
रगतमा सििाको जाँचले तपाईंलाई यो बताउँछ कक तपाईंको सििुको रगतमा सििाको मात्ा कतत छ। सििाले सििुको वदृ्धि, वयवहार, अति सिकिे 
क्षमतालाई िोकिाि पुऱयाउि िकछ। जाँचको पररणाममा मात्ा जतत कमतती आयो, तयतत ि ैराम्ो हो। 
सििादवारा द्वषाकत हुिे अधिकांि घटिाहरू तयिबेला घटछि ्जब सििुहरूले पुरािो सििाको पेनट अराथात ्रङगलाई चाटछि,् तिलछि ्अरवा 
तयिको िूलोमा शवाि फेछथाि।् 1978-भन्ा पहहले तिसमथात अधिकांि घरहरूमा सििा भएको रङग लगाइएको हुनछ, अति प्ायः ि ैतती िया ँरङगले 
ढाककएका हुनछि।् रङगको पाप्ो तिस्कएको, तयो चककथा एको, वा िस्कएको खण्डमा, पुरािो सििायुकत रङगका चोइटा र िूलोहरू भुइँहरू, 
झयालका ्ेहलीहरू, अति तपाईंको घरको चारैततर कफँसजि िकछि।् तयिपतछ सििायुकत रङगको िूलो सििुहरूका हातहरू एवम ्खेलौिाहरूमा 
लागि िकछ, अति फेरर उितीहरूको मुख सभत् प्ि िकछ। 
अधिकांि सििुहरूको पुरािो रङग, माटो, पाितीको िल, वा अनय स्ोतहरू माफथा त सििासित िमपकथा  भएको हुनछ। यिकारण ्डकटरहरूले िब ै
सििुहरूको 1 वषथाको उमेरमा अति फेरर उितीहरू 2 वषथा पुगेपतछ रगतको जाँच गरेर सििाको मात्ा हेिुथा नय ूयोकथा  राजयले आवशयक ठहर गरेको छ। 
छः वषथािमम उमेर भएका सििुहरूको लाधग, सििुको ्वा््थयिमबनिती हरेक सभसजटमा, तपाईंको ्डकटर अरवा ििथाले तपाईंको सििुको 
सििासित िमपकथा  हुििकिे िमभाविाहरूको बारेमा िोधि ुआवशयक छ। सििाको िमपकथा मा आएका सििुहरूको जाँच गररिुपछथा। 
औलंाको टुपपोबाट तिकासलएको रगतको जाँचमा प्तत ्डसेिसलटर 5 माइक्ोग्ाम (5μg/dL) वा अधिकको पररणाम तिस्कयो भिे ििा (िामानयतः 
पाखुराको)-बाट रगत तिकालेर फेरर जाँच अराथात ््ोस्ो जाँच गिुथापछथा। यह् ्ोस्ो जाँचको पररणाम पति 5 माइक्ोग्ाम प्तत ्डसेिसलटर (5μg/dL) वा 
अधिक तिस्कयो भिे, तपाईंले तिमि चरणहरूको अिुिरण गिुथापछथा।

तपाईंको शििुको रगतमा शििाको जाँचको अर्थ के हो

जाँचको 
पररणाम

माइक्ोग्ाम प्तत 
्डसेिसलटर (μg/dL)-मा

आगामी चरणहरू

0-4 • तपाईंको शििुको रगतमा शििाको मात्ा अतत न ैकमती छ। 
• िािा सििुहरूको सििाको जाँचको िर्र पररमाम लगभग 1.4 माइक्ोग्ाम प्तत ्डसेिसलटर (µg/dL) हो। 

5-14 • तपाईंको शििकुो शििाको सतर माथर छ। 5 µg/dL वा अथिकको पररणामको लाथग कार्थवाही गनु्थ आवशरक ठहररनछ। 
• तपाईंको सििुको आहार, वदृ्धि अति द्वकाि, िार ैसििाका िमभाद्वत स्ोतहरूको बारेमा तपाईंका ्डकटर वा ििथाले 
तपाईंसित कुराकािती गिनेछि।् 

• तपाईंको सििुलाई रक्षा गिने तररकाबारे तपाईंको ्राितीय ्वा््थय द्वभागले तपाईंसित कुराकािती गिनेछ अति 
सििाका स्ोतहरूको पततो लगाउिमा तपाईंको मद्दत गिथाको लाधग तपाईंको घरको भ्रमण गिनेछ।

• तपाईंको सििुको 1-्ेखख 3 महहिाहरूको अवधिमा पुिः जाँच गिुथापिनेछ। 

15-44 • तपाईंको शििुको शििाको सतर तनकै माथर छ। तपाईं अतन तपाईंको डक्टरले चाँड ैकार्थवाही गनु्थपननेछ।
• तपाईंको सििुको आहार, वदृ्धि अति द्वकाि, िार ैसििाका िमभाद्वत स्ोतहरूको बारेमा तपाईंका ्डकटर वा ििथाले 
तपाईंसित कुराकािती गिनेछि।् 

• तपाईंको सििुलाई रक्षा गिने तररकाबारे तपाईंको ्राितीय ्वा््थय द्वभागले तपाईंसित कुराकािती गिनेछ अति 
सििाका स्ोतहरूको पततो लगाउिमा तपाईंको मद्दत गिथाको लाधग तपाईंको घरको भ्रमण गिनेछ।

• 1 महहिा सभत् वा तयिभन्ा चाँ्डो तपाईंको सििुको पुिः जाँच गराउिुपिनेछ जो रगतमा सििाको मात्ा अति तपाईंको 
्डकटरको मागथ्ा िथािमाधर तिभथार गछथा। 

45 वा 
अथिक

• तपाईंको शििुको लाथग तुरनत ैथचककतिकीर उपचारको खाँचो छ। 
• तपाईंको ्डकटर अरवा ्राितीय ्वा््थय द्वभागले जाँचको पररणाम पाउिेबबसततकै तपाईंलाई यिबारे बताउिेछ।  
• द्विषे गरी, यह् तपाईंको घरमा सििाको स्ोत छ भिे, तपाईंको सिि ुअ्पतालमा ब्िुपिनेछ।
• ्राितीय ्वा््थय द्वभागले सििाका स्ोतहरूको पततो लगाउिमा तपाईंको मद्दत गिथाको लाधग तपाईंको घरको भ्रमण गिनेछ।  
• सििाका स्ोतहरूलाई िहटाइञजेल वा तयिको िमािाि िभइञजेल तपाईंको सिि ुवापि घरमा जाि ुहँु्ैि।  
• उपचार पशचात ्तपाईंको सििुको पुिः जाँच गिुथा आवशयक छ।

सििुको िाउँ: जाँचको पररणाम:                  µg/dL ताररख:   

यह् जाँचको पररणाम यहाँ लेखखएको छैि भिे, यिको लाधग तपाईंको ्डकटर वा ििथालाई भनिहुोि,् तयिलाई लेखिुहोि,् अति रेक्डथाको लाधग िरुक्क्षत राखिुहोि।्

जाँचका िब ैपररणामहरूको लाधग, तपाईंको सििकुो सििाको ्तरलाई बढ़िबाट रोकि, अककोपहटि ह्इएका परामिथाहरूको अििुरण गिुथाहोि।्



तपाईंको शििुलाई शििाबा्ट ववषाकत हुनुदेखख किरी जोगाउनु

सििायुकत रङगको 
पाप्ो तिस्किे 

िम्याको 
िमािाि गिुथाहोि ्

तरा िुरक्क्षत 
ढङगमा घरको 

मरममतती गिुथाहोि।्

• सििुहरूलाई रङगको पाप्ो तिकालिे काम वा यिका चोइटाहरूबाट टाढै राखिुहोि।्
• 1978-भन्ा पहहले तिसमथात घरको मरममतती गिथाअतघ, िरुक्क्षत ढङमा काम गिने अति िलूोका ्तरहरूलाई 
कमतती राखिे तररका जानिको लाधग तपाईंको ्राितीय ्वा््थय द्वभागसित िमपकथा  गिुथाहोि।्

•	् यान्ड पेपर लगाउिे वा पाप्ो तिकालिे ज्ता परुािो रङगसित िमबधि कामहरू हुिे मरममतती कायथाबाट 
सििहुरू अति गभथावतती महहलाहरू टाढै ब्िपुछथा। सभजाएर िफाइ गिने तररकाहरू तरा HEPA भेकयमू 
(िखुखा बढािुथा होइि)-को उपयोगदवारा तयो ्रललाई िफा िगरूञजेल उितीहरू तयहाँबाट टाढै ब्िुपछथा।

हातहरू, खेलौिाहरू, 
बोतलहरू, 

झयालहरू, अति 
भइँुहरूबाट िलूो 
हटाउिको लाधग 

ततितीहरूलाई राम्री 
ििुहुोि।्

• खेसल िकेपतछ, खािाहरू खािभन्ा पहहले, अति िुतिभन्ा पहहले तपाईंका सििुका हातहरू अति 
अिुहार िोइह्िु होि।्

• खेलौिाहरू, खेलिको लाधग व्तुहरू घुिारेर बिाइएका जिावरहरू, केटाकेटीको खेलिे पुतली अति 
बोतलहरूलाई प्ायः ि ैिाबुि पाितीले िुिुहोि।्

• भुइँहरू प्ायः ि ैपुछिुहोि ्अति झयालको ्ेहली र पािती जािे ्रािहरूलाई िफा गिथा कागजको आर्था 
तौसलयाको उपयोग गिुथाहोि।्

ितथाक रहिुहोि ्
अति कप्डाहरू, 
खेलौिाहरू, वा 
आभूषणहरूमा 
सििा घरमा 

िलयाउिुहोि।्

• सििुहरूका कततपय आभूषण, खेलौिाहरू, िाँचोहरू, अति पुरािो फतिथाचरमा सििा हुनछ। सििुहरूको 
उतपा् वापि गिथाको लाधग ितकथा  ब्ि www.cpsc.gov/cpsclist.aspx मा िाइि अप गिुथाहोि।्

• कततपय कामहरू वा िौखहरूको कारण सििासित िमपकथा  हुििकछ। यिमा िामेल छि:् रङग 
लगाउि,ु पाितीको िलको काम, तिमाथाण, कार मरममतती, बन्कु आह्, रङगतीि काँच, अति माटाका 
भाँ्डाबतथाि। सििाको िूलोलाई कमतती पािथाको लाधग, घर जािभन्ा पहहले, काम ग्ाथा लगाएका व्त्हरू 
फेिुथाहोि;् आफिो घर पुगेर ढोकाम ैजुतताहरू खोलिुहोि,् काम वा िौखका कप्डाहरूलाई अलगगै 
िुिुहोि;् घर जािअतघ हातहरू, अिुहारहरू र िढाककएका िरीरको हह्िालाई िुिुहोि।्

आफिो भोजि र 
पाितीलाई 

सििा्ेखख मुकत 
राखिुहोि।्

• केही घणटाहरू्ेखख बन् छ भिे, उपयोग गिथाअतघ पाितीको कल खोलेर एक समिटिमम पाितीलाई तयि ै
जाि ह्िुहोि।् पुरािो िलिाजतीले ग्ाथा िहर वा कुवाको पाितीमा सििा उपस्रत हुि िकछ।

• द्पउिु, खािा पकाउिु, अति सििुको आहार तयार पािथाको लाधग केवल कलको धचिो पाितीको उपयोग 
गिुथाहोि।् पािती उमालेर तयिलाई सििा्ेखख मुकत गिथा िककँ्ैि।

• हटि भएको समश्र िात,ु कक््टल वा चककथा एका माटाका भाँ्डाकँु्डामा खािा िपस्किुहोि।्
• कुि भाँ्डाकँु्डा, खािा, मर-मिला, समठाई, िौन्यथा प्िािि, अति ्वा््थय उपचारका व्तुहरूमा 
सििा छि,् तयिबारे जानिको लाधग तपाईंको ्वा््थय द्वभागसित िमपकथा  गिुथाहोि ्वा तल ह्इएको 
वेबिाइट हेिुथाहोि।्

कयासलियम, 
आइरि, अति 
सभटासमि िती 

भएका खािेकुराहरू 
तयार पािुथाहोि।्

यती खादयप्ारथाहरूले तपाईंको सििुको िरीरमा सििालाई िञचय हुिबाट रोकिमा मद्दत पुऱयाउँछि ्
• कयासलियम भएका खादयप्ारथाहरू: ्िू, पतिर, ्ही, भटमाि, अति हररयो िाग-िबजती। 
• आइरि भएका खादय प्ारथाहरू: सिमती, बोिो िभएको माि,ु पौस्टक खादयानि, अति ब्ामको ले्ो। 
• सभटासमि िती भएका खादय प्ारथाहरू: िुनतला, अङगुर, गोलभे्डा, अति हररयो कयासपिकम।
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शििाको बारेमा अथिक 
जानकारीको पततो लगाउनुहोि।्

तपाईंको सििुको ्वा््थय िेवा प््ातासित कुराकािती गिुथाहोि।्
तपाईंको ्राितीय ्वा््थय द्वभागसित िमपकथा  गिुथाहोि।् उितीहरू यहाँ उपलबि छि ्
www.health.ny.gov/environmental/lead/exposure/childhood/
program_contact_map.htmwww.health.ny.gov/lead
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