
د وینې لیډ ازموینه درته وایي چې ستاسو د ماشوم په وینه کې څومره لیډ دی. لیډ کولی شي د ماشوم وده، چلند، او د زده کړې وړتیا ته زیان ورسوي. د 
ازموینې پایلې څومره چې ټیټې وي، ښه وي. 

زیاتره مسمومیت هغه وخت پیښیږي کله چې ماشومان دزوړ لیډ رنګ څخه په دوړو کې وسټي، تیروي یا ساه واخلي. د 1978 دمخه جوړ شوي ډیر 
کورونه زوړ لیډ رنګ لري، چې اکثرا د نوي رنګ الندې وي. که رنګ سپینېږي، درزکېږي، یا خراب شوي وي، د زاړه لیډ رنګ څخه چپس او دوړې 
کولی شي پر پوړونو، د کړکۍ چوکاټونو، او ستاسو د کور شاوخوا ټولو برخو ته وغزیږي. د لیډ رنګ دوړې کولی شي د ماشومانو السونو او لوبو او د 

دوی خولو ته ورسیږي. 

ډیر ماشومانو په زوړ رنګ، خاوره، نلدوانۍ یا بله سرچینه کې له لیډ سره ځینې اړیکې درلودې. همدې المله د نیویارک والیت ډاکټرانو ته اړتیا لري 
ترڅوچې د 1 کال په عمر کې او بیا د 2 کاله په عمر کې د ټولو ماشومانو د وینې لیډ ازموینه وکړي. تر شپږ کلنۍ پورې دماشومانو لپاره، ستاسو ډاکټر یا 

نرس باید د هر روغ ماشوم په لیدنه کې له تاسو څخه د هغه الرو په اړه پوښتنه وکړي چې ستاسو ماشوم ممکن دی له لیډ سره اړیکه لرلی وي. هغه 
ماشومان چې له لیډ سره اړیکې لري باید معاینه شي. 

دµg/dL 5 یا ددې نه زیات د یوې ازموینې پایله، د ګوتې د سر د وینې په کارولو، باید له یوې دوهمې ازموینې سره )اکثرا د بازو( له رګ څخه اخیستل 
شوې وینې په کارولو بیا معاینه شي. که دوهمه پایله الهمµg/dL 5 یا زیات وي، تاسو باید دغه الندې مراحل تعقیب کړئ.

ستاسو د ماشوم د وینې لیډ ازموینه څه معنی لري

د ازموینې پایلې
ان مایکروګرام پر دسی 

)μg/dL( لیټر

د راتلوونکي مراحل

ستاسو د ماشوم په وینه کې خورا لږ لیډ شتون لري. 4-0  •

د کوچني ماشومانو لپاره د اوسط لیډ ازموینې پایله نږدې 1.4مایکروګرام پرډیسی لیټر)µg/dL( دی.   •

ستاسو د ماشوم لیډ کچه لوړه ده. د µg/dL 5 یا لوړې یوه پایله عمل ته اړتیا لري. 14-5  •

ستاسو ډاکټر یا نرس به درسره ستاسو د ماشوم رژیم، وده او پراختیا، او د لیډ د احتمالي سرچینو په اړه وغږیږي.   •

•  ستاسو سیمه ایزه روغتیایي څانګه به درسره د ماشوم دساتنې څرنګوالي په اړه وغږیږي او ستاسو د کور لیدنه به وکړي 
ترڅوچې د لیډ دسرچینې د موندلو لپاره له تا سره مرسته وکړي.

ستاسو ماشوم باید له 1 څخه تر 3 میاشتو کې بیا معاینه شي.   •

ستاسو د ماشوم لیډ کچه خورا لوړه ده. تاسو او ستاسو ډاکټر باید ژر تر ژره عمل وکړئ.44-15  •

ستاسو ډاکټر یا نرس به درسره ستاسو د ماشوم رژیم، وده او پراختیا، او د لیډ د احتمالي سرچینو په اړه وغږیږي.   •

•  ستاسو سیمه ایزه روغتیایي څانګه به درسره د ماشوم دساتنې څرنګوالي په اړه وغږیږي او ستاسو د کور لیدنه به وکړي 
ترڅوچې د لیډ دسرچینې د موندلو لپاره له تا سره مرسته وکړي.

ستاسو ماشوم باید په 1 میاشت یا ډیر ژر د وینې د لیډ د کچې او ستاسو د ډاکټرد الرښونې سره سم بیا معاینه شي.   •

ستاسو ماشوم سمدالسه درملنې ته اړتیا لري. 45 یا لوړ  •

ستاسو ډاکټر یا سیمه ایز روغتیایي څانګه به ژر تر ژره تاسو ته زنګ ووهي کله چې دوی د ازموینې پایله ترالسه کړي.   •

ستاسو ماشوم کېدای شي په روغتون کې پاتې شي، په ځانګړي توګه که ستاسو کور لیډ ولري.  •

•  ستاسو سیمه ایزه روغتیایي څانګه به ستاسو د کور لیدنه وکړي ترڅوچې د لیډ دسرچینې د موندلو لپاره له تا سره مرسته وکړي. 

ستاسو ماشوم باید تر هغه وخته بیرته کور ته الړ نشي تر څو چې دلیډ سرچینې لیرې یا سم نشي.   •

ستاسو ماشوم له درملنې وروسته بیا معاینې ته اړتیا لري.  •

نېټه:      µg/dL                      :د ازموینې پایله د ماشوم نوم:  
که د ازموینې پایله دلته نه وي لیکل شوې، د دې لپاره له خپل ډاکټر یا نرس څخه پوښتنه وکړئ، دا ولیکئ، اوله خپل ریکارډ لپاره یې خوندي کړئ.

د ټولو ازموینو پایلو لپاره، له بلې خوا دخپل ماشوم د لیډ کچې له زیاتېدو د مخنیوي لپاره دا مشوره تعقیب کړئ.



څنګه له لیډ مسمومیت څخه خپل ماشوم خوندي کړئ

خراب شوی رنګ 
درست کړئ او په 

خوندي ډول د کور 
ترمیم کړئ.

ماشومان خراب یا درزشوي رنګ څخه لرې وساتئ.  •

•  د 1978 څخه دمخه جوړ شوی په کور کې د ترمیم کولو دمخه، څنګه په خوندي توګه کار کول دزده 

کړې کولو او د دوړو سطح ټیټ ساتلو لپاره خپل سیمه ایز روغتیا څانګې ته زنګ ووهئ.

•  ماشومان او امیندواره میرمنې باید له ترمیم څخه لرې پاتې شي چې زوړ رنګ یې ګډوډوي، لکه ریګ 

مالول او سکریپ کول. دوی باید تر هغه پورې لرې پاتې شي چې دا ساحه د لوند پاکولو دمیتودونو او د 
HEPA ویکوم )بې له وچه پاکونه( په کارولو سره پاکه نه شي.

د السونو، لوبو، 
بوتلونو، کړکیواو 

پوړونوله دوړوڅخه 
ومینځئ.

د لوبې وروسته ، له خواړو، او خوب څخه مخکې د خپل ماشوم السونه او مخ ومینځئ.  •

•  لوبي، نانزکه )stuffed animals(، جوشک )pacifiers( او بوتلونه له صابون او اوبو سره اکثرا 

ومینځئ.

•  اکثرا فرشونه په لمده ټوکړه کړئ ، او د کړکیو څاګانې او چوګاټونه دپاکولو لپاره نم کاغذی تولیې وکاروئ.

د جامو، لوبو او ګاڼو 
له الرې لیډ کورته نه 

راوړلو په اړه 
محطاط شئ.

•  لیډ د ځینې ماشومانو ګاڼو، لوبو، کیلو، او زوړ فرنیچر کې دی. د ماشومانو د محصول دیادونې خبرتیا 

لپاره پر www.cpsc.gov/cpsclist.aspx راجسټر کړئ.

•  ځینې دندې او مشغولیتونه کولی شي له لیډ سره اړیکه ونیسي. پدې کې شامل دي: نقاشي، نلدواني، 

تعمیر، د موټر ترمیم، د اور وژنې سره کار کونه، داغي شیشې، او لوښي جوړونه. د لیډ دوړو دکمولو 
لپاره، کور ته د تګ دمخه کاري جامې بدل کړئ؛ خپل بوټونه په دروازه وباسئ؛ د کار کولو یا شوق 

کالي په جال توګه ومینځئ؛ مخکې له دې چې کور ته الړشئ خپل مخ ، السونه او لوڅ پوټکی ومینځئ.

د خپلو خواړو او د 
نل اوبو څځه لیډ 

لرې وساتئ.

•  که د اوبو نل د څو ساعتونو لپاره نه وي بهېدلي، نوددې د کارولو د مخه د یوې دقیقې لپاره پرېږدئ چې 

وبهېږي. د ښارګوټې او څاه اوبه کېدی شي له زړه نلدوانی څخه لیډ ولري.

•  یوازې د څښاک، پخلي، او د ماشوم شېدې جوړولو لپاره یخ نل اوبه وکاروئ. ستاسو د اوبو جوشول لیډ 

لرې نه کوي.

خواړه په پیوټر، کرسټال یا مات شوي لوښو کې مه ورکوئ یا وساتئ.  •

•  دخپل روغتیایي څانګې ته زنګ و وهئ، یا الندې ویب پاڼه وګورئ، دا لیدلو لپاره چې په کوم خواړه، 

مسالې، خواګه، دسینګار توکو او روغتیایي درملنو کې لیډ موندل شوي دي.

هغه خواړه ورکړئ 
چې کلسیم، وسپنه، 

او ویټامین C ولري.

دا خواړه ستاسو د ماشوم په بدن کې د لیډ زیرمه کېدو څځه محفوظ ساتلو کې مرسته کوي.

له کلسیم سره خواړه: شیدې، پنیر، یوګرد، توفو او شنه سبزیجات.   •

له اوسپنې سره خواړه: لوبیا، د غوړغوښې، غلې دانې، او د نخود کوچ.   •

له ویټامین C )سي( سره خواړه: نارنج، انګور، ټماټر، او شنه مرچ.  •
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 د لیډ په اړه نور 
معلومات ترالسه کړئ.

د خپل ماشوم له روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره خبرې وکړئ.

 خپل سیمه ایز روغتیا څانګې ته زنګ ووهئ. پر دې ویب پاڼه 
www.health.ny.gov/environmental/lead/exposure/childhood/

program_contact_map.htm ومومئ www.health.ny.gov/lead
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