
तपाईकंो बच्चाको रगतको लेड (कालो सििा) परीक्षणको  मतलब 

 

 

लेड सिषाक्तता के हो र हामी रगत परीक्षण सकन गर्छो ? 

लेड  विषात कुनै स्पष्ट लक्षणहरु विना  उपस्थित हुनसक्छ | विशेष गरी कम रक्त स्तर संग! त्यसैले िच्चाको लेड 

परीक्षण गरी उच्च स्तर पवहचान गने यो मात्र एउटा तररका हो! रगतको लेड परीक्षण गरेपवछ तपाइलाई आफ्नो 

िच्चाको रगतमा कवत लेड छ भनेर िाहा हुन्छ | जवत स्तर कम छ त्यवत नै राम्रो हुन्छ | लेडको खतराले   िच्चाको 

विकास, व्यिहार, र वसके्न क्षमता सिै हावन गनन सक्छ | 

 

भरमोन्टमा  िच्चाको डाक्टर संग हुने िेल िेवि चेक गर्ान  लेड परीक्षण हुन्छ | हाम्रो  सल्लाह अनुसार तपाइको 

िच्चाको ६ िषन सम्म  हरेक िषन  लेड परीक्षण गनन उपयुक्त हुन्छ वकनभने यो िेला िच्चाको जीिनमा मानवसक र 

शारीररक रुपमा  सिैभन्दा विकास हुने समय हो | 

 

 

१९७८ भन्दा आगाडी िनेका घरहरुमा िसे्न िच्चाहरुलाई  लेड विषातको ठूलो खतरा हुन्छ | लेडको विषाक्तता सिै 

भन्दा िच्चाहरुले पुरानो घरमा भएका लेड रंगको धूलो वनले पवछ हुने गर्नछ | घषनण सतहहरु जसै्त  पुरानो झ्यालहरु 

र ढोकाहरुले लेडका धूलो उत्पन्न गनन सक्छन् जो नाङ्गो आँखाले रे्ख्न सवकन्न | लेडका धूलो िच्चाहरुको   हातहरु र 

खेलौनाहरुमा पुग्न सक्छ र सामान्य हात मुख व्यिहार मार्न त मुखमा पुग्न सक्छ | 

 

 

 

तपाईको िच्चाले रु्ई प्रकारका रगत लेड परीक्षण  वलन सक्छन् |पवहलो एक साधारण तररकाले औलंा िा खुट्टाको 

औलंा छेडी एउटा सानो रगतको नमूना लीई लीड परीक्षण गनन सवकन्छ | र्ोस्रो परीक्षण पवहलो भन्दा अझ सही हुन्छ 

जुन तपाईको हातको नशािाट रगत तानी वलने गररन्छ | यो नशा िाट वलने टेस्ट (जसलाई भेनस टेस्ट भवनन्छ) येवत 

िेला मात्र गररन्छ जि औलंा छेड्ने टेस्टको पररणाम ५ ug/dl भन्दा मावि हुन्छ | 

 

 

 



परीक्षण पररणाम प्रसत 

प्रसत डेिीसलटर माइक्रोग्राम मा 

(Ug/dL) 

अको कदम 

०-२ Ug/dL तपाइको बच्चाको रगतमा थोरै मात्राको सलड र्छ | 

 तपाइको िच्चालाइ हरेक िषन िच्चा ६ िषन नपुगुञे्जल िच्चाको 

परीक्षण जारी  गरररहनुहोला | 

२-४ Ug/dL तपाइको बच्चा को रगतमा लेडको स्तर िाधारण भन्दा धेरै र्छ, तर 

भरमोन्ट र सिसडिीको चािोको लासग थे्रिहोल्ड तल र्छ | 

 िवलनङ्््टन लेड (कालो सीसा) कायनक्रममा सम्पकन  गरर 

उनीहरुको नसनलाइ आएर िच्चाको पुन औला िाट रगत 

वनकाली परीक्षण गनन अनुरोध गनुनहोला | 

 िवलनङ्््टन लेड (कालो सीसा) कायनक्रममा सम्पकन  गरर 

उनीहरुलाई घरमा आउन र िररपरर भ्रमण गरर कुन ठाउँ 

चासोको विषय छ र लेड को मात्र कम गनन के गनुनपछन  भने्न 

जानकारी हावशल गनुनहोला | 

५-९ Ug/dL तपाइको बच्चा को रगतमा लेडको स्तर भरमोन्ट र सिसडिीको 

चािोको लासग थे्रिहोल्ड भन्दा धेरै र्छ 

 तपाइले आफ्नो डाक्टरलाइ सम्पकन  गरर भेन्योउस परीक्षण गरर 

यो मात्रा सवह हो वक होइन पत्ता लगाउनुहोस | 

 िवलनङ्््टन लेड (कालो सीसा) कायनक्रममा सम्पकन  गरर 

उनीहरुलाई घरमा आउन र िररपरर भ्रमण गरर कुन ठाउँ 

चासोको विषय छ र लेड को मात्र कम गनन के गनुनपछन  भने्न 

जानकारी हावशल गनुनहोला | 

१० Ug/dL - र मावि तपाइको बच्चा को रगतमा लेडको स्तर धेरै मात्रामा र्छ | यिको 

पररणम भरमोन्टको स्वास्थ्य सिभाग आइ कायय गननयपर्छय  | 

 भेन्योउस परीक्षण गरर यो मात्रा सवह हो वक होइन पत्ता 

लगाउनुहोस | 

 तपाईलाई भरमोन्टको स्वास्थ्य विभागले परीक्षणको विषयमा 

सम्पकन  गनेछ | भरमोन्टको स्वास्थ्य विभाग घरमा आइ िररपरर 

भ्रमण गरर लेडको स्रोत पत्ता लगाई र िच्चालाइ कसरर सुरवक्षत 

राख्न सवकन्छ भने्न जानकारी वर्न घर भ्रमण को लावग सम्पकन  

गनेछ | 

 तपाइले आफ्नो डाक्टरलाइ सम्पकन  गरर रे्रर १ रे्स्ख ३ 

मवहनामा परीक्षण गराउन तावलका वलनु होला | 

 

 

 

 

 

 



तपाइको बच्चालाई किरी िनरक्छर्छत राखे्न 

घर िफाई  

 पुरानो काटका झ्यालहरु खोल्दा िन्द गर्ान कुन कप्चेराहरु वभजेको कागजको रुमालले राम्ररी सर्ा गनुनहोस | 

यसले कालो वससाकोकण जम्मा गनन मद्दत गनेछ | सामान्य कणहरु भन्दा कालो वससाको कण जम्मा भएर 

रहेको रे्ख्न कवठन हुन्छ र त्यसले िसु्त सङ्कलन गर्नछ | झ्यालहरुका कुनाकप्चेराहरु र भुइमा वससाका 

धुलोहरु हुन्छ हुनत वतनीहरु र्ोहोर रे्स्खरै्न | 

 निडाल्नुहोला, वकनभने कालो वससाका कणहरु जताततै्य छरपस्ट हुन सक्छन | त्यसको सट्टा वभजेको 

कागजको रुमालले िा वभजेको मोपहरुले भुइिाट कालो वससाको कणहरु सर्ा गनुनहोस | सम्भि भएसम्म 

हेपा भ्याकुम प्रयोग गनुनहोस | िवलनङ्््टन लेड (कालो सीसा) कायनक्रमले सहयोग गनन सके्नछ, तपाइलाई हेपा 

भ्याकुम सापट चावहएमा कृपया यो नम्बरमा ८६५- लेड (Lead) मा सम्पकन  गनुन होला | 

 

 

हात र खेलौनाहरू धनने  

 वर्उसो िच्चाहरु खेवलसकेपवछ, उनीहरुलाई खाना खुिाउनु र वनर्ाउन वर्न भन्दा अगाडी राम्ररी हातहरु 

धोई वर्ने | यसले िच्चाहरुको शरीरवभत्र कालो वससाकोकणहरु पस्न िाट जोगाउछ | 

 भुइिाट वटपेको कुनै पवन खेलौना लाइ सर्ा गररवर्नाले  भुइिाट कालो वससाकाकणहरु टावसएमा सर्ा 

हुन मद्दत गर्नछ |  

 

 

घर बासहरबाट सभत्र कोठामा कालो सििाकाकण सनयन्त्रण गनय  

 कालो वससाकाकण तिा र्ोहोरहरु कोठावभत्र नवछरुन भवन सािधान अपनाउनुहोस | घरवभत्र पसु्न अगाडी 

िावहर जुत्ताहरु वनकाल्ने िावन िसाल्नुहोस | जुत्ताको पाईतलािाट सवजलै कालो वससाकाकणहरु घरवभत्र 

वछनन सक्छन | घर, विस्िङ्ग िा ग्रीन िेल्टस (जहाँ वलडेड ग्ाँस भएका मोटरहरु काम नलागे्न छन् ) को पररवध 

िररपररको  माटोहरुमा  कालो वससाकाकणहरु उच्च स्तर हुन सक्छ | 

 

 

बगैचाको कामगने केसह उपाएहरु  

 घरमा खाना उमानन िगैचाको काम गनुनछ भने ताजा माटोमा औजारहरुले कामगनुनहोला | सडकको वग्रनिेल्ट 

नवजक खाना उमानन िगैचाको काम नगनुनहोला | वकनभने त्यहा नवजक कालो वससाकाकण  अवधक मात्रामा 

जम्मा हुनसक्दछ | १९८० सम्म मोटरहरु कालो वससाकाकण युक्त भएका मात्र चल्दविए | खानेकुरा उमानन 

होइन नखाने वचजविज रोपु्न मात्र िगैचा प्रयोग गनुनहोला |  



 

 सूयनमुखी रु्लहरु मात्रले जवमनको माटोिाट कडा धातुहरु नास गनन मद्दत गरर माटोको वजिन शस्क्त िढन 

मद्दत गर्नछ|  

 

 त्यस्ता सूयनमुखी रू्लहरुको विउविजानहरु नाखानुहोला अवन कम्पोस्टमा नहाल्नुहोला यर्ी तपाइको सूयनमुखी 

रु्ल तपाइको घर को वडि प लाइन िा हररयो िेल्ट मा छ भने |  

 

खानाहरु 

 केही खानेकुराहरु खाएमा तपाइको िच्चा हरुलाई धेरै मात्रामा कालो वससाकाकण हरु अिशोवषत  नगनन 

मर्त गनन सक्छ | 

तपाइका िच्चा हरुलाई र्ाइर्ाजनक खानाहरु  

 

 क्यालवसयम- रु्ध, र्वह, पवनर, र पते्तर्ार हररयो सागसब्जी  

 प्रोवटन- िोसो नभएको मासु र गेडागुडी  

 वभटावमन सी- वसटिस र्ल (अवमलो र्लरु्ल) र सागसब्जीहरु  

 

 

कृपया ८६५- लेड (Lead) मा सम्पकन  गनुन होला या www.burlingtonleadprogram.org मा गइ िप जानकारी हावशल गनुनहोला 

 

http://www.burlingtonleadprogram.org/

