
मेरो नानीको सििा-परीक्षणको पररणाम  
रगतको सििा-परीक्षणले तपाईँको नानीको रगतमा कतत सििा छ भन्ने कुरा बताउँछ । सििाले नानीको विकाि, व्यिहार, र सिक्ने क्षमतामा हातन पऱु्याउन 
िक्छ । जतत थोरै सििाको मात्रा, त्यतत राम्रो । सििाका विषाक्तताका अधिकाांश मासमलाहरू नानीले सििाको परुानो रोगनको िलूो भएको िातािरणमा खानपीन 
िा िाि फेने क्रियाले उत्पन्न हुन्छन ्। तपाईँको नानीले सििािँग िम्पकक  गरेको छ भन्ने कुरा तपाईंलाई लाग्छ भने, तपाईंले उिको जाँच गनुक पछक ।  

नानीको नाम :  _________________________       परीक्षणको पररणाम :  __________ mcg/dL       समति : ___________________ 

जाँचको पररणाम यहाँ लेखखएको छैन भने, आफ्नो डाक्टर िा निकलाई यि विषयमा िोध्नुहोि,् पररणाम लेख्नुहोि ्अतन त्यिलाई आफ्नो रेकडकको लाधग िुर्क्षत राख्नुहोि ्। 

परीक्षणको 
पररणाम  यिको अर्थ के हो ? 

0-4 िपाईंको नानीको सििा-परीक्षणको पररणाम िंयकु्ि राज्य अमेररकामा अधिकांश नानीहरूको जस्िै छ ।  
 अको पषृ्ठमा दिइएका िझुािहरूको पालन गरेर सििाबाट आफ्नो नानीलाई िुर्क्षत राख्िै गनुकहोि ्। 

5-14 िपाईंको नानीमा सििा पररमाण बढी छ । चााँड ैकदम चाल्नहुोि ्!  
 तपाईँको नानीलाई सििाबाट िुर्क्षत राख्ने तररकाहरू जान्न र उिको आहार, विकाि र प्रगतत बारे तपाईँका डाक्टरिँग िल्लाह गनुकहोि ्। 

 िम्भाव्य सििाका स्रोतहरूका लाधग तपाईँको घरमा हेनुकहोि ्। जानकारी दिनलाई एक जनस्िास््य कायककताकले तपाईँिँग िम्पकक  गनक िक्छन ्िा 

सििाका िम्भाव्य स्रोतहरू पता लगाउनलाई जनस्िास््य कायककताकले तपाईँको घरमा जाने िमय तनिाकरण गनक िक्छन ्। 

 एउटै घरमा बस्ने अन्य िबै नानीहरूको जाँच गनुकहोि ्। 

 तपाईँको नानीको रगत-परीक्षण एकिेखख तीन मदहनाको अिधिमा पुनः गराउनुहोि ्। तपाईँका नानीहरूका जाँचमा पदहले औँलाका टुप्पाबाट रगत 

खझकेको धथयो भने, तुरुन्तै ततनीहरूका सशराबाट रगत सलएर फेरर जाँच गराउनुहोि ्। 

15-44 िपाईंको नानीको रगिमा सििाको मात्रा तनकै बढी छ । िहायिा सिनुहोि ्!  
 तपाईँको नानीलाई सििाबाट िुर्क्षत राख्ने तररकाहरू जान्न र उिको आहार, विकाि र प्रगतत बारे तपाईँका डाक्टरिँग िल्लाह गनुकहोि ्। 

 िम्भाव्य सििाका स्रोतहरूका लाधग तपाईँको घरमा हेनुकहोि ्। जानकारी दिनलाई एक जनस्िास््य कायककताकले तपाईँिँग िम्पकक  गनक िक्छन ्िा 

सििाका िम्भाव्य स्रोतहरू पता लगाउनलाई जनस्िास््य कायककताकले तपाईँको घरमा जाने िमय तनिाकरण गनक िक्छन ्। 

 एउटै घरमा बस्ने अन्य िबै नानीहरूको जाँच गनुकहोि ्। 

 तपाईँको नानीलाई एकिेखख चार हप्तामा पुनः जाँच गराउनुहोि ्। 

 तपाईँको नानीलाई पेटको एक्ि-रे िा पररशोिन गनुक पछक क्रक पिैन भन्ने विषयमा तपाईँका डाक्टरिँग िल्लाह गनुकहोि ्। 

44 र 
अधिक 

िपाईंको नानीिाई ित्काि मेडडकि उपचारको आवश्यकिा छ !  
 तपाईँको नानी घर फकक नभन्िा पूिक सििाका िबै स्रोतहरू हटाउनुहोि ्। जानकारी दिनलाई एक जनस्िास््य कायककताकले तपाईँिँग िम्पकक  गनक िक्छन ्

िा सििाका िम्भाव्य स्रोतहरू पता लगाउनलाई जनस्िास््य कायककताकले तपाईँको घरमा जाने िमय तनिाकरण गनक िक्छन ्। 

 तपाईंको नानीलाई अस्पतालमा सलनु पछक क्रक पिैन भन्ने कुरा बारे आफ्नो डाक्टरलाई िोध्नुहोि ्। 

 तपाईँको नानीलाई पेटको एक्ि-रे िा पररशोिन गनुक पछक क्रक पिैन भन्ने विषयमा तपाईँका डाक्टरिँग िल्लाह गनुकहोि ्। 

 तपाईँको नानीलाई सििाबाट िुर्क्षत राख्ने तररकाहरू जान्न र उिको आहार, विकाि र प्रगतत बारे तपाईँका डाक्टरिँग िल्लाह गनुकहोि ्। 

 तपाईँको नानीलाई िईु दिनसभत्र पुनः जाँच गराउनुहोि ्। 
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सििाको ववषाक्ििाबाट िपाईंको नानीिाई िुरक्षक्षि राख्नुहोि ् 

पुराना घरहरूमा सििाको रोगन 
  1978 भन्िा पिक तनमाकण गरेका परुाना घरहरूमा सििायकु्त रङ्ग 

गररएको हुन िक्छ । जब परुानो सििािाला रङ्ग फाट्छ र खसस्रन्छ, 
त्यिबाट सििाको खतरनाक िलूो उत्पन्न हुन िक्छ जनु िाि 
माफक त िा आहारिँग शरीरसभत्र जान िक्छ । 

  आफ्नो घरलाई स्िच्छ र िलूोमकु्त राख्नहुोि ्। रोगनका िाना कण 
र िलूो हटानका लाधग िब ैितहहरू, विशेष गरी ढोका र झ्याल 
िररपररका ितहहरूलाई तनयसमत रूपमा धगलो मोटो कपडाले 
पछु्नहुोि ्। 

  बालुिा कागत र खुकाकइ माफक त सििाको रङ्ग उठाउने क्रियाले 
सििाको िलूो उत्पन्न गनक िक्छ । धगलो मोटो कपडा िा िरिफाइको 
िािन माफक त नपछुुन्जेल नानी र गभकिती मदहलाहरूलाई परुानो रोगन 
उठाउन िक्रकने ममकत कायकबाट टाढा राख्नहुोि ्।  

हाि, खेिौना र भुइाँहरू िनुुहोि ् 

 नानीका हात प्रायः िनुहुोि,् विशेष गरी भोजनभन्िा पिूक, िुत्नभन्िा पदहले 
र बादहरबाट खेलेर आए पतछ । 

 िाबनु र पानीद्िारा खेलौना, कपडाका पशहुरूका मतूत कहरू (स्टफ्ड 
एतनमल्ज), चसु्ने िािनहरू (फ्येसिफायरहरू) र बोतलहरू िनुहुोि ्। 

 भुइँ, झ्यालका िेहलीहरू र अन्य ितहहरू िैतनक रूपमा धगलो मोटो कपडा 
िा शोिनीले पछु्नहुोि ्। 

िीिािाई घरमा नल्याउनुहोि ् 

 सििािँग तपाईँलाई िम्पकक  गराउन िक्ने कायक र िोखहरूमा रङ्ग 
गने िा धचत्रकला, पाइपलाइन बनाउने, तनमाकण कायक, िाहनको ममकत, 
ब्याट्री र िातु ररिाइक्क्लङ्ग, बन्िकु र अस्त्रशस्त्रिँग काम, माछा 
माने िािन, िाग लागेका काँच, माटाका भाँडा र गरगहनािँग काम 
गने िामेल छन ्। 

 तपाईं सििािँग काम गनुक हुन्छ भने, छुटै्ट लुगा र जतु्ता प्रयोग 
गनुकहोि ्। घर आउनभन्िा पदहला िा घर आउन बबक्त्तकै नहुाउनहुोि ्
। काम गिाक फोहोर भएका लुगाहरूलाई प्लाक्स्टकको झोलामा 
राख्नहुोि ्र पररिारका अन्य ििस्यहरूका लुगाबाट अलग्ग ै
ततनीहरूलाई िनुहुोि ्। 

स्वस्र् खाद्य-पदार्थ खानुहोि ् 

 राम्रो आहार पाउने नानीहरूले कम मात्रामा सििा शरीरमा ग्रहण गछकन ्। 
क्याक्ल्ियम, आइरन र सभटासमन िी यकु्त खाना खानहुोि ्। 

 क्याक्ल्ियमले यकु्त खाद्य-पिाथकहरूमा ििू, पतनर, िही, टोफो र हररया 
िागपातहरू िामेल छन ्। 

 आइरनले यकु्त खाद्य-पिाथकहरूमा पात्लो रातो मािु, माछा, कुखुरा, सिमी, 
केही गेडागुडी र क्रकशसमश र आलुबखडा जस्ता िुकाएका फलहरू िामेल 
छन ्। 

 उच्च मात्रामा सभटासमन िीले यकु्त खाद्य-पिाथकहरूमा स्ट्रबेरी, िुन्तला, सभड े
खुिाकनी, ब्रोकोली, क्रकिी, अम्बा, पवपता, मुन्तला, आपँ, खरबजुा, बन्िकोबी, 
टमाटर र आलु िामेल हुन ्। 

For people with disabilities, this document is available  in other formats.  

To submit a request, call 1-800-525-0127 (TDD/TTY call 711). 

Learn More About Lead 

 Lead Information Line: 1-800-909-9898
 Washington State Department of Health: www.doh.wa.gov (search “lead”) 

 Local Health Departments: www.doh.wa.gov/localhealth 
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िौन्दयथ प्रिािन िामग्री, औषधि र अन्य उत्पादन  

 तपाईँको नानीको रगतमा सििाको अधिक मात्रा छ भने, आयात गरेका 
औषिी र कस्मेदटक्ि प्रयोग नगनुकहोि ्क्रकनभने यस्ता उत्पािनहरूमा सििा 
हुन िक्छ । 

 मध्य पिूक र एसियाका िौन्ियक प्रिािन िामग्रीमा गाजल, काजल, कोहल र 
िुमामा सििा िमािेश हुन िक्छ । दहस्पतैनक िमुिायमा कदहलेकाहीँ प्रयोग 
हुने एजकाकन, गे्रटा, माररया ल्यजूा, एलकाकन, कोरल, सलगा, रयडूा, र एबेयल्डी 
जस्ता घरेलु औषिीहरूमा सििा हुन िक्छ । सििा िमािेश हुन िक्ने 
एसियाका औषधिहरूमा डा टिे, पेलहू, ग्हािाड, बाली गोसल र कन्ढु िामेल 
छन ्। 

 खानपीनका लाधग आयात गररएको माटाका भाँडा, खाने भाँडा र सिरासमक्ि 
उपयोग गनुक त्याग्नहुोि ्। 

 आयाततत खेलौना, गरगहना र चकलेटहरूमा कदहलेकाहीां सििा पाइयो । 
क्रफताक सलइएको उत्पािनहरू र िुरक्षा िूचनाका लाधग  
www.recalls.gov/cpsc.html मा जानहुोि,् “product search”  
चयन गनुकहोि ्र “lead” टाइप गनुकहोि ्। 


