د رسپ مسمومیت د مخنیوي لپاره الس په کار شئ
 3سامل خواړه وخورئ

n

ځینې د تررسه کولو او ځینې د نه
تررسه کولو کارونه

3

د څښاک پاکې
اوبه وکاروئ

خپلې اوبه د رسپ مقدار د
معلومولو لپاره معاینه کړئ.
که ستاسې د نل اوبه رسپ
ولري نو د څښلو ،په پخيل
کې د کارولو او د ماشومانو
د خواړو د جوړولو لپاره یې
د کارولو څخه ډډه وکړئ.
تر  ۶ساعتونو پورې د نه
کارولو وروسته د اوبو د
بهولو پر مټ په خپلو اوبو
کې د رسپ مقدار راکم
کړئ او د څښلو ،پخيل او
د کوچنیانو د خواړو او
جوسونو/رشبتونو جوړولو له
سړو اوبو څخه کار واخلئ.

د رسپ مسمومیت
مخه نیول کېدای يش

 3د رسپ لپاره د ماشوم معاینه وکړئ n
 3السونه او د لوبو شیان پرېمنځئ

د ال زیاتو معلوماتو لپاره د خپل ماشوم ډاکټر یا د خپلې سیمې د روغتیا
څانګې رسه اړیکه ونیسئ.

n

د کاؤنټۍ/ولسوالۍ له اړخه د روغتیايي څانګو یو لسټ دلته موندلې شئ:
http://www.ncalhd.org/directors/.

اضافه رسچینې د شاميل کارولینا د روغتیا او برشي رسچنیو خدمتونو ،د عامې
روغتیا څانګې ،او چاپېریايل روغتیا دفرت ،د کوچنیوايل د رسپ مسمومیت
مخنیوي پروګرام څخه د الرسيس وړ دي،

http://ehs.ncpublichealth.com/hhccehb/
cehu/index.htm#clppp or 1-888-774-0071.

 nرسه تررسه کړئ
 3د پاکولو چارې په پرېمنځلو
 3څپلۍ/بوټونه په دروازه کې اوباسئ

n

www.nchealthyhomes.com

د شاميل کارولینا سامل کورونه

 3یو مسلکي تنn
استخدام کړئ

د رسپ په مسمومیت باندې د خپل ماشوم
د اخته کېدو د مخنیوي لپاره چې څه کوالی
شئ ،ویې وکړئ.

د چاپېریايل روغتیا او آسیب
پذیرۍ (زیامنننې) مرکز

د شاميل کارولینا عامه روغتیا
روغتیايي او برشي خدمتونه

د تازه معلوماتو د ثبت نېټه :مارچ 2017
څخه اخیستل شوي  ، thinkstockphotos.comاو  canstockphoto.comانځورونه له ،istockphoto.com

له خپلو کوچنیانو رسه مرسته وکړي چې د رسپ درلودونکو دغه مواد و نه کاروي
 xد کور او موټر کنجیانې

 xله بهر څخه وارد شوي شیریني باب

n

n

n

n

 xد زړو کورونو بره د رسپ رنګ

 xرسپ رسه کار کوونکي کارګر
 xوینائیل یا د پالستیکي کوچنۍ تورې پټۍ

 xد لوبو توکي او د لوبو غمي/جواهرات

n

n

n
 xپه زړو کورونو کې دننه د رسپ رنګ

n

 xپه رسپ رسه پوښل شوي خاورین لوښي
 xد کب نیونې او ښکار توکي

 xد رسپ پیپونه/نلونه او د څښاک اوبه

n

n

xځینې نبايت مرشوبات او چای او همدارنګه کورين درمل
لکه ازرکون ( ،)Azarconبا-باؤ ( ،)Ba-Bawډا ټوی
( ،)Daw Twayډا کیېن ( ،)Daw Kyinګریټا (،)Greta
او پی لو آه ( )Paylooahښايي رسپ ولري.

xد عبادت لپاره کارول کېدونکي ځینې توکي ،لکه کوم
کوم ،سندور ،او د سرتګو د سینګار توکي لکه کحل،
کجل ،ال -کحل ،رسما/رانجه ،تیرو ( ،)tiroتوزايل
( ،)tozaliاو کويل( )kwalliښايي رسپ ولري.

n

 xله بهر څخه وارد شوې مسالې

n

 xد کور ناسامله ترمیم

