
)lead( کور ته وړل شوی سرپ
ستاسو کورنۍ لپاره یو د مخنیوي وړ خطر

کور ته وړل شوی سرپ: د ماشومانو او 
لویانو لپاره یو خطر

آیا تاسو خبر یاست چې ستاسې دنده او شوقونه )د وزګار وخت شغل( ستاسو ماشومان او 
کورنۍ خطر کې اچولی شي؟ د سرپ شاوخوا کار کول یا هغه شوقونه لرل چې سرپ پکې 

شامل وي کولی شي تاسو او ستاسې کورنۍ د سرپ د زهري کېدو خطر سره مخ کړي. 
سرپ بدن ته د سرپ ګرد )دوړه( په ساه اخستلو کې یا د تېرولو له الرې داخلیږي. دا 
ګرد ستاسو جامو، بوټانو، وېښتو، پوستکي، او شخصي توکو پورې نښلي چېرته چې 
دا یوه لیکه )نښه( پرېښودلی شي او ستاسو موټر، غالۍ، فرشونو او فرنیچر )المارۍ، 

مېز او چوکۍ( ته انتقال کیدی شي. سرپ کولی شي عامو توکو پورې هم ونښلي لکه د 
اوبو بوتلې، تلیفونونه، د ډودۍ بکسې، او کڅوړې. دا کور ته د وړل شوي سرپ په نوم 

پېژڼدل کېږي
د سرپ سره مخ کېدل ماشومانو او لویانو دواړو لپاره یو خطر دی، خو دا په ماشومانو ال 
سخت اغېز کوي. د اضافي احتیاطي تدابیرو نه اخستل کولی شي تاسو او ستاسې کورنۍ 

د سرپ سره مخ کولو پایلې ولري.

لور خطر لرونکې دندې او شوقونهکور ته و سرپ وړلو مخنیوی کول
د خوړلو، څښلو، سګرټ څکولو او خپل مخ یا بل څوک لمس کولو   •

وړاندې خپل السونه ومینځئ.
د کار د پرېښودو د مخه والمبئ او پاکې جامې واغوندئ.  •

خپلې عادي جامې له خپلو کاري جامو څخه جال وساتئ، او په جال   •
ډول یې ومینځئ.

که چېرې ستاسې په کار یا شفل کې سرپ شامل وي نو په منظمه   •
توګه د وینې د سرپ معاینې وکړئ.

)د ودانیو، سرکونو او نور(   •
جوړول، تخریبول او ترمیم

د سرپ لیم کول، ویلډ کول او   •
ویلي کول

د کب نیولو سامانونو او   •
بیټریانو جوړول

د برقی توکو بېا رغول او د   •
جنراتور مراقبت کول

د کب )ماهي( نیول  •
ښکار کول  •

د ډزو د حد دننه هدف ویشتل   •
د لرغونو توکو او فرنیچر   •

ترمیم او رنګول
د سیرامیک لوښي جوړول  •
د رنګ شوو شیشو جوړول  •
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د وینې د سرپ کچه راښکته کول
که چېرې تاسې یا ستاسې کورنۍ د سرپ سره مخ وي، د خپل ډاکټر 

سره د وینې د سرپ کچه راښکته کولو لپاره د ټولو غوره درملني 
موندلو په اړه یو پالن جوړ کړئ، او د کار په ځای کې د سرپ سره 

مخ کېده کمولو لپاره خپل ګمارونکو سره خبره وکړئ. که تاسو پوښتنه 
لرئ، MN OSHA سره اړیکه ونیسئ یا د نورو معلوماتو لپاره زمونږ د 

وېب پاڼې لیدنه وکړئ.

په کور کې دننه د سرپ سرچینې پاکول به هم د وینې سرپ کچه راښکته 
کولو کې مرسته وکړي. هیڅ کله هم خپل کورنۍ برقي جارو د سرپ 
سرچینې پاکولو لپاره مه کاروئ ځکه چې دا د سرپ وړې ټوټې نشي 
راټولی او کولی شي د سرپ ګرد هوا ته خوشې کړي. یو لوړ کیفیت 

لرونکی د هوا د وړو ذرو فلټر کونکې )HEPA( برقي جاور وکاروئ یا 
د سرپ لري کونکی یو مسلکي وګمارئ.

د سرپ سره د مخ کېدو په روغتیا اغېزې
په روغتیا باندې د سرپ سره د مخ کېدو اغیزو کې ممکن شامل وي:

په ماشومانو کې د زده کړې د چلند او روغتیایي ستونزې	 
په امېندواره ښځو کې سقط، شنډتوب )د امېندوارۍ وړتیا له منځه تلل(، له وخت 	 

نه مخکې زېږون، او مړ زېږون )چې ماشوم د مور په رحم کې مړ شوی وي(
په وده کونکي جنین کې کم )لږ( بشپړ شوی دماغ او عصبي سېستم	 
په نارینه وو کې جنسي ناتواني، په جنسي عمل کې کموالی، او لږ او 	 

غېرنورمال سپرم
د سرپ هیڅ یو کچه خوندي نده. د سرپ څخه زیانونه دایمي 
دي. د طبي پاملرنې د لټې د مخه نښو او عالیمو ته انتظار مه 

باسئ. هغه ماشومان چې سرپ سره مخ وي اکثره روغ او جوړ 
 ښکاري. د وینې معاینه بواځنۍ الر ده تر څو پوه شو چې تاسې

یا ستاسې کورنۍ د سرپ سره مخ شوي یاست.

د ټولې ورځې په اوږدو کې 
محتاط اوسئ

د سرپ ګرد ډېر کوچنی دی، دا په سترګو نشي لیدل 
کیدی. د خوندیتوب شخصي وسیلو )PPE( اغوستلو 

سره ځان وساتئ لکه دسکلې )دستکشې(، د خوندیتوب 
عینکې، هغه جامې چې ټول بدن پټوي، او د مصنوعي 

تنفس یوه نصب شوې وسیله.
د وقفې په مهال او د کار وروسته خپل موټر ته د 

سرپ انتقال کم کړي په:
خپلې شخصي توکې پاکې او د کاري چاپېلایر 	 

څخه لرې ساتلو سره
خپل بوټان بدلولو او د کار په ځای کې یې 	 

پرېښودلو سره

MN OSHA سره اړیکه ونیسئ
 شکایتونه، پلټنې، د جدي ټپونو یا د کار اړوند تلفاتو )مړینو( راپور

کول، او ښوونه
تلیفون: 5050-284-651 5060 یا 877-470-6742

osha.compliance@state.mn.us :برېښنالیک
د ګمارونکو لپاره د کاري ځای د خوندیتوب په اړه سال مشوره

تلیفون: 5060-284-651 5060 یا 800-657-3776
osha.consultation@state.mn.us :برېښنالیک

www.health.state.mn.us/lead :نور معلومات




