তথয সং�া� নিথ
নেভ�র ২০১০
পানীয় জেল সীসা
সীসা কী এবং কী কের আমােদর পানীয় জেল সীসা এেস যায়?
সীসা একিট েকামল ধাত ু যা িদেয় অেনক িজিনসপ� ৈতির করা হ, যার মেধয্ অনয্তম হপািনর
পাইপ। আপনার পানীয় জল সীসা িমি�ত হবার একিট কারণ হেত পাে, ভুগেভর ্ জেলর ে�াত েথেক
আপনার বািড়েত েয পািনর পাইপ ঢুকেছ, েসটা সীসা িদেয় ৈতির হেল, এই পাইপ েক সীসা সািভর ্স
লাইন বলা হয়। আপনার বািড় যিদ ১৯৫০ সােলর মধয্বত�  সমেয়র  আেগ ৈতির করা হেয় থাে, তা
হেল আপনার সািভর ্স পাইপ সীসার ৈতির হেত পাে। বড় বািড় ৈতিরর ে�ে� সীসার সািভর ্স পাইপ
বয্বহর করা হয়না, তাই আপিন যিদ েকান অয্াপাটর্েমে� থাে, তা হেল আপনার পাইপগিল সীসা
যু� হেবনা।
আপনার

পািনর সািভর ্স পাইেপর দুেটা অংশ থাে- শহেরর মািলকানা অংশ এবং আপনার সীমানা

েথেক বািড়র েভতের

েয অংশটা যাে� এবং েযটা আপনার �ািয়ে�র। শহর চাইেল, তার মািলকানার

অংেশর েয েকান পিরবতর ্ন করেত পারে।
সীসা িক আমার শরীেরর জনয্ �িতকার?
সীসা মি�� ও �ায়ুর তে�র িবকাশেক �িত�� কের এবং �ন, নবজাতক ও ছয় বছেরর িনেচর
িশশেদর �িত কে। েয সব সদয্জাত িশ, সীসার সািভর ্স পাইপ েথেক সরবরাহ কেলর জল িদেয়
ৈতির করা খাবার খায় তােদর পানীয় জল েথেক সীসা �হেণর স�াবনা সব েথেক েবিশ কারণ এটাই
তােদর মুল খাবার। েছাট িশশর যিদ শরীের সীসার পিরমান েবেড় যা, তাহেল তােদর মেনােযাগ, বিু �
�াস পায় ও আচরেণ সমসয্া েদখা যা।
কী কের বুঝেত পারব, আমার পািনর পাইেপ সীসা আেছ িকনা?
1. েজেন িনন আপিন ১৯৫০ সােলর মধয্বত�  সমেয়র  আেগ  িনিমর্ত েকােনা বািড়েত বসবা
কেরন িকনা। যিদ তা হয়, তাহেল, সািভর ্স পাইপ সীসা িদেয় ৈতির হবার স�াবনা খুব েবি।
বািড়িট যিদ আপনার িনেজর হ, তা হেল �য় করার কাগজ পরী�া কর। যিদ ভাড়া
বািড়েত থােকন, েস ে�ে�, মািলক েক িজ�াসা কর।
2. স�ব হেল, েয পাইপিটপািনর িমটাের যাে�, েসিট পরী�া কর। এইিট যিদ ছাই রে�র হ,
সহেজ আঁচড় কাটা যায় ও েটাকা িদেল ফাঁপার আওয়াজ না আেস, তাহেল এিট সীসার হেত
পাের।
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১৯৫০-মধযবত� সমেযর আেগর বািড়েত বসবাস করেল আপনার কী করনীয় :
1. আপিন যিদ গভর্াবতী হন এব/বা আপনার সে� ছয় বছেরর িনেচর িশশ থাে: কেলর মুেখ
একিটপািনর িফ�ার লাগান। েসই সব িফ�ার লাগােবন যা নয্াশনয্াল সয্ািনেটশন ফাউে�
�ারা �ীকৃ ত ও যার েলেবেল “এনএসএফ-৫৩ সীসা অপসরন/�ােসর জনয” েলখা আেছ। সিঠক
িফ�ােরর জনয্১৮০০-৬৭৩-৮০১০ ন�ের েফান করন বা এনএফএস এর ওেয়বসাইট
www.nsf.org িট েদখু।
িশশেক যিদিশশ খাদ খাওয়ান, তা হেল ঠা�া পিরেসািধত কেলর পািন িনন, েফাটান ও
তার পর ঠা�া কর। ৩০ িমিনেটর মেধয্ বয্বহার কের েনে। যত িদন িফ�ার না
লাগাে�ন, ততিদন, পািন পান করাও িশশর িশশ খাদয্ বানােনার জনয্ পয্ােকটজাত প জল
বয্বহার কর। আপিন েরিড-টু-ইট খাবারও বয্বহার করেত পাের।
2. আপানার িশশেকবেু কর দুধ খাওয়ান।

বেু কর দুধ �া�য্কর ওবেু কর দুেধ সীসার পিরমান কেলর

জেলর তুলনায় অেনক কম।
3. েবশ িকছু ঘ�ার জনয্ যিদ আপনার পািন বয্বহার না করা হেয় থা, তাহেল �িতবার কল
খুেল পািন পড়েত িদন যত�ন না খুব ঠা�া হে�, ও তার পর আরও ১ িমিনট পািন পড়েত
িদন। এটা েক বলা হয় পাইেপর �য্ািশ।
4. পাইপ �য্াশ রার পেরও রা�া করা ও পান করার জনয্ ঠা�া পািন বয্বহার । ঠা�া
পািনর তুলনায় গরম পািনেত পাইেপ্র সীসা অিত সহেজ চেল েযেত পাে। তাই ঠা�া পািন
দুিষত হবার স�াবনা অেনক কম।
5. আ্পনার িদেকর সীসার সািভর ্স পাইপ পালটা। টেরে�া পাি�ক েহল্থ কেঠার ভােব সুপিরশ
কের, দুই িদেকরই সীসার সািভর ্স পাইপ পালটােনার জন- শহেরর মািলকানা অংশ, ও িনেজর
অংশ। আপনার সীসার সািভর ্স পাইপযিদ েয েকান প� েথেক পালটােনা হয়, তা হেল, পািন
বয্বহার করার আেগ িকছু গর�পুণর্ পদে�প িনেত। িবষদ জানেত

www.toronto.ca/health এ েদখুন।
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সীসার �ভাব �াস করার িকছু সাধারন �ান:
1. ১৯৫০ সােলর মধয্ ভােগর পে, িক� ১৯৮৯ এর পুেবর্ যিদ আপনার বািড় বা অয্াপাটর্ে
িনিমর্ত হ, তাহেল, িনয়িমত �য্াশ করেব। পািনেত সীসার পিরমান �াস করার জনয পান
করা ও রা�া করার জনয্ ঠা�াপািন বয্বহার কর। পািনর পাইপ বা কল লাগােনার কােজ
বয্বহৃত সীসার েসা�া(বা সীম) পািনেত থাকেতও পাের। আপিন যিদ গভর ্বতী হ, বা
বুেকর দুধ পান কিরেয় থােকন, এবং যিদ আপনার সে� েকােনাও ছয় বছেরর িনেচ িশশ থােক
বা কেলর পািন িদেয় ৈতির করা িশশ খাদয্ আপনার স�ানেকেখাইেয় থেকন, তেব এই
সবগিলই আপনােক করেত হে।
2. আপিন যিদ েকান পুরােনা বািড়েত থােকন, তাহেল েদওয়ােলর রং ঘষেবন না, কারন তােত
সীসা থাকেত পাের। ১৯৮০ সােলর পুেবর্ িনিমর্ত বািড়েত বয্বহৃত রেঙ সীসা থাকেত । এই
সীসা আপনার বািড়র ধুেলায় িমেশ েযেত পাের, তাই িনয়িমত িভেজ মপ বা কাপড় িদেয় ধুেলা
ঝাড়েবন।
3. িশশেদর �ায়ই হাত েধায়া উিচ, িবেশষ কের খাবার আেগ ও ঘুেমােত যাবার সময়, হােত
েলেগ থাকা সীসার ধুেলা পির�ার করার জনয।
4. ঘের বাইেরর জুেতা ঘেরর িভতের বয্বহার করেবন ন। জুেতার তলায় ধুেলােত সীসা বা অনয্ানয
দুিষতকরণ ব� থাকেত পাের।
সীসা যু� রং ও ধুেলার স�ে� িব�ািরত জানেত, www.toronto.ca/health/hphe/children.htm এ

েটােরে�া জন�াে�য্ “িহেডন এ�েপাজারস” িবষেয় তথয্ সং�� নিথ েদখুন। পানীয় জলেক সীসা মু�
করার

শহেরর পিরক�নার িবষেয় জানেত হেল www.toronto.ca/water েদখুন।
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