  ਲਚ, ਬੂਟੇ, ਜਾਂ ਹਕਸ ੇ ਰੋ ਹਕਸ  ਦੇ ਹਟਕਾਊ ਜ਼ ੀਨੀ ਢੱਕਣ 

ਨਾਲ ਢੱਕੋ।  
▪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵੇਸ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਧੋਣ ਯੋਗ ਗਲੀਚੇ ਰੱਖੋ। ਇ ਨਾਂ ਗਲੀਹਚਆਂ ਨੂੰ   ੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ 

ਵਾੱਸਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੰਗਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਓ।  
▪ ਆਪਣੇ ਜੁੱ ਤੇ ਨੂੰ  ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਹਦਓ ਤਾਂ ਜ ੋਹ ੱਟੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਘਰ ਹਵੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। 

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ 

ਕਝੁ  ਸਾਹਲਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਹਵੱਚ ਲੇਡ  ੋਣ ਦੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ  ੁੰਦੀ  ੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਹਵੱਚ ਲੇਡ 

ਸਾ ਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਨ ੀਂ  ,ੈ ਪਰ ਕਝੁ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ  ਸਾਹਲਆਂ ਹਵੱਚ ਲੇਡ ਪਾਈ ਗਈ  ੈ। ਬਲਕ ਡੱਹਬਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਡੱਹਬਆਂ ਹਵੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ  ਸਾਲੇ ਖਰੀਦੋ। ਦਜੂੇ ਦਸੇਾਂ ਹਵੱਚ ਖਰੀਦੇ  ਸਾਹਲਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਖਰੀਦ ੇ

 ਸਾਹਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ  ਸਾਲੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ  ਰੋ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆ  ਤਰੌ 'ਤੇ ਲੇਡ ਪਾਇਆ ਹਗਆ  ,ੈ ਹਵੱਚ ਸਾ ਲ 

 ਨ:  

▪ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੈਂਡੀ 
▪ ਧਨੀਆ 

▪  ਲਦੀ 
▪ ਹ ਰਚ ਪਾਊਡਰ 

▪ ਕਰੀ ਪਾਊਡਰ 

▪ ਸੁੱ ਕੇ ਕੀੜ ੇ

▪ ਸੱਤ  ਸਾਲੇ 

▪ ਲੌਂਗ 

▪ ਸੌਂਫ ਦੇ ਬੀਜ 

▪ ਸਾਬਤ ਹ ਰਚ 

ਪੌਦੇ ਆ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਡ ਨੂੰ  ਜਜ਼ਬ ਨ ੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਹ ੱਟੀ ਹਵੱਚ ਲੇਡ ਦੀ ਵੱਡੀ  ਾਤਰਾ ਨ ੀਂ  ੁੰਦੀ।  

▪ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਧੋਵੋ ਤਾਂ ਜ ੋਭੋਜਨ 'ਤੇ ਸੈਟਲ  ੋ ਚੱੁਕੀ ਹਕਸ ੇਵੀ ਲੇਡ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

▪ ਪੱਤੇਦਾਰ  ਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾ ਰਲੇ ਪੱਹਤਆਂ ਨੂੰ   ਟਾ ਹਦਓ।  

▪ ਭੋਜਨ ਨੂੰ  ਕੱਚ, ਸਟੇਨਲੈੈੱਸ ਸਟੀਲ ਜਾਂ  ਜ਼ਬੂਤ ਪਲਾਸਹਟਕ, ਜਾਂ ਹਸਰਹੇ ਕ ਹਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਜੋ ਲੇਡ- ੁਕਤ  ੋਵੇ। ਕੁਝ 

ਪੁਰਾਤਨ,  ੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੇਰਾਹ ਕਸ ਦੇ ਗਲੇਜ਼ ਹਵੱਚ ਲੇਡ  ੋ ਸਕਦੀ  ।ੈ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਇ ਨਾਂ 
ਸੇਰਾਹ ਕਸ ਜਾਂ ਲੇਡ ਹਕਰਸਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।  ▪ ਘਰ, ਗੈਰੇਜ, ਵਾੜ ਜਾਂ ਹਚਹਪੰਗ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ  ਰੋ ਬਣਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਗ ਲਗਾਓ। 

ਪਾਣੀ 
ਲੇਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ  ੋ ਸਕਦੀ  ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇ  ਘਰੇਲੂ ਪਲੰਹਬੰਗ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ  ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ਾਡੇ ਘਰ 

ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਹਸਸਟ  ਹਵੱਚ ਲੇਡ ਪਾਈਪਾਂ ਜਾਂ ਲੇਡ ਸੋਲਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ  ਨ ਤਾਂ ਤ ੁਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਲੇਡ ਦਾ 
ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ  ੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ੈ। 1930 ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਲੰਹਬੰਗ ਹਵੱਚ ਲੇਡ ਪਾਈਪਾਂ  ੋ ਸਕਦੀਆਂ  ਨ। 1986 ਤੋਂ 
ਪਹ ਲਾਂ ਸਥਾਹਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੰਹਬੰਗ ਹਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਹਵੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਹਵੱਚ ਲੇਡ-ਅਧਾਹਰਤ ਸੋਲਡਰ  ੋ 
ਸਕਦਾ  ੈ। ਹਪੱਤਲ ਦੇ ਨਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਾਲਵ ਹਵੱਚ ਵੀ ਲੇਡ  ੋ ਸਕਦੀ  ।ੈ ਇ  ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ  ੈ ਹਕ ਕੀ ਤ ੁਾਡੇ ਪਾਣੀ (ਜਾਂ  ਰੋ ਲੇਡ ਸਰੋਤ) ਹਵੱਚ ਲੇਡ  ੈ ਜਾਂ ਨ ੀਂ, ਇੱਕ ਪਰ ਾਹਣਤ ਲੈਬ 

ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਖਮਨੀਸੋ ਾ ਖਿਪਾਰ ਮੈਂ  ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 



ਲੇਡ ਦੇ ਆ  ਸਰੋਤ 

3 

ਕਰੋ (https://eldo.web.health.state.mn.us/public/accreditedlabs/labsearch.seam) ਨ ੂਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਨ ੂਨਾ 
ਜ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹਨਰਦੇਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

 
ਜ ੇਤੁ ਾਨੂੰ  ਲਗਦਾ  ੈ ਹਕ ਤ ੁਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਲੇਡ  ੋ ਸਕਦੀ  :ੈ  

▪ ਗਰ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਫਾਰ ੂਲਾ ਨਾ ਪਕਾਓ, ਨਾ ਪੀਓ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਗਰ  ਪਾਣੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਲੇਡ ਨੂੰ  ਘੋਲਦਾ  ੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਾਨੂੰ  ਗਰ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ  ,ੈ ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਜਾਂ ਫਹਰੱਜ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਗਰ  ਕਰੋ। 

▪ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ   ੇਸਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੰਹਟਆਂ ਲਈ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ  ੈ, ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਕੁਝ ਹ ੰਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਪ ਾਨ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ  ੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਹਦਓ।  

ਰ ਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਦ ਾਈ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਰਟਕਸ  

ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਸ ੈਹਟਕਸ ਹਵੱਚ ਲੇਡ  ੁੰ ਦੀ   ੈਅਤੇ ਇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ। 

ਉ  ਅਕਸਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾ ਰੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਵੱਚ ਹ ਲਦੇ  ਨ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰੋ ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ  ੇਠ ਹਲਖੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਸ ੈਹਟਕਸ ਹਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਵੀ ਵਰਤ ਰ ੇ   ੋਹਜਸ ਹਵੱਚ ਲੇਡ ਸਾ ਲ  ੋ ਸਕਦੀ  ੈ: 
 

▪ ਅਲਾਰਕਨ 

▪ ਅਲਕੋ ਲ 

▪ ਅਜ਼ਾਰਕੋਨ 

▪ ਬਾਲੀ ਗਲੀ 
▪ ਹਬੰਤ ਅਲ 

ਜ਼ ਾਬ 

▪ ਕੋਰਾ 
▪ ਗਰੇਟਾ 
▪ ਫਾਰੋਕ 

▪ ਘਸਰਡ 

▪ ਕੰਦ ੂ

▪ ਕੋ ਲ 

▪ ਹਲਗਾ 
▪ ਲੋਜ਼ੀਨਾ 
▪ ਪ-ੇਲੂ-ਲ  

▪ ਸੁਰ ਾ 

▪ ਬੈਂਟੋਨਾਈਟ 

ਹ ੱਟੀ 
▪ ਹਸੰਦੂਰ 

▪ ਕੁ ਕੁ  

▪ ਹਤਰ ੋ

▪ ਰਸ ਸਾਸਤਰ 

▪ ਕੈਲਾਬਸ 

▪ ਥਾਨਾਕਾ 
▪ ਪੂਜਾ ਪਾਊਡਰ 

▪ ਰੰਗੋਲੀ ਹਵਭੂਤੀ 

ਲੇਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ 

ਲੀਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜੋ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਉ  ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ  ਾਲ  ੀ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ  ੋਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ  ਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸ ਾਂ ਹਬਤਾਇਆ  ੈ, ਉ ਨਾਂ ਨੂੰ  ਉਸ ਦਸੇ 

ਹਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਨਯ ਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲੇਡ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ   ੋ ਸਕਦਾ 
 ੈ। ਕੁਝ ਦੇਸਾਂ ਹਵੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਹਵੱਚ ਲੇਡ ਬਾਰੇ ਦੂਹਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਹਨਯ   ਨ। ਲੇਡ ਪੇਂਟ ਅਤੇ 
ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸਾਂ ਹਵੱਚ ਆਹਗਆ  ੈ; 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦੇਸਾਂ ਹਵੱਚ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੇਡ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ।  ਕੂੰਮ ਅਤੇ ਸ਼਼ੌਕ ਤੋਂ ਲੇਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 

ਬਾਲਗ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੌਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਆ ਸਕਦੇੇੇ  ਨ ਹਜੱਥੇ ਲੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ,ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ 

ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਲੇਡ ਹਪਘਲਾਉਣਾ; ਰੇਡੀਏਟਰ ਜਾਂ ਆਟੋ ਹਰਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ; ਰੀਸਾਈਕਹਲੰਗ ਬੈਟਰੀਆਂ; ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ  
ਸੋਧਣਾ; ਸੂਹਟੰਗ ਰੇਂਜ ਹਵੱਚ ਕੰ  ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰਦੂ ਜਾਂ ਹਫਹਸੰਗ ਹਸੰਕਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੇਡ ਦੀ ਧੂੜ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹਵੱਚ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੱਪਹੜਆਂ, ਜੁੱ ਤੀਆਂ, ਚ ੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਹਵੱਚ ਘਰ ਹਲਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ  ੈ ਅਤੇ ਬੱਹਚਆਂ ਅਤੇ  ੋਰ ਪਹਰਵਾਰਕ  ੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  
ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ੈ।  ਇਸਨੂੰ   ੇਕ-ਹੋਮ ਲੇਿ ਵਜੋਂ ਜਾਖਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

(https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/takehome.html). ਉ ਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ 
ਸੌਕ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ  ਹਜੱਥੇ ਲੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ,ੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਨ ਾਉਣਾ ਚਾ ੀਦਾ   ੈਅਤੇ ਕੱਪੜੇ 
ਅਤੇ ਜੁੱ ਤੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ। ਕੰ  'ਤੇ ਪਹ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੂਜੇ ਕੱਪਹੜਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਧੋਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ। ਵਾੱਸਰ ਦੀ 
ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੰਗਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਓ।  

https://eldo.web.health.state.mn.us/public/accreditedlabs/labsearch.seam) 
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/takehome.html
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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ਰਪਕਾ ਰ ਹਾਰ 

ਹਪਕਾ ਉਦੋਂ  ੁੰਦਾ  ੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹ ੱਟੀ, ਹਚੱਕੜ, ਜਾਂ ਹਰ ਾਇਸੀ ਸ ੱਗਰੀ ਦੇ 
ਟੁਕੜੇ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪੇਂਟ ਹਚਪਸ, ਡਰਾਈਵਾਲ, ਜਾਂ ਬੇਸਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ  ਚਬਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹਨਗਲਦਾ  ੈ। ਜਕੇਰ ਹਪਕਾ ਹਵ ਾਰ ਦੀ ਪ ਾਣ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ  ੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਲੇਡ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਬੰਹਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 
ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਤਾ ੀਜ਼,  ਰਹਣੇ, ਕੁੂੰ ਜੀਆਂ, ਰਫਰਸ਼ੂੰ   ਰਸੂੰ ਕਰ ਅਤੇ ਰਿਡ਼ੌਣੇ 
ਲੇਡ ਵਾਲੀਆਂ  ੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ  ਨ ਜ ੋਬੱਚੇ ਆਪਣੇ  ੂੰ   ਹਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ  ਨ। ਬ ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਆ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਡ 

ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ  ੈ, ਉ   ਨ ਧਾਤ,ੂ ਸਫੇਦ, ਚ ਕਦਾਰ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਲਾਲ। ਇ ਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਈਟ ਾਂ ਹਵੱਚ ਸਾ ਲ   ੋਸਕਦੇ  ਨ: 
▪ ਗਹ ਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁ ਜ 

▪ ਹਵਸੇਸ ਤਾਵੀਜ਼ ਜ ੋਧਾਰਹ ਕ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਪਹ ਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ  ਨ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਸੁਰੱਹਖਆ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹਕਸ ਤ 

ਹਲਆਉਣ ਲਈ। ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾ   ੋ ਸਕਦੇ  ਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਤਾਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਬੀਜ਼, ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਹਰਵਾਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਗਹ ਣੇ ਨ ੀਂ  ੰਹਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ। ▪ ਕੀਯ ਚੇਨ ਜਾਂ ਚਾਬੀਆਂ 

▪ ਹਫਹਸੰਗ ਹਸੰਕਰ 

▪ ਚਾਕ 

▪ ਆਯਾਤ ਕੀਤ,ੇ ਪੁਰਾਤਨ, ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੇ ਬੱਹਚਆਂ ਦੇ ਹਖਡੌਹਣਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ, ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ, ਅਤੇ ਹਖਡੌਣੇ 

▪ ਹ ੱਟੀ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹ ੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 
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Punjabi 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਵੱਖਰੇ ਫਾਰ ੈਟ ਹਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ: 651-201-5000. ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ 
 ਾਹਪਆ ਹਗਆ। 
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