
 

 
 

 
 رواییت کاسمیڻکس اور ہلدی مںی س�سہ

 ا��� پوچھ� گ�ئ سواالت 
،  9اپ ڈ�ٹ � تار�ــــخ   2019دسم�ب

 
۔ ن � اندر قدرئت ک�� دھات � ذخائر منی ملئت �� ی مائل دھات �� جو زمنی کان � نکال�ن  س�سہ ا�ک ن�لگوں خا�س�ت

۔ عام استعمال وا�� بعد، اس کا استعمال بہت � مختلف   اور صنعئت مصنوعات منی ہوتا ��
 
، یہ تو �ف مثال  �وں اور مئٹ � برتن � پالش منی ملتا �� ی � آالت، گولیوں، بی�ٹ س�سہ پرا�ن پینٹ، ز�ورات، ما� گ�ی

۔ ۔ یہاںز�ادە تفص�� فہرست  � طور پر چند مصنوعات � نام ہنی   مل سکئت ��
 

، اور�گون � صحت اہل�اروں کو ہندو مذہئب رسوم منی استعما 2019 ق � موسم خزاں منی ل ہو�ن وا� اور م�ش
، ساتھ �  �ت اف���ت ثقافتوں � لوگوں � ذر�عہ پہ�ن جا�ن وا� کچھ روایئت کاسمیڻکس منی وس�، جنوئب ا�ش�ا اور م�ش

ون مل� � خ��دے گ�ئ ہلدی � کچھ مصالحہ جات منی پا�ئ گ�ئ سی� � خطرنا� سطحوں � وجہ � �ش��ش  ب�ی
۔   ہوئئ

 
 مصنوعات�ش��ش وا� 

 
م، ڻ�کہ اور رو�

�
م ک

�
 سندور، ک

ا�ش�ا اور اس � آس پاس ان چمکی� �خ نارن�ب پاؤڈروں کا استعمال عام طور پر ہندو مذہئب مقاصد � ل�ی اور جنوئب 
۔ ن منی ہوتا �� بعض اوقات سی� کا استعمال رنگ کو چمکدار بنا�ن �ا مصن�ع کا وزن بڑھا�ن � ل�ی ہوتا  � کمیونیڻ�ی

۔ لوگ اس وقت سی� � زد منی آ سک�ت ہنی جب ا�� پاؤڈر آنکھوں �ا منھ � راس�ت جسم منی داخل ہو جائنی جن  ��
  ۔منی س�سہ شامل ہو سکتا �� 

 
۔  صحت اہل�اروں �ن درج ذ�ل برانڈز � مقا� طور پر خ��دے ہو�ئ سندور � نمونوں منی ز�ادە سی� � اجزاء پا�ئ ہنی

● Ancient Veda  
● Divine Supplies 

 
 کحل

، طئب �ا آرا��ش مقاصد � ل�ی آنکھوں  ، یہ س�اە ک�� دھات روحائن جو کاجل، �مہ �ا �مہ � نام � ب� معروف ��
۔ ۔ منی لگائئ جائت �� �ن  FDA مذہئب مقاصد � ل�ی کم سن اور نو عمر بچوں پر اس کا استعمال روایئت طور پر ہوتا ��

جو سی� � ک�� دھات �  —دی �� کیونکہ اس مصن�ع کو بنا�ن کا ا�ک ط��قہ گ�لیناکحل � درآمد پر پابندی عائد کر 
۔—بطور ب� معروف ��    نا� معدئن ش�ئ کو پاؤڈر منی پ�سنا اور پھر اس کو دو�� مرکبات � ساتھ مالنا ہوتا ��

 
ون مل� خ��دی ہوئئ مصنوعات منی س�سہ مال  ، جن منی درج ذ�ل برانڈز ملڻنوماە کاؤنئٹ منی مقا� طور پر اور ب�ی �� 

 :  شامل ہنی
● Hashmi Surma Special  

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/HEALTHYNEIGHBORHOODS/LEADPOISONING/PARENTSFAMILIES/Pages/sourcesoflead.aspx
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#sindoor
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#kohl
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● Al-Asmad Alharmain Zam Zam & Rose Water 
 

  ہلدی
، دوا اور روایئت یہ جڑ ا��� ا�ک  چمکی� نارن�ب پاؤڈر � ڈھ� ہوئت �� اور اس کا استعمال جنوئب ا�ش�ا منی کھانا پکا�ن

۔ ۔ رسومات منی روزانہ ہوتا �� ت ہو�ن لگا �� بعض اوقات مصن�ع کو م��د چمکدار  پوری دن�ا منی اس کا استعمال بک��
وں � ہو�ن وا� نقصان کو ڈھک�ن � ل�ی ہل ٹ ۔بنا�ن اور ک�ی لوگ  دی � جڑ �ا پاؤڈر منی سی� کا پاؤڈر شامل کر د�ا جاتا ��

۔ صحت اہل�اروں کو بن�ادی طور پر ہندوستان �ا بنگلہ  جب اس مصال� کو کھا�ت ہنی تو سی� � زد منی آ جا�ت ہنی
، نہ کہ ان مصنوعات � بار� منی جو بڑ�  ام��� ُس�� مارکٹس منی د�ش � آ�ن وا� مصال� � بار� منی �ش��ش ��

۔  فروخت ہوئت ہنی
 

 صحت � جوکھم
 

؟  س�سہ جسم مںی کی� داخل ہوتا ��
 بار�ک ذرات �ا دھول کو نگل�ن �ا سا�س � ذر�عہ اندر لی�ن �۔—س�سہ جسم منی دو بن�ادی ط��قوں � داخل ہوتا �� 

۔ بچوں � ل�ی ذرات کو نگلنا ز�ادە عام �� کیونکہ وە ا��� اپ�ن ہاتھوں زد منی آ�ن کا کم  �ا اش�اء کو اپ�ن منھ منی ڈال لی�ت ہنی
۔ � سی� � چھڻکارا حاصل  عام ط��قہ آنکھوں �ا آ�سؤوں � ذر�� جذب کر لینا �� � دھ�ی وقت گزر�ن پر جسم دھ�ی

۔  کر لیتا ��
 

؟  ک�ا ��
گ

 س�سہ � ز�ر آلود�
 —خون منی سی� � بڑ� ہوئئ سطح

گ
مائ�کرو گرام �ا اس � ز�ادە  5� لی�ٹ خون منی �ن ڈ�—�ا سی� � ز�ر آلود�

۔  ہو جائت �� تو �کاری صحت ا�جنس�اں ف�م� �  خون منی سی� کا ارتکاز ��
گ

جب ک� ب�� کو سی� � ز�ر آلود�
، ب�� � صحت پر اس � اثر کو کم � کم کر�ن � ل�ی وسائل فراہم  ساتھ مل کر سی� کا ممکنہ ذر�عہ معلوم کرئت ہنی
کرئت ہنی اور صحت � نگہداشت فراہم کنندگان � ساتھ کام کر � فالو اپ خون � جانچنی کرئت ہنی تا�ہ سی� � 

 سطح کم ہو�ن کو �قیئن بنا�ا جا س�۔
 

؟  اس � عالمات ک�ا ہںی
 � عالمات کو د�کھنا ہم�شہ آسان نہنی ہوتا �� تاوقت�کہ ک� شخص � خون منی سی�

گ
 � سی� � ز�ر آلود�
خون منی سی� � بہت اون�� سطحوں وا� م��ضوں � پ�ٹ منی درد �ا انگلیوں، کالئیوں اور  سطح بہت ز�ادە ہو۔

۔ سی� � انتہائئ اون�� سطحنی دوروں، اعضاء � نقصان، بیہو�ش اور موت کا سبب  ڻخنوں منی کمزوری ہو سکئت ��
۔  بن سکئت ہنی

 
۔ بالغوں � اس � زد منی آ�ن � ہائئ  ، جوڑوں اور پڻھوں منی درد �ا مزاج � �ب ضابطگ�اں ہو سکئت ہنی کچھ  بلڈ پ���ش

۔ ، توجہ � ارتکاز منی پ��شائن �ا تول�د � اہل�ت � متعلق دشوار�وں کا تج��ہ ہوتا ��   بالغوں کو �اد داشت گم ہو�ن
 

ہوئت ہنی انہنی خاص طور پر جوکھم الحق  وە ب�� اور نونہال جو اس وقت اس � زد منی آ�ت ہنی جب ان � مائنی حاملہ
۔ ۔ ہوتا �� جو ب�� سی� � زد منی آ��ئ ہنی ممکن �� وە  تھوڑا س�سہ ب� بچوں کو آہستہ س�کھ�ن وا� بنا سکتا ��

صحت �ا رو�ی � متعلق کوئئ ظاہری تبد�� کا مظاہرە نہ ک��ں، اس ل�ی خون منی سی� � جانچ یہ معلوم کر�ن کا واحد 
۔ راستہ  � متاثر ��

گ
، قبض، بھوک نہ لگنا اور وزن  �� کہ آ�ا کوئئ شخص سی� � ز�ر آلود� عالمات منی ُتنک مزا�ب

۔  کم ہونا، کم توانائئ �ا تھکاوٹ شامل ہنی
 

https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#turmeric
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 : �ں ہو سکئت ہنی ن  بچوں � سی� � زد منی آ�ن � درج ذ�ل چ�ی
 رو�ی اور آموزش � دشوار�اں۔ ●
 دشوار�اں۔سماعت اور گ��ائئ منی  ●
 اور  ●

گ
 ۔�شوونما ُسست بال�د�

 
 محفوظ استعمال اور ض�اع

 
؟  ا�ر مںی یہ مصنوعات استعمال کرتا ہوں تو مجھ� ک�ا کرنا چاہ�ی

ا�ر آپ ا�سا مصن�ع استعمال کر�ت ہنی �ا استعمال ک�ا �� جو سی� � آلودە ہو سکتا �� تو خون منی سی� � جانچ 
یہ جان�ن کا یہ واحد ط��قہ �� کہ آ�ا آپ �ا بچہ  داشت فراہم کنندە � بات ک��ں۔کرا�ن � بار� منی اپ�ن صحت نگہ

۔  سی� � زد منی آ چکا ��
 

 مںی سی� پر مشتمل مصن�ع کو محفوظ ط���ت � کی� ضائع کروں؟
 ا�ر آپ � پاس کوئئ ا�سا مصن�ع �� جس منی آپ � خ�ال � سی� � غ�ی محفوظ سطحنی ہو سکئت ہنی تو ا�

ا�ر آپ � پاس اس مصن�ع � بڑی مقدار ��  بچوں � دور رکھنی اور ا� گھر � د�گر کوڑ� � ساتھ پھینک دیں۔
(مثً�، سندور � بھرا ہوا ب�گ) تو اس مواد کو پھینک�ن � پہ� اس کو دو�� ب�گ منی ڈال دیں تا�ہ کوئئ ا�سا شخص 

 اس � زد منی نہ آ جا�ئ جو کوڑ� کو سنبھا� گا۔
 

ن � سطح کا پائن �ا پی�ن � پائن � وسائل آلودە  ، کیونکہ اس � زمنی ان مصنوعات کو ِسنک �ا ب�ت الخال منی نہ بہائنی
۔  ہو سک�ت ہنی

 
ورت محسوس کرتا ہوں۔ ا�سا محفوظ طور پر مںی کی� کر  مںی اس مخصوص مصن�ع کو استعمال کر�ض � �ض

 سکتا ہوں؟
ل منی س�سہ شامل �� تو صحت اہل�ار ا� بچوں � دور رکھ�ن اور ا�ر آپ حاملہ ا�ر ک� مصن�ع جی� سندور �ا کح

۔ بصورت د�گر، بالغ اشخاص سی� پر مشتمل مصن�ع کا استعمال جاری  ہنی تو ا� استعمال نہ کر�ن � تج��ز کر�ت ہنی
رکھ�ن � ل�ی محتاط ہوں اور اس مصن�ع کو رکھ�ن � اہل ہو سک�ت ہنی ا�ر وە اس مصن�ع کو اپئن آنکھوں اور منھ � دور 

۔   چھو�ن � بعد اپ�ن ہاتھ دھو لنی
 

، انہنی تالش ک��ں جو ر�استہا�ئ متحدە،  ان مصنوعات � ل�ی جو عام طور پر آنکھوں � ارد گرد استعمال ہو�ت ہنی
ب� کاسمیڻکس � معمول � مطابق سی� � ل�ی س کا لیبل لگا ہو۔”  س�سہ � پا�”کین�ڈا �ا یورپ منی ب�ن ہنی �ا ان پر 

۔ ، بل�ہ ان لیبلز وا� مصنوعات ز�ادە محفوظ ہو سک�ت ہنی  جانچ نہنی � جائت ��
 

 جانچ
 

؟   ا�ر ہم یہ مصنوعات استعمال کر�ت ہںی تو کن � جانچ ہویض چاہ�ی
ن اور ک� ب� عمر � بچوں کو خون منی  سی� � جانچ کرائن ان مصنوعات کو استعمال کر�ن وا� حاملہ خواتنی

۔   چاہ�ی
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�ن وقت  ۔ 2سال اور  1عام طور پر، سی� � زد منی ہو�ن � جانچ کرا�ن کا بہ�ت سال � کم عمر وا�  6 سال � عمر ��
، اس ل�ی اس عمر کا کوئئ ب� ا�سا بچہ جس � خون منی  بچوں � سی� � زد منی آنا کا سب � ز�ادە جوکھم ہوتا ��

 
گ

۔  سی� � موجو�  � جانچ نہنی ہوئئ �� اس � جانچ ہوئن چاہ�ی
 
ا�ر خاندان � افراد کو سی� � بار� منی �ش��ش �� تو انہنی خون منی سی� � جانچ � ل�ی صحت نگہداشت فراہم 

۔ ۔ مفت منی سی� � جانچ وا� کلینکآپ اپ�ن ب�� کو  کنندە � کہنا چاہ�ی  ب� � جا سک�ت ہنی
 

 مںی اپ�ض گھر مںی ک� مصن�ع � جانچ کی� کر سکتا ہوں؟
۔ �ن کام  خاندان ک� مقا� ہارڈ و��ئ اسڻور � سسئت سی� � جانچ خ��د سک�ت ہنی ل�کن یہ جانچ ان مصنوعات پر بہ�ت

، مئٹ � برتن اور پینٹ � ڻکڑ�۔کرئت �� جن � او�ری  پاؤڈروں � جانچ کرنا م��د  سطح ہموار ہوئت �� جی� کھلو�ن
۔ ، خاص طور پر ان � جو �خ �ا س�اە رنگ � ہنی  مشکل ہو سکتا ��

 
�ن ط��قہ ا�  ی ا�ک��ڈ�شن پروگرامک� کاسمیڻک مصن�ع � جانچ کر�ن کا بہ�ت � فہرست منی موجود   ن�شنل ل�ڈ لیبار��ٹ

۔ ی منی بھ�جنا �� ۔ ک� لیبار��ٹ ن منی  نتائج کا بغور جائزە لینا چاہ�ی ئ� ئ� ا�م �ا اس � ز�ادە � ر�ورڻنگ �  20کچھ لی�ب
، جو اتنا کم نہنی �� کہ یہ تع �شن حدیں ہو سکئت ہنی ن نہ ک�ا جا س� کہ آ�ا کاسمیڻک وفا�ت فوڈ اینڈ ڈرگ ا�ڈمنس�ٹ نی

)Food Food and Drug Administration, FDA) ۔ 10) � تج��ز کردە  ئ� ئ� ا�م � حد � کم پر مشتمل ��
 

۔ ی کو بھ�جنا چاہ�ی ، ل�ب � نمونہ بھ�ج�ن � پہ� کوئئ غذا �ا مصالحہ جس منی س�سہ ہو سکتا �� ا� غذائئ لیبار��ٹ
۔  رابطہ کر � �قیئن بنائنی کہ یہ مصن�ع منی س�سہ � جانچ کر سکتا ��

 
503-988-�   ملڻنوماە کاؤنئٹ ل�ڈ الئنمصالحہ جات �ا پاؤڈروں منی سی� � جانچ � بار� منی سواالت � ل�ی 

 طہ ک��ں۔پر راب4000
 

 کارروایئ ک��ں
 

؟  ان مصنوعات � سی� � زد مںی آ�ض کو م��د روک�ض � ل�ی حکومت ک�ا کر ر� ��
۔  اس وقت، ر�اسئت اور مقا� حکومتنی نہنی جانئت ہنی کہ ان منی � کت�ن مصنوعات اور�گون منی فروخت ہو�ت ہنی

 
FDA ۔ اور�گون ہ�لتھ اتھارئٹ اور صحت �  � پاس ان مصنوعات � تفت�ش کر�ن اور ان � درآمد روک�ن کا اخت�ار ��

� ساتھ کام کر � مقا� اسڻوروں منی مل�ن وا� غ�ی محفوظ مصنوعات � تفت�ش کر�ت ر��  FDAمتعلق مقا� محک� 
۔ ن � سات ہنی ۔صحت � اہل�ار ان خاندانوں اور کمیونڻ�ی  ھ ب� کام کر�ت ہنی جو ان مصنوعات � متاثر ہو چ� ہنی

 
FDA  ن ۔ 10�ن سندور اور کحل جی� مصنوعات منی سی� کا ز�ادە � ز�ادە مواد �ن ملنی ن ک�ا �� مصال�  ذر� متعنی

؛ ل�کن  FDAمنی سی� � ل�ی  ی حد �ا تج��ز نہنی رک� �� وع � �� اور وە �ن  تفت�ش�ن ا�ک  FDA�ن کوئئ ر�گولی�ٹ �ش
ن .  ۔ 1ملنی  ذرات وا� بچوں � استعمال � ل�ی ت�ار کردە ک� ب� ا�� مصن�ع پر پابندی لگا سکئت ��

 
، مگر نوعمر بچوں �ا حامل FDAا�رچہ  ن کرئت �� ن � ل�ی سی� � زد مصنوعات � ل�ی قابل قبول سطحنی متعنی ہ خواتنی

۔“ محفوظ”منی آ�ن � کوئئ   سطح نہنی ��
 

https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/test-your-child-lead
https://www.epa.gov/lead/national-lead-laboratory-accreditation-program-nllap
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention
https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_1143.html
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، ملڻنوماە  ثقافئت طور پر مخصوص سی� � مصنوعات � بار� منی کاؤنئٹ � کام � بہ�ت طور پر اطالع دی�ن � ل�ی
وع منی کمیونئٹ � مذا�رات منعقد کر  2020کاؤنئٹ ثقافئت طور پر مخصوص رسائئ کو جاری رکھ� ہو�ئ �� اور  � �ش

۔ ن �  ر� �� کت منی دلچسئ� �� وە جوڈی ڻنی پر رابطہ کر سک�ت ہنی �ا  judy.tan@multco.usوە لوگ جنہنی �ش
۔ 503-988-9416  پر کال کر سک�ت ہنی

 
 م��د جانںی 

ن کاؤنئٹ  ●   503-846-8851نگہداشت صحت � وس�لہ الئن: واشنگنٹ
 503-988-4000: تعل�م، مشورە اور وسائل ملڻنوماە کاؤنئٹ ل�ڈ الئن ●
 � تعل�م اور ضوابطاور�گون ہ�لتھ اتھارئٹ  ●

گ
 : سی� � ز�ر آلود�

 : متعدد ز�انوں منی سی� � بار� منی تعل�م اور رسائئ نیو �ارک سئٹ  ●
زمتعدد ز�انوں منی سی� � متعلق حقائق نا�  :من�سوڻا کا محکمۀ صحت ●  اور برو�ش
 � تحفظ :مرا�ز برا�ئ ا�سداد مرض اور تحفظ ●

گ
ن منی سی� � ز�ر آلود�  بچن�

�شن ● ، کھا�ن � برتن، غذائئ اش�اء اور کاسمیڻکس: فوڈ اینڈ ڈرگ ا�ڈمنس�ٹ  غذائنی
 
 
 

mailto:judy.tan@multco.us
https://www.co.washington.or.us/HHS/EnvironmentalHealth/HealthConcerns/lead.cfm
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/HealthyNeighborhoods/LeadPoisoning/Pages/index.aspx
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-hazardous-consumer-products.page
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/index.html
https://www.cdc.gov/nceh/lead/default.htm
https://www.fda.gov/food/metals/lead-food-foodwares-and-dietary-supplements
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