
ေသြးထဲတြင္ ခဲဓာတ္ရိွမရိွ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလး၏ ေသြးထဲတြင္ ခဲဓာတ္ မည္မွ် ရိွေနသည္ကုိ သိရိွႏုိင္ပါသည္။ ခဲဓာတ္သည္ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ႀကီးထြားမႈ၊ 
အမူအက်င့္ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္စြမ္းကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ စစ္ေဆးခ်က္ အေျဖတြင္ ပမာဏ နည္းေလ ပုိ၍ ေကာင္းေလ ျဖစ္ပါသည္။ 

ခဲဆိပ္တက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ အမ်ားစုမွာ ခဲဓာတ္ပါဝင္ေသာ အိမ္သုတ္ေဆး အေဟာင္းမ်ား၏ အမႈန္႔မ်ားကုိ ကေလးမ်ား လွ်ာျဖင့္ လ်က္မိသည့္အခါ၊ မ်ိဳခ်မိသည့္အခါႏွင့္ 
ရွဴသြင္းမိသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ပြားပါသည္။ 1978 ခုႏွစ္ မတုိင္မီ တည္ေဆာက္ထားေသာ အိမ္အမ်ားစု၏ အိမ္သုတ္ေဆး အသစ္ေအာက္တြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္ေနေသာ 
အိမ္သုတ္ေဆးအေဟာင္းမ်ား ရိွတတ္ပါသည္။ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ား ကြာက်သည့္အခါ၊ အက္လာသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ ပြတ္တုိက္ခံရသည့္အခါ အိမ္သုတ္ေဆးအေဟာင္း အပ့ဲမ်ား၊ 
အမႈန္႔မ်ားသည္ သင့္အိမ္၏ ၾကမ္းျပင္၊ ျပတင္းေပါက္ခုံႏွင့္ တစ္အိမ္လုံးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႕သြားႏုိင္ပါသည္။ ခဲဓာတ္ပါဝင္ေသာ အိမ္သုတ္ေဆးအမႈန္႔မ်ားသည္ ကေလး၏ လက္မ်ားႏွင့္ 
အ႐ုပ္မ်ားေပၚသာမက ပါးစပ္မ်ားထဲသုိ႔ ဝင္သြားႏုိင္ပါသည္။ 

ကေလးအမ်ားစုသည္ အိမ္သုတ္ေဆးအေဟာင္း၊ ေျမႀကီး၊ ေရပုိက္ဆက္သြယ္မႈ စနစ္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ထိမိတတ္ၾကသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္က 
ကေလးအားလုံး၏ ေသြးထဲတြင္ ခဲဓာတ္ရိွမရိွကုိ အနည္းဆုံး အသက္ 1 ႏွစ္အရြယ္တြင္ႏွင့္ အသက္ 2 ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးရမည္ဟု ဆရာဝန္အားလုံးကုိ 
ၫႊန္ၾကားထားသည္။ အသက္ ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ သင့္ဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ သူနာျပဳက သင့္ကေလးႏွင့္ ခဲဓာတ္တုိ႔ ထိမိႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ 
သင့္ကေလးအား ပုံမွန္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈခံယူရန္ လာေရာက္သည့္အခါတုိင္း ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။ ခဲဓာတ္ႏွင့္ ထိမိႏုိင္သည့္ ကေလးမွန္သမွ်ကုိ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ 

လက္ေခ်ာင္းထိပ္မွ ေသြးကုိ အသုံးျပဳၿပီး စစ္ေဆးထားေသာ အေျဖသည္ 5 µg/dL ႏွင့္အထက္ ျဖစ္လွ်င္ (လက္ေမာင္းရိွ) ေသြးျပန္ေၾကာမွ ရယူထားေသာ ေသြးကုိ အသုံးျပဳ၍လည္း 
ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ေဆးရရိွေသာ အေျဖသည္ 5 µg/dL ႏွင့္အထက္ ျဖစ္လွ်င္ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

သင့္ကေလး၏ ေသြးထဲတြင္ ခဲဓာတ္ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းဆုိတာ ဘာကုိ ဆုိလုိပါသလဲ

စစ္ေဆးရရိွသည့္ 
အေျဖ

တစ္ဒက္ဆီလီတာလွ်င္ 
မိုက္ခ႐ိုဂရမ္အားျဖင္ ့(μg/dL)

ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ား

0-4 • သင့္ကေလး၏ ေသြးထဲတြင္ ခဲဓာတ္ အလြန္နည္းပါသည္။ 
• ကေလးငယ္မ်ား၏ ေသြးထဲတြင္ ခဲဓာတ္ရွိမရွိ စစ္ေဆးရာ၌ ပ်မ္းမွ် ရလဒ္သည္ တစ္ဒက္ဆီလီတာလွ်င္ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္အားျဖင့္ (µg/dL) 1.4 ခန္႔ 

ျဖစ္ပါသည္။

5-14 • သင့္ကေလး၏ ေသြးထဲတြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈ မ်ားေနပါသည္။ ခဲဓာတ္ပမာဏ 5 µg/dL ႏွင့္အထက္ရွိပါက သတ္မွတ္ထားသည္မ်ားကို လုပ္ရန္ 
လိုအပ္သည္။

• သင့္ကေလး၏ စားေသာက္မႈ ပံုစံ၊ ႀကီးထြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ခဲဓာတ္ ရွိေနႏိုင္သည့္ အရာမ်ားအေၾကာင္းကို သင္၏ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ 
သူနာျပဳက သင္ႏွင့္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးပါမည္။ 

• သင္၏ ေဒသတြင္းရွိ က်န္းမာေရး ဌာနက သင့္ကေလးကို ကာကြယ္ပံုအေၾကာင္း သင္ႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမည့္အျပင္ သင့္အိမ္သို႔ 
လာေရာက္ၿပီး ခဲဓာတ္ရွိေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကူညီရွာေဖြေပးပါမည္။

• သင့္ကေလးကို 1 လမွ 3 လအတြင္း ျပန္လည္ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ 

15-44 • သင့္ကေလး၏ ေသြးထဲတြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈ အေတာ္ေလး မ်ားေနပါသည္။ သင္ႏွင့္ သင့္ဆရာဝန္တို႔ ျမန္ျမန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
• သင့္ကေလး၏ စားေသာက္မႈ ပံုစံ၊ ႀကီးထြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ခဲဓာတ္ ရွိေနႏိုင္သည့္ အရာမ်ားအေၾကာင္းကို သင္၏ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ 

သူနာျပဳက သင္ႏွင့္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးပါမည္။ 
• သင္၏ ေဒသတြင္းရွိ က်န္းမာေရး ဌာနက သင့္ကေလးကို ကာကြယ္ပံုအေၾကာင္း သင္ႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမည့္အျပင္ သင့္အိမ္သို႔ 

လာေရာက္ၿပီး ခဲဓာတ္ရွိေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကူညီရွာေဖြေပးပါမည္။
• ေသြးတြင္းရွိ ခဲဓာတ္ ပမာဏႏွင့္ သင့္ဆရာဝန္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ သင့္ကေလးကို 1 လ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္အတြင္း 

ျပန္လည္ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ 

45 ႏွင့္ 
အထက္

• သင့္ကေလးသည္ ေဆးကုသမႈႈ ခ်က္ခ်င္းခံယူရန္ လိုအပ္သည္။
• သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း က်န္းမာေရးဌာနက အေျဖ ရလွ်င္ရခ်င္း သင့္ကို ဖုန္းေခၚပါမည္။ 
• သင့္ကေလးသည္ အထူးသျဖင့္ သင့္အိမ္တြင္ ခဲဓာတ္မ်ား ရွိေနလွ်င္ ေဆးရံုတြင္ ေနရႏိုင္ပါသည္။
• သင္၏ ေဒသတြင္းရွိ က်န္းမာေရး ဌာနက သင့္အိမ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ခဲဓာတ္ရွိေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကူညီရွာေဖြေပးပါမည္။ 
• ခဲဓာတ္ရွိေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားမၿပီးမခ်င္း သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္၍ မၿပီးမခ်င္း သင့္ကေလးသည္ အိမ္သို႔ ျပန္မလာသင့္ပါ။ 
• ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ သင့္ကေလးကို ထပ္မံ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

ကေလး၏ အမည-္ စစ္ေဆးရရွိသည့္ အေျဖ-                  µg/dL   ရက္စြဲ-   

စစ္ေဆးရရိွသည့္ အေျဖကုိ ဤေနရာတြင္ ေရးမထားလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ သူနာျပဳကုိ ေမးျမန္းၿပီး ခ်ေရးထားကာ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရိွရန္ သိမ္းထားပါ။

သင့္ကေလး၏ ခဲဓာတ္ပမာဏ ျမင့္တက္မလာေစရန္ စစ္ေဆးရရွိသည့္ အေျဖအားလံုးအတြက္ တစ္ဖက္အျခမ္းရွိ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။



သင့္ကေလးတြင္ ခဲဆိပ္မတက္ေစရန္ ကာကြယ္ပံု

ကြာက်ေနေသာ 
ခဲဓာတ္ပါဝင္ေနသည့္ 
အိမ္သုတ္ေဆးမ်ားကို 

အသစ္ျပန္သုတ္ၿပီး 
အိမ္ကို ေဘးကင္းစြာ 

ျပဳျပင္ပါ။

• ကြာက်ေနေသာ ေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ ပဲ့က်ေနေသာ ေဆးမ်ားအနားသို႔ ကေလးမ်ားကို မသြားပါေစႏွင့္။

• 1978 ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္ကို မျပဳျပင္မီ ေဘးကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ပံုကို ေလ့လာၿပီး 
အမႈန္႔ထြက္သည့္ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သင္၏ ေဒသတြင္း က်န္းမာေရး ဌာနကို ေခၚဆိုပါ။

• ေကာ္ဖတ္စားျခင္းႏွင့္ ေဆးမ်ား ခြာခ်ျခင္းကဲ့သို႔ ေဆးအေဟာင္းမ်ားကို ထြက္လာေစမည့္ ျပဳျပင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေနရာတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ား မရွိသင့္ပါ။ ဓာတုပစၥည္းမ်ား မသံုးဘဲ 
စိုစြတ္နည္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ HEPA ဖုန္စုပ္နည္း (ေျခာက္ေနစဥ္ တံျမက္စည္းလွည္း 
ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ) သံုးၿပီး ထိုေနရာကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္မၿပီးမခ်င္း ထိုေနရာသို႔ ျပန္မလာသင့္ပါ။

ဖုန္မ်ားေပေနသည့္ 
လက္၊ အ႐ုပ္၊ ပုလင္း၊ 

ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ 
ၾကမ္းျပင္မ်ားကို 

ေရျဖင့္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ 
ေဆးေၾကာပါ။

• အစာမစားမီ၊ အိပ္ရာမဝင္မီႏွင့္ ကစားၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ သင့္ကေလး၏ လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာေပးပါ။

• ကစားစရာ အ႐ုပ္မ်ား၊ ေမြးပြတိရိစာၦန္အ႐ုပ္မ်ား၊ ခ်ိဳလိမ္မ်ားႏွင့္ ပုလင္းမ်ားကို ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရတို႔ျဖင့္ မၾကာခဏ 
ေဆးေၾကာပါ။

• မၾကာခဏ ၾကမ္းတိုက္ပါ။ ေရစို စကၠဴတစ္ရွဴးမ်ားကိုသံုးၿပီး ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ေဘာင္မ်ားကို 
ေသခ်ာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။

ခဲဓာတ္မ်ား 
ကပ္ေနသည့္ 

အဝတ္အစားမ်ား၊ 
အ႐ုပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကုိ 
အိမ္သုိ႔ ယူမလာမိရန္ 

ဂ႐ုစုိက္ပါ။

• ကေလးမ်ားသံုး လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊ အ႐ုပ္မ်ား၊ ေသာ့မ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂ အေဟာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ခဲဓာတ္ 
ရွိေနပါသည္။ ျပန္အပ္ရန္ ေၾကညာထားသည့္ ကေလးသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို 
သိရွိရန္ www.cpsc.gov/cpsclist.aspx တြင္ စာရင္းသြင္းါ။

• အလုပ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဝါသနာအခ်ိဳ႕အရ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ခဲဓာတ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယင္းတြင-္ 
ေဆးသုတ္ျခင္း၊ ေကာ္ဖတ္စားျခင္း၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ကားမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ 
အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ မွန္ေရာင္စံုလုပ္ငန္းႏွင့္ အိုးလုပ္ငန္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ခဲမႈန္႔ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အိမ္မျပန္မီ 
အလုပ္သံုး အဝတ္အစားမ်ားကို လဲပါ။ ရွဴးဖိနပ္မ်ားကို တံခါးဝတြင္ ခြၽတ္ပါ။ အလုပ္သံုး အဝတ္အစားမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဝါသနာအရ လုပ္သည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကို သီးျခား ေလွ်ာပါ။ 
အိမ္မျပန္မီ မ်က္ႏွာ၊ လက္ႏွင့္ ဖံုးအုပ္မထားေသာ အေရျပားကို ေဆးေၾကာပါ။

သင္စားသံုးသည့္ 
အစားအစာႏွင့္ 

ေရပိုက္မွ လာေသာ 
ေရမ်ားထဲတြင္ ခဲဓာတ္ 

မပါရွိေစႏွင့္။

• ေရပိုက္မွ ထြက္လာေသာ ေရကို နာရီအေတာ္ၾကာ အသံုးမျပဳဘဲ ထားထားပါက မသံုးမီ တစ္မိနစ္ခန္႔ 
ဖြင့္ခ်လိုက္ပါ။ ေဟာင္းေနေသာ ပိုက္ဆက္စနစ္ေၾကာင့္ စည္ပင္ေရႏွင့္ တြင္းေရမ်ားတြင္ ခဲဓာတ္ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။

• ေသာက္သံုးရန္၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ ကေလးႏို႔ဘူးေဖ်ာ္ရန္အတြက္ ေရပိုက္မွ ထြက္လာေသာ ေရေအးကိုသာ သံုးပါ။ 
ေရကို က်ိဳခ်က္ျခင္းျဖင့္ ခဲဓာတ္ကို ဖယ္ရွားမေပးႏိုင္ပါ။

• အစားအစာမ်ားကို ခဲစပ္သတၱဳအိုး၊ သလင္းေက်ာက္အိုး သို႔မဟုတ္ ကြဲေနေသာ အိုးျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သိမ္းထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

• မည္သည့္ ဟင္းလ်ာမ်ား၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ သၾကားလံုးမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 
ေဆးကုသမႈမ်ားတြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္ျခင္း ရွိမရွိ ၾကည့္ရန္ သင္၏ က်န္းမာေရး ဌာနကို ဖုန္းေခၚပါ သို႔မဟုတ္ 
ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုက္ထဲ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈပါ။

ထံုးဓာတ္၊ 
သံဓာတ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ 

စီတို႔ပါဝင္ေသာ 
အစားအစာမ်ား 

စားသံုးပါ။

ဤအစားအစာမ်ားက သင့္ကေလး၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ခဲဓာတ္မ်ား ရွိမေနေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

• ထံုးဓာတ္ပါေသာ အစားအစာမ်ား- ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ တိုဖူးႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား။ 

• သံဓာတ္ပါေသာ အစားအစာမ်ား- ပဲေစ့မ်ား၊ အဆီနည္းေသာ အသား၊ အာနိသင္ျဖည့္ ဆန္စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ 
ေကာက္ပဲဦးႏွံႏွင့္ ေျမပဲ ေထာပတ္။ 

• ဗီတာမင္ စီပါေသာ အစီအစာမ်ား- လိေမၼာ္သီးမ်ား၊ စပ်စ္သီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ င႐ုတ္သီးမ်ား။
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ခဲဓာတ္အေၾကာင္း 
ပိုမိုေလ့လာလိုက္ပါ။

သင့္ကေလး၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။
သင္၏ ေဒသတြင္းရိွ က်န္းမာေရးဌာနကုိ ဖုန္းေခၚပါ။ ၎တုိ႔ကုိ  
www.health.ny.gov/environmental/lead/exposure/childhood/
program_contact_map.htm တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္www.health.ny.gov/lead

http://www.cpsc.gov/cpsclist.aspx
http://www.health.ny.gov/environmental/lead/exposure/childhood/program_contact_map.htm
http://www.health.ny.gov/environmental/lead/exposure/childhood/program_contact_map.htm
http://www.health.ny.gov/lead

