
آيا ستاسو د کوردننه 
 يا شاوخوا کې

(LEAD) سرپ 
شته؟

سرپ ستاسو د کور دننه او بهر ډيرو 
ځايونو کې موندل کيدای شی.

سرپ ستاسو ماشوم ته زيان رسوالی شی. سرپ د 
ماشوم مغزو ته زيان رسوالی شي. د سرپو مسموميت 
د ماشومانو په زده کړه، فکری تمرکز )پام اړونې( او 

کړو وړو ناوړه اغيزه لرالی شي. دسرپو په مسموميت 
اخته ډير ماشومان نه ناروغه ښکاري او نه هم د 

ناروغو په شان رويه کوي.
د خپل ماشوم له ډاکټر څخه د سرپ د معاينې غوښتنه 

وکړئ. د خپل ماشوم د سرپو په مسموميت د پوهيدو 
يوازينۍ الره مو دا ده چې د سرپو دپاره يې وينه 

معاينه کړئ. 
ډير زيات ماشومان په ۱ يا ۲ کلنۍ کې معاينه کيږي. 
تر ۲ کلونو د زيات عمر ځينې ماشومان هم معاينې ته 

اړتيا لري. 

د ال ډيرو معلوماتو لپاره، www.cdph.ca.gov/programs/clppb ته الړ شئ يا د ماشومتوب د سرپو د 
 (Childhood Lead Poisoning Prevention Program) مسموميت د مخنيوي خپل سيمه ييز پروګرام

ته تليفون وکړئ:

10/19

د خپل ماشوم ساتل
خپل ماشوم له زړو رنگونو، د رنگ له خڅرکو )ټوټو، پترو( يا توږل شوي رنګ څخه لرې وساتئ •

د خپل ماشوم السونه او د لوبو شيان ژر- ژر مينځئ •
خپل ماشوم ته هره ورځ روغتيايي خواړه او ناشتې )نارې( ورکوئ،او ماشوم ته له خوږو ورکولو  •

څخه ډډه وکړئ

ستاسو د کور دننه او بهر
خپل کور پاک او بې دوړو وساتئ •

هيڅکله رنګ تر هغې د ريګمال، تراشلو، موښلو، او کلک وينځلو له الرې مه توږئ تر څو چې  •
معاينه شوی نه وي او سرپ ونلري

بهر په کوم ځای کې چې ستاسو ماشوم لوبې کوي، لوڅې خاورې پټې کړئ •
کور ته له دننه کيدو وړاندې بوټان وباسئ يا يې په پای پاک باندې ومښئ •

که چيرې د سرپو سره کار کوئ، نو د کار کالي او بوټان بدل کړئ او موټر ته له ختلو يا کور ته  •
له تګ وړاندې ځان ومينځئ يا والمبئ

هغه شيان چې تاسو يې اخلی يا کاروی
د ارزان بيه او ليالمي بازار څخه د هغو پخوانيو، خرابو يا انتيکو لوښو او گلدانيو له استعمال  •
څخه، کوم چې په الس، له بلوري ښيښو او يا د امريکې څخه بهر جوړ شوي وي، ترهغې ډډه 

وکړئ، ترڅوچې معاينه شي او سرپ ونلري.
د ازرکون، ګريتا يا پۍ-لو-آه په څير کورنيو دارو درملو څخه کارمه اخلئ ځينې يونانی درمل،  •
دوديز چينايي درمل او نور درمل هم ښايي سرپ ولري. له هر ډول دارو درملو د کارولو څخه 

وړاندې خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ.
د دوديز سينګار په ځينو شيانو لکه رانجو يا کاجلو کې هم سرپ موندل شوي دي. •

د چاپولين )يو ډول مکسيکويي حشره( او کورکمن په څير هغو خواړو او روښانه رنګ لرونکو  •
مصالحه جاتو څخه ډډه وکړئ، کوم چې امريکې ته د خپلوانو او ملګرو لخوا راوړل شوي وي.

خپل ماشوم ته اجازه مه ورکوئ چې له زيوراتو، د کب نيونې په چنګک کې د سرپود وزنونو يا  •
مردکيو يا د مردکيود نلۍ )پوچک( سره لوبې وکړي يا يې په خوله کې ووهي.

خپله کورنۍ وژغورئ
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تاسې په دغو شيانو کې سرپ پيدا کوالی شئ…

د رنگ په خڅرکو )ټوټو( کې

په لوڅو )بربنډو( خاورو کې په ځينو خوږو کې
www.cdph.ca.gov/Programs/CEH/DFDCS/Pages/

FDBPrograms/FoodSafetyProgram/LeadInCandy.aspx

په مردکيو او د کب نيونې د چنګک د سرپو 
په وزنونو کې

د ځينو کارونو څخه وروسته ستاسو په 
ويښتانو، پوستکي، بوټانو او کاليو کې

د کاجلو، رانجو او سيندرو په شان د دوديز 
سينګارپه ځينو شيانو کې

امريکې ته له بهره راوړل شوو ځينو خوړو د کور په دوړو کېپه ځينو لوښو او گلدانيو کې
او روښانه رنګ لرونکو مصالحه جاتو کې

په ځينو کورنيو درملولکه ازرکون، ګريته )يو 
ډول هسپانوی( يا پۍ-لو-آه )د جنوب ختيزې 

اسيا يو ډول درمل( کې

په ځينو زيوراتو )گاڼو( کېد لوبو په ځينو شيانو کې
https://dtsc.ca.gov/toxics-in-products/lead-in-jewelry/


