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घरको प्लम्बिङ र आफ्नो खाने पानीमा हुने सीसासबिन्धी महत्वपर्
ू ण सच
ू ना
सीसाको संसर्ण कम र्ने सहज उपायहरू
तपाईंले जान्नु पने कुराहरू

पोर्ट ल्यान्डको पेय पानी स्रोतहरू सबै राज्य वा संघीय स्तरहरू पूरा गर्ट न ् वा बढी र्न ्। हामी भाग्यशाली
र्ौं कक नेतत्ृ व हाम्रो स्रोत पानीमा मात्र कम हुन्र्। यद्यपप, घर नलसाजीको प्रकारको आधारमा, केहह
घरहरूमा उच्च मात्रामा अग्लो हुन सक्र्।

तपाईंको खाने पानीमा हुने सीसासबिन्धी महत्वपूर्ण सूचना
पोर्ण ल्याण्ड पानी ब्यूरोले केही घर/भवनहरूको खानेपानीमा िढी मात्रामा सीसा भएको कुरा पत्ता
लर्ाएको छ । सीसाले ववशेष र्री र्भणवती महहला तथा िालिाललकाहरूमा र्बभीर स्वास््य

समस्या सज
ृ ना र्छण । आफ्नो खाने पानीमा सीसाको मात्रा घर्ाउन तपाईं के र्नण सक्नुहुन्छ
भन्ने कुरा थाह पाउन कृपया यो सच
ू ना राम्ररी पढ्नह
ु ोस ् ।
सीसाले स्वास््यमा पाने प्रभावहरू
खानेपानी वा अन्य श्रोतिाट हाम्रो िरीरमा सीसा पसेमा गबभीर स्वास््य समस्याहरू सज
ृ ना

हुन्छन ् । सीसाले मम्स्तष्क र मग
ुण ा साथै िरीरका सिै भागमा अम्ससजन पुयाणउने
ृ ौला खराि गनक
रातो रसत कोषिकाहरूको उत्पादनमा िाधा सज
ृ ना गनण ससछ । सीसाको संसगणको जोखखम
नािालक, िालिाशलका र गभणवती महहलामा सिैभन्दा िढी हुन्छ । वैज्ञाननकहरूले मम्स्तष्कमा
सीसाले पाने प्रभावले िालिाशलकाको IQ कम गछण भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन ् । सीसाको थोरै

मात्राले पनन स्वस्थ वयस्कभन्दा मग
ृ ौलाको समस्या र उच्च रसतचाप भएका वयस्कहरूलाई िढी

असर गछण । सीसा हड्डीमा भण्डाररत हुन्छ र पनछ हड्डीिाट िाहहर ननम्स्कएर िरीरमा शमशसन्छ
। गभाणवस्था दौरान, िच्चाले आमाको हड्डीिाट सीसा प्राप्त गछण र यसले सो िच्चाको हदमागी
षवकासलाई असर गनण ससछ ।
सीसाको श्रोतहरू
सामान्यतया सीसा हाम्रो वातावरर्को षवषवध स्थानमा पाउन सककन्छ । हाम्रो खाने पानीको
श्रोतमा सीसा षवरलै पाइने र हाम्रो खानेपानी प्रर्ालीमा सीसाको कुनै पररचचत श्रोत नभेहर्ने भए
पनन, केही घरमा सीसा पाउन सककन्छ । पोटण ल्याण्डमा, सीसा भएको घरे लु प्लम्बिङको सामाग्री
खखएर सीसा खानेपानीमा प्रवेि गने गरे को पाइन्छ । यी सामाग्रीहरूमा तामाको पाइप जोड्न

प्रयोग हुने सीसा भएको सोल्डर (जुन सामान्यतया सन 1970 दे खख 1985 को िीचमा िनेका घरमा
प्रयोर् भएका चथए) र पीतलका भाग र टुटीहरू पछण न ् । यस्ता पाइपमा रातभरर वा घरिाट
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काममा गएको िखत जस्तो लामो समय पानी पाइपमा िस्दा घरे लु प्लम्बिङको सीसा
खानेपानीमा घोशलन्छ ।

पोटण ल्याण्डमा, सीसाको संसगणका सिैभन्दा सामान्य श्रोतहरूमा सीसािाट िन्ने रङ, घरे लु धल
ू ो र

प्लम्बिङ सामाग्री पछण न ् । खेलौना, कस्मेहटक र भााँडाकाँु डा जस्ता अन्य घरे लु वस्तम
ु ा पनन सीसा
भेट्न सककन्छ ।

खानेपानीिार् सीसाको संसर्ण कम र्ने सरल उपायहरू:
1. सीसालाई पखाल्न पानी िहाउनह
ु ोस ् । पानी धेरै िेरसबम चलाइएको छै न भने षपउनु वा
खाना पकाउनअ
ु गाडड 30 सेकेन्डदे खख 2 शमनेटसबम वा अशलक चचसो नहुन्जेलसबम पानी
िहाउनुहोस ् ।

2. खाना पकाउन र िच्चाको खानेकुरा तयार र्नण चचसो, स्वच्छ पानीको प्रयोर् र्नह
ुण ोस ् ।

धारािाट आउने तातो पानी षपउन वा खाना पकाउन प्रयोग नगनह
ुण ोस ्; सीसा तातो पानीमा
सम्जलै घोशलन्छ । िच्चाको खानेकुरा िनाउन धारािाट आउने तातोको पानी प्रयोग
नगनह
ुण ोस ् ।

3. सीसा हर्ाउन पानी नउमाल्नुहोस ् । पानी उमाल्दै मा सीसा हट्दै न ।
4. फिल्र्रको प्रयोर् र्नह
ुण ोस ् । सो किल्टरले सीसा घटाउाँ छ वा घटाउाँ दै न जााँच्नुहोस ्- सिै
किल्टरहरूले सीसा घटाउाँ दै नन ् । पानीको गुर्स्तर कायम गनण उत्पादकको ननदे िन

अनुसार किल्टर चलाउनुहोस ् र िदल्नुहोस ् । 800-NSF-8010 वा www.nsf.org मा NSF
इन्टरनेिनल लाई सबपकण गरे र पानीको किल्टरको मापदण्डको िारे मा जानकारी शलनुहोस ्
।

5. आफ्नो िच्चाको परीक्षर् र्रे र सीसा छ वा छै न पत्ता लर्ाउनुहोस ् । आफ्नो िच्चामा सीसा
छ वा छै न कसरी जााँच्ने भन्ने िारे मा आफ्नो चचककत्सकलाई सोध्नुहोस ् वा LeadLine
लाई टे शलिोन गनह
ुण ोस ् । रगतको सीसाको मात्राको परीक्षर् तपाईंको िच्चा सीसाको
संसगणमा आइरहे को छ वा छै न भन्ने कुरा जान्ने एक मात्रा उपाय हो ।

6. खानेपानी परीक्षर् र्रे र सीसा छ वा छै न पत्ता लर्ाउनह
ु ोस ् । LeadLine लाई

www.leadline.org वा 503-988-4000 सबपकण गरे र कसरी पानीको ननिःशल्
ु क सीसा
परीक्षर् गराउन सककन्छ थाह पाउनह
ु ोस ् ।
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7. आफ्नो र्ुर्ीको एरे र्र ननयलमत रूपले जााँच्नुहोस ् । सोल्डर र घरे लु प्लम्बिङको सीसा

तपाईंको धाराको टुटीको एरे टरमा रहे को हुन ससछ । एक दईु महहनाको िरकमा एरे टरको
सिा गनुल
ण े सीसालाई हटाएर तपाईंको सीसासाँगको संसगण कम गछण ।

8. कम सीसा प्रयोर् हुने उपकरर्हरू खररद र्नह
ुण ोस ् । 2014 सबम आइ आइ पग्ु दा, सिै
पाइप, किहटङ तथा किससरहरूमा 0.25% भन्दा िढी सीसा हुनु नहुने ननयम छ । नयााँ
किससर ककन्दा ग्राहकहरूले सिैभन्दा कम सीसा भएका किससरहरू खररद गनप
ुण छण ।

जनस्वास््य सरु क्षा र्ने
पोटण ल्याण्ड पानी ब्यरू ो:
•

पानीमा pH िढाएर प्लम्बिङको सीसाको खखयाइलाई कम र्छण । यो pH समायोजनले
धाराको पानीमा सीसाको मात्रा आधा भन्दा कम पारे को छ । . नेतत्ृ वको स्तरलाई कम गनट
को लागी, पोर्ट ल्यान्डले प्रसोधन ननयन्त्रण उपचार सुधार गने प्रकिया शुरु गरे को र्। यी

•

सुधारहरू 2022 को िसन्तभन्दा अगाडड लागू भइसकेका हुनेछन ् ।
खानेपानीको प्रर्ालीिाट सीसाको पररचचत श्रोत हर्ाउाँ छ । 1998 सबममा सिै सीसा भएका
जडान (षपगटे ल) हटाइ सककएका चथए ।

•

ठूला,सीमान्तममटर जसले प्रतत-जोखिम आबादीमा पानी पुर्ााउँछ। सिै प्रनतस्थाषपत शमटरहरू
दि विणदेखख सीसा रहहत भएका छन ् ।

तपाईंको संसर्ण कम र्ने श्रोतहरू
पपर्र वार्रमा नेतत्ृ वको जोखिम कम गनटका साथैलीडललनकोमाध्यमबार् पोर्ट ल्यान्ड वार्र ब्यरू ोनेतत्ृ व
गने जोखिमका सबै स्रोतहरूलाई कम गनट कायटिमहरू समथटन गर्ट र्:
•

सीसाको षविासतता रोकथामसबिन्धी कायणिालाहरू

•

योग्य घरहरूमा जोखखम कम गने कायणक्रमहरू

•

िालिाशलकाको रगतमा सीसाको मात्राको ननिःिल्
ु क परीक्षर्

•

आफ्ना ग्राहकहरूलाई पानीमा रहे को सीसाको मात्राको जााँच र्ने ननिःशल्
ु क उपकरर्हरू

लीडलाइन सम्पकट गनह
ुट ोस ् : www.leadline.org वा 503-988-4000।
थप जानकारीको लागग,503-823-7525 मा हामीलाई कल,वा www.portlandoregon.gov/water
मा हाम्रो वेबसाइर् । तपाईंको घर / भवन र नेतत्ृ वको स्वास््य प्रभावको वररपरर नेतत्ृ वको जोखिम कम
गनट थप जानकारीको लागग, EPA वेबसाइर्मा जानुहोस ् www.epa.gov/lead वा तपाईंको स्वास््य
सेवा प्रर्ायकसँग सम्पकट गनह
ुट ोस ्।
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पोटण ल्याण्ड पानी ब्यरू ो
1120 SW Fifth Avenue, Room 600
Portland, OR 97204
Amanda Fritz, आयुसत

Michael Stuhr, P.E., ननदे िक

पोटण ल्याण्ड पानी ब्यूरो
Please contact us for translation or interpretation, or for accommodations for people
with disabilities.
More Information · Más información · Дополнительная информация · Thêm thông tin ·
欲了解更多信息 · Mai multe informații · Macluumaad dheeri ah · Подробиці · Tichikin
Poraus · अधिक सूचना
www.portlandoregon.gov/water/leadbrochure
Portland पानी ब्यरू ोको पानी लाइन:503-823-7525
ग्राहक सेवा: 503-823-7770
TTY: 503-823-6868
ओरे गन ररले सेवाको प्रयोग गनह
ुण ोस ्: 711

