IS YOUR CHILD AT RISK FOR LEAD POISONING?
CHECK FOR LEAD IN AND AROUND YOUR HOME:
Paint: Move your child’s things away from and safely repair chipping paint.
House Dust: Wet wipe or mop surfaces to remove dust and dirt. Do not let your child chew on windowsills or other surfaces.
Bare Dirt: Cover bare dirt outside where your child plays.
Vinyl Mini-Blinds: Replace old vinyl mini-blinds and do not let your child chew on them.

Plumbing Materials: Tap water is more likely to have lead if plumbing materials, including solder or service lines, contain
lead. Reduce potential exposure to lead in tap water by running water until it feels cold and only drawing from the cold tap for
cooking, drinking, or baby formula (if used).
Water From Wells: The only way to know if your water has lead is to have it tested.
Learn more about water testing: www.epa.gov/lead/protect-your-family-exposures-lead#testdw
Dishes, Pots, & Water Crocks: Avoid using dishes, pots, and water crocks that are worn or antique, from a discount or
ﬂea market, made of crystal, handmade, or made outside the USA unless they have been tested and don’t have lead.

Food & Spices: Avoid imported foods and brightly colored spices that might have lead in them, like chapulines and turmeric.
Candies: Avoid recalled candies: www.cdph.ca.gov/Programs/CEH/DFDCS/Pages/FDBPrograms/FoodSafetyProgram/
LeadInCandy.aspx
Traditional Make-Up & Traditional Remedies: These products often have lead in them: surma, azarcon, greta,
pay-loo-ah. Talk to your doctor before using these or other traditional make-up or remedies (e.g., brightly colored powders,
traditional Chinese or Ayurvedic remedies).

Toys: Check toys for peeling paint and wash them often. Old or vinyl toys are more likely to have lead.
Avoid recalled toys: www.cpsc.gov
Jewelry: Do not let your child suck on or play with jewelry.
Learn more: https://dtsc.ca.gov/toxics-in-products/lead-in-jewelry/

Lead Fishing Sinkers & Lead Bullets: Do not let your child touch lead fishing sinkers or lead bullets or casings.
Lead Solder: Keep your child away from activities that use lead solder, like welding, or stained glass or jewelry making.

Take-Home Lead: Avoid taking lead home from work or hobbies. If you work with lead, change out of work clothes and shoes
and wash up before getting in your car or going home.
Home Repair/Improvement Projects: Do not scrape or sand paint on your home unless you know your paint does not
have lead in it.

For more information, go to
www.cdph.ca.gov/programs/clppb, or contact:
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ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ਸਹਰੀਲੇ ਅਿਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਆਿ-ਪਾਿ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਜਾਚ
ਂ ਕਰੋ:
ਪੇਂਟ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਰਹੇ ਪੇਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ।
ੱ ੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਿ ਪੂੰਝੋ ਿਾਂ ਪੋਚਾ ਿਗਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਖੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਜਹਿੀਜ਼ਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ
ਘਰ ਦੀ ਧੂੜ: ਧੂੜ ਅਤੇ ਜਮੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਿਈ ਜਗਿ
ਸਤਹਾਂ ਮੂੰਹ ਜਵਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਦਓ।
ੰ ਧੂੜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਜਦਓ।
ਨੰ ਗੀ ਧੂੜ: ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਖੇਿਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਗੀ
ੰ ਬਦਿ ਜਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਵਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਦਓ।
ਸਿਨਾਈਲ ਦੇ ਸਮਨੀ ਬਲਾਇਡ:
ੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਵਨਾਈਿ ਦੇ ਜਮਨੀ ਬਿਾਇਿ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮੱਗਰੀਆ:ਂ ਿੇ ਸੋਿਿਰ ਿਾਂ ਸਰਜਵਸ ਿਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਵੱਚ ਜਸੱਕਾ ਿਾਮਿ ਹੈ ਤਾਂ ਟਟੀ
ੂ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ ਜਸੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਿ੍ਾ ਛੱਿ ਕੇ ਰੱਖੋ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਠੰਿਾ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ,
ਪੀਣ ਿਾਂ ਬੇਬੀ ਿਾਰਮੂਿੇ (ਿੇ ਵਰਜਤਆ ਿਾਦਾ
ਂ ਹੈ) ਿਈ ਜਸਰਿ ਠੰਿੀ ਟਟੀ
ੂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਿੈ ਕੇ ਜਸੱਕੇ ਨਾਿ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ: ਕੀ ਤੁਹਾਿੇ ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ ਜਸੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਿਾਚ
ਂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਾਚ
ਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਵੋ: www.epa.gov/lead/protect-your-family-exposures-lead#testdw
ਭਾਡੇ
ਂ , ਗਮਲ,ੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ:ਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਜਿਆ,
ਂ
ਂ ਗਮਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਿੋ ਘਸੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਛਟ
ੂ ‘ਤੇ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਿਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਰਿਸਟਿ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ,
ਿਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਿਦ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਚ
ਂ ਨਾ ਕਰ ਿਈ ਿਾਏ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਿਾਏ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਜਵੱਚ ਜਸੱਕਾ ਨਹੀੰ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿਮਾਲੇ: ਦੇਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਿਜਆਂਦੇ ਗਏ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਵਾਿੇ ਮਸਾਿਜਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਨਾ੍ ਂ ਜਵੱਚ ਜਸੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ
ਚਾਪੁਿਜਨ ਅਤੇ ਿਹਦੀ।
ਕ
ਂ ੈ ਡੀਆ: ਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆ ਕਂ ੈਂ ਂਿੀਆ ਤੋਂ ਬਚੋ: www.cdph.ca.gov/Programs/CEH/DFDCS/Pages/FDBPrograms/

FoodSafetyProgram/LeadInCandy.aspx

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੰਗਾਰ ਦਾ ਿਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਲਾਜ: ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਵੱਚ ਅਕਸਰ ਜਸੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸੁਰਮਾ, ਅਜ਼ਾਰਕਨ,
ੋ ਗ੍ੇਟਾ,
ਪੇ-ਿ-ਆਹ।
ਇਹਨਾਂ ਿਾਂ ਦੂਿੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿੰਗਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿਾਂ ਇਿਾਿਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਵਾਿੇ ਪਾਉਿਰ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚੀਨੀ
ੂ
ਿਾਂ ਆਯੁਰਵੈਜਦਕ ਇਿਾਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ।

ਸਖਡੌਣੇ: ਜਖਿੌਜਣਆਂ ਦੀ ਉਤਰ ਰਹੇ ਪੇਂਟ ਿਈ ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਿਾਂ ਜਵਨਾਈਿ ਦੇ ਜਖਿੌਜਣਆਂ ਜਵੱਚ ਜਸੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਜ਼ਆਦਾ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਜਖਿੌਜਣਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: www.cpsc.gov
ਗਸਹਣੇ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਜਹਜਣਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਵਚ ਪਾਉਣ ਿਾਂ
ਂ ਂ ਉਹਨਾ ਨਾਿ ਖੇਿਣ ਨਾ ਜਦਓ।
ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਈ: https://dtsc.ca.gov/toxics-in-products/lead-in-jewelry/

ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸਿਸਿੰਗ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆ:ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਸੱਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਜਿਜਿੰਗ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਿਾਂ ਜਸੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗੋਿੀਆਂ ਿਾਂ ਖੋਿਾਂ ਨੂੰ
ੂ ਨਾ ਜਦਓ।
ਛਹਣ
ਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਵੈਿਜਿੰਗ,
ਸਿੱਕਾ ਦਾ ਿੋਲਡਰ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਜਿਨਾ੍ ਂ ਜਵੱਚ ਜਸੱਕੇ ਦੇ ਸੋਿਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਦੀ
ਿਾਂ ਰੰਗੀਨ ਕੱਚ ਿਾਂ ਗਜਹਣੇ ਬਣਾਉਣੇ।
ਘਰ ਸਲਜਾਉਣ ਿਾਲਾ ਸਿੱਕਾ: ਕਮ
ੰ ਦੀ ਿਗ੍ਾ ਿਾਂ ਿੌਕਾਂ ਤੋਂ ਜਸੱਕਾ ਘਰ ਜਿਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਿੇ ਤੁਸੀੰ ਜਸੱਕੇ ਨਾਿ ਕਮ
ੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ ਿਾਂ ਘਰ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ ਕਮ
ੰ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਅਤੇ ਿੁੱਜਤਆਂ ਨੂੰ ਬਦਿ ਿਵੋ, ਅਤੇ ਹੱਥ-ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ।
ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਿੁਧਾਰ ਪ੍ੋਜੈਕਟ: ਿਦ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਕ ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਦੇ ਪੇਂਟ ਜਵਚ ਜਸੱਕਾ ਨਹੀੰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਛੱਿੋ ਿਾਂ ਰੇਗਮਾਰ ਨਾਿ
ਘਸਾਓ ਨਹੀੰ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.cdph.ca.gov/programs/clppb
‘ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਲਡ
ੈੱ ਪੋਇਜ਼ਸਨਗ
ੰ
ਸਪ੍ਿੈਨਿਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ:
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