लिड विषाक्तता
“टे क-होम” (घिमा िचगएको) लिड

तपाईंको माध्यमबाट तपाईंको परििाि काम ि रुचिहरूमा प्रयोग भएको लिडको सम्पककमा आउन सक्छन ्
"टे क-होम" भिि भनेको के हो
तपाईंको परिवाि ि
"टे क-होम" भिि
लिडको कािणिे गर्ाक ियस्कहरू ि बािबालिकाहरूमा
स्िास््य समस्या हुन सक्छ। गभकिती ि स्तनपान
गिाइिहे का महहिाहरू ि साना बािबालिकाहरू यसको
अचिक जोखिममा हुन्छन ् ि उनीहरूको पिीक्षण
गिाउनप
ु छक । िक्षण ि प्रभािहरू जनसङ्ख्या िगकको

भिियुक्त धूिो कामबाट प्राय: तपाईंको घिसम्म पुग्ने गर्भ
टे क-होम लिड त्यो हो जब काममा उत्पन्न भएको लिडयक्
ु त िि
ू ो कपडा, जत्ु ता ि व्यस्क्तगत
सामानहरूको माध्यमबाट तपाईंको घिसम्म पग्ु छ।

त्यो तपाईंको गाडीमा िहे को हुन सक्छ, ि

त्यहाँबाट फननकिि, भुईँ, कापेट ि अन्य सामानहरूमा पग्ु न सक्छ। यस कािणिे गर्ाक, तपाईंको घिमा
लिडका जोखिम तत्िहरू नभए तापनन तपाईंको परििाि लिडको सम्पककमा आउन सक्छन ्।

"टे क-होम" भिि कम गने

आिािमा लभन्न-लभन्न हुन सक्छ ि यसमा ननम्न पनक

सामान्य कदमहरू चािेि टे क-होम भिि कम गनभ सककन्र्

सक्छ:

तपाईं लिडको साथमा काम गनह
ुक ु न्छ भने, यी साििानीहरू अपनाउनह
ु ोस ्:

वयस्क



आफ्नो गाडी लभत्र पस्नु अनघ आफूिे िगाएको कपडा ि जत्ु ता फेिे ि सफा कपडा ि जत्ु ता



थकाई िाग्नु ि टाउको र््
ु नु



माांसपेशी ि जोनी र््
ु नु



िानमा अरुचि ि भाि परिितकन हुनु



मस्स्तष्क, स्नायह
ु रू ि लमगौिामा हानन पग्ु नु





परु
ु ष ि महहिाहरूमा प्रजनन सम्बन्िी समस्या

कामबाट जानु अनघ हात ि अनह
ु ाि िन
ु ह
ु ोस ्



यौन िाहना कम हुनु



काम गर्ाक िगाउने कपडाहरू छुट्टै िन
ु ह
ु ोस ् ि अरू कपडाहरू िन
ु ु

िगाउनह
ु ोस ्



काम गर्ाक िगाएको फोहोि कपडा ि जत्ु तािाई एउटा प्िास्स्टकको
झोिामा िा्नह
ु ोस ्

अनघ मेलसनिाई केही क्षण िािी ििाउनह
ु ोस ्



गभभवती महहिा

तपाईंिे काममा आफ्नो सेिफोन प्रयोग गनभ
ुक एको छ भने, घिको कसैिाई पनन त्योसँग िेल्न
नहर्नह
ु ोस ्



गभकपतन



बच्िा अपरिपक्ि जन्मनु



जन्मँर्ा बच्िाको िजन कम हुनु



भ्रूणमा स्थायी हानन पग्ु नु

भिि-सिु क्षित कायभ अभ्यासहरू
काम गदाभ आफूिाई भििबाट बचाउनुहोस ्


कायकस्थिमा िाने, वपउने, िम्र
ु पान गने िा कपडा बर्ल्ने कायक नगनह
ुक ोस ्



र्ाह्रीजँ घ
ु ा ि नङहरूिाई सफा ि िि
ू ोिहहत िा्नह
ु ोस ्



औांठी ि बाजु (ब्रेस्िेट) जस्ता गहनाहरूको मनु नको भाग िन
ु ह
ु ोस ्



बािबाभिका

लिडयक्
ु त िि
ू ो सफा गनक HEPA भ्याकुम प्रयोग गनह
ुक ोस ्





मस्स्तष्क, स्नायह
ु रू ि लमगौिामा स्थायी हानन पग्ु नु

औजािहरूिाई अको कामको िाचग प्याक गनुक अनघ नतनीहरूिाई सफा गनह
ुक ोस ्





लसक्ने कायकमा र्ीघककािीन िन
ु ौतीहरू हुनु

लभजाएि पछ्
ु ने ि सफा गने विचि अपनाउनह
ु ोस ् ि प्रयोग पनछ



स्मिण शस्क्त ि स्िभाि सम्बन्िी समस्या

स्तनपान गिाइिहे का महहिाहरू



उनीहरूको र्ि
ू लिडद्िािा र्वू षत हुन सक्छ, जसको
कािणिे गर्ाक बच्िा लिडको सम्पककमा आउन सक्छ

फाल्न लमल्ने टािोहरू प्रयोग गनह
ुक ोस ्



सिु क्षात्म उपकिण (अथाकत ्, श्िास यन्त्र, पञ्जा) िगाउनह
ु ोस ्



प्रयोगपनछ फाल्न लमल्ने सुिक्षा पहहिनहरू, जस्तै पिू ै शिीि
छोप्ने पहहिनिे लिडद्िािा कपडा र्वू षत हुन कम गछक
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काम िा रुचिको कािणिे ियस्कहरू लिडको सम्पककमा आउन सक्छन
लिडको ितिाहरूको बािे मा िषौं र्े खि थाहा भए तापनन, िेिै सामान्य िस्तुहरूमा अझै पनन लिड पाइन्छ। केही काम ि
रुचिहरूको कािणिे गर्ाक माननसहरू लिडको सम्पककमा आउने उच्ि जोखिममा हुन्छन ्। तपाईंको काम िा रुचिको कािणिे गर्ाक
तपाईं लिडको सम्पकक आउनुभएको छ र्क छै न थाहा पाउनुहोस ् ि ननस्श्ित रूपमा आिश्यक साििानीहरू अपनाउनुहोस ्।

ननमाभण

रुचचहरू



िङ िगाउने िा िगाएको िङ हटाउने



घिको स्िरूप बर्ल्ने



पन
ु ननकमाकण ि ममकतसम्भाि



माछा माने िेट, गोिी िा िेिौनाहरूको िाचग लिड पगाल्ने



प्िस्म्बङ, ग्िेस्जङ (झ्यािमा शीशा िगाउने) ि पिाकि िगाउने



बन्र्क
ु िे ननशाना िगाउने (टागेट शहु टङ)



काठ जिाउने



लसिालमक्समा लिडयक्
ु त िोगन प्रयोग गने



पि
ु हरू, पानी िा्ने टाििहरू, ट्याङ्खकीहरूको ननमाकण ि ममकत



घि पछाडड िद्दी िातु रिसाइकि गने, ि िे डडएटि ममकत गने



लिडयक्
ु त लमश्र िातुद्िािा िस्तुहरू िेस्ल्डङ गने िा काट्ने



िङ्खगीन शीशा बनाउने



िङ िगाइएका काठ जिाउने

उत्पादन

ममभत



लिड एलसड ब्याट्रीहरू



सिािी सािन सम्बन्िी काम



केबि, तािजन्य उत्पार्नहरू, सोल्डि



पानी जहाजको ममकत



बन्र्क
ु , गोिी, विष्फोटक सामग्री



िेस्ल्डङ गने, काट्ने िा चिल्िो बनाउने



िबि िा प्िालसक



लिडयक्
ु त लमश्र िातुहरू िा लिडको जिप िगाइएका सतहहरू वपस्ने



सोल्डरिङ ि इिेक्टिोननक्सको ममकत



िगाइएको लिडयक्
ु त िङिाई प्रभाि पाने ममकत कायक

धातुको काम

अन्य स्रोतहरू



फाउन्डिी सम्बन्िी काम, कास्स्टङ, फोस्जकङ



फायरिङ िे न्जमा सिसफाइ गने



वपस्ने

लिडयक्
ु त िङ, मसी, िञ्जक ि िोगन प्रयोग गने



सर्ककट बोडक उत्पार्न ि रिसाइकि गने




नगिीय ठोस फोहोि जिाउने भट्टीमा काम गने
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