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ခဲသတၱဳပါေသာ အိမ္သုတ္ေဆး ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္မွ သင့္အေနျဖင့္
ေမွ်ာ္မွန္းလို႔ရႏိုင္ေသာအရာ
ခဲသတၱဳအေျခခံထားေသာ အိမ္သုတ္ေဆး ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
မီခ်ီဂန္ဥပေဒအရ ခဲသတၱဳအေျခခံထားေသာ အိမ္သုတ္ေဆး ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ကို
“ခဲသတၱဳအေျခခံထားေသာ အိမ္သုတ္ေဆး ေဘးရန္မ်ား ရွိျခင္း၊ အမ်ိဳးအစား၊ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ တည္ေနရာကို စူးစမ္းဖို႔

တည္ေနရာအတြင္း ေလ့လာစစ္ေဆးခ်က္အျပင္ ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး စစ္ေဆးခ်က္၏
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ခဲသတၱဳအေျခခံထားေသာ အိမ္သုတ္ေဆး ေဘးရန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွင္းျပေပးမည့္
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အားျဖင့္ အစီရင္ခံစာ ေပးျခင္း” ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္ (ဖုန္၊ ေျမႀကီးႏွင့္
ေရအတြင္းရွိေသာ ေဘးရန္အဆင့္မ်ားကို သိရွိရဖို႔အတြက္ ဇယားကြက္ ၁ႏွင၂
့္ ကို ၾကည့္ပါ)။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
အိမ္ (သို႔) တိုက္ခန္းမွာ ခဲသတၱဳေဘးဒဏ္ ကင္းေဝးေၾကာင္း (သို႔) မကင္းေဝးေၾကာင္း ျပသဖို႔ ေဘးအႏၲရာယ္
စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရက
ြ ္ပါသည္။ ေတြ႕ရွိထားေသာ ခဲသတၱဳပါဝင္သည့္ အိမ္သုတ္ေဆး
ေဘးအႏၲရာယ္တိုင္းအတြက္ ျပဳျပင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာကိုလည္း ၎က ေျပာျပပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္
စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အိမ္ (သို႔) တိုက္ခန္းတစ္ခုအတြင္းရွိ ခဲသတၱဳပါဝင္ေသာ အိမ္သုတ္ေဆး
မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ထုတ္ျပလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ခဲသတၱဳပါဝင္ေသာ အိမ္သုတ္ေဆး စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္
ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းက ခဲသတၱဳအေျခခံထားေသာ
အိမ္သုတ္ေဆးအားလံုးႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဘးရန္မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းကို ဘယ္သူက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသလဲ။
မီခ်ီဂန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန (MDHHS) မွ တရားဝင္ ေထာက္ခံထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မွသာ
ခဲသတၱဳပါဝင္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္
MDHHS ၏ ေထာက္ခံခ်က္ မရရွိထားပါက ဤဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးလို႔မရပါ။ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္၏
ေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာ လူမ်ားကို တရားဝင္ေထာက္ခံေၾကာင္း ကတ္ျပားတစ္ခု ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ထိုသူ၏
ဓာတ္ပံု၊ အမည္၊ ေထာက္ခံခ်က္နံပါတ္ႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ေန႔စြဲ ပါဝင္ပါမည္။ (၅၁၇)၃၃၅-၉၃၉၀ (သို႔မဟုတ္)
ဖုန္းေခၚဆိုခ မေပးရေသာ (၈၆၆)၆၉၁-LEAD ကို ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေထာက္ခံခ်က္အေျခအေနကို
အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္ကို ဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္ www.mi.gov/leadsafe
တြင္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္ (သို႔မဟုတ္) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို www7.dleg.state.mi.us/free တြင္
အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ပါသလဲ။
ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္သူက ကြာက်၊ အက္က၊ြဲ က်ိဳးပဲ့ (သို႔) ထံုးျဖဴသားေပၚေနေသာ အိမ္သုတ္ေဆးသား
အပိုင္းတိုင္းကို ရွာေဖြရန္ အိမ္ (သို႔) တိုက္ခန္းအတြင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ သူက အဆိုပါအိမ္သုတ္ေဆးသား
ညံ့ဖ်င္းသည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို စူးစမ္းစိစစ္ၿပီး အျခားေသာ ခဲသတၱဳပါဝင္သည့္ အိမ္သုတ္ေဆး
ေဘးရန္မ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္သူက အေဆာက္အဦး၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
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အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအျပင္ ခဲသတၱဳပါဝင္ေသာ အိမ္သုတ္ေဆး ေဘးရန္မ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕ေစႏိုင္မည့္ အိမ္ (သို႔) တိုက္ခန္းအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ အသံုးျပဳပံုစံမ်ားကို စုစည္းေကာက္ခံပါမည္။
မိသားစုတစ္စုေနထိုင္ရာ ေနအိမ္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္သူသည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ
အိမ္သုတ္ေဆးသား၊ အေရာင္တင္ဆီခဲ၊ အေရာင္တင္ဆီ (သို႔) အေရာင္တင္ဆိုးေဆး ရွိေသာ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုစီေပၚတြင္
ခဲသတၱဳဓာတ္ ပါဝင္မႈကို စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ အျခားမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုခုတြင္လည္း
ခဲသတၱဳပါဝင္ေသာ အိမ္သုတ္ေဆး ေဘးရန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိမရွိ စူးစမ္းေလ့လာဖို႔ရာ ခဲသတၱဳပါဝင္မႈကို စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
အျခားမ်က္ႏွာျပင္မ်ားဟုဆိုရာတြင္ ျပတင္းေပါက္မ်ား၏ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားရာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားႏွင့္ တံခါးမ်ား၊ တံခါးေဘာင္မ်ား
ဖြင့္ပိတ္လုပ္စဥ္ ပြတ္ဆဖ
ြဲ ိမိႏိုင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းစင္တာမ်ား၊
မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား (သို႔) မူႀကိဳေက်ာင္း စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္သူအေနျဖင့္ စာသင္ခန္းမ်ား၊
မုန္႔ေဈးတန္းမ်ားႏွင့္ အားကစားခန္းမမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ား အသံုးျပဳသည့္ အခန္းမ်ားကို စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
သူတို႔အေနျဖင့္ ကေလးမ်ား ကစားသည့္ ကစားကြင္း ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေျမသားကိုလည္း စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
မိသားစုတစ္စု ေနထိုင္ရာ အိမ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္ေျခအရွိဆံုးေသာ
အိမ္အတြင္းဧရိယာအားလံုး (အနည္းဆံုး ၆ခန္း) ရွိ ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ ၾကမ္းျပင္မွ ဖုန္နမူနာပံုစံမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္
စိစစ္အကဲျဖတ္သူက စုစည္းယူထားသင့္ပါသည္။ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေသာ အိမ္သုတ္ေဆးသားကို
စစ္ေဆးသင့္ၿပီး အဆိုပါတိုက္ခန္းမ်ားမွ ယူထားေသာ ဖုန္နမူနာပံုစံမ်ားကို စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ခဲသတၱဳဓာတ္ပါဝင္ေသာ ညစ္ညမ္းဖုန္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္ေျခရွိေသာ အိမ္ဦးခန္းမ်ား၊
ေလွကားမ်ားႏွင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္အခန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားသံုးဧရိယာမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ဖို႔အတြက္ အိမ္သုတ္ေဆးသား၊ ဖုန္ႏွင့္ ေျမသားကို စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေရကို
စစ္ေဆးေပးဖို႔ မိမိသေဘာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးခ်က္အားလံုးအတြက္
ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္သူအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အိမ္ရာႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန
www.hud.gov/lead ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီ (EPA)
www.epa.gov/lead တို႔မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ ခဲသတၱဳနမူနာယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ား (သို႔)
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ရည္ၫႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္
ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္ (သို႔) သင့္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အိမ္မ်ား ဌာနစိတ္ www.mi.gov/leadsafe ကို
ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္ (သို႔) ၅၁၇-၃၃၅-၉၃၉၀ နံပါတ္ကို ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံပိုင္ ခဲသတၱဳ ဓာတ္ခြဲခန္း အတည္ျပဳေရး ပ႐ိုဂရမ္ (NLLAP) မွတဆင့္ EPA ၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္
ရရွိထားေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းမွ အိမ္သုတ္ေဆးသား၊ ဖုနႏ
္ င
ွ ့္ ေျမသားနမူနာမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို www.epa.gov/lead/pubs/nllaplist.pdf တြင္ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္ (သို႔) ႏိုင္ငံပိုင္
ခဲသတၱဳဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးေရး စင္တာကို (၈၀၀)၄၂၄-LEAD နံပါတ္ကို ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္
အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။
မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ဥပေဒအရ ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ေရးအတြက္ ခဲသတၱဳ ပါဝင္မႈကို စူးစမ္းေလ့လာရန္
အေရာင္ေျပာင္းေစေသာ ခဲသတၱဳ ရွာေဖြစစ္ေဆးေရး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအစံုကို အိမ္သုတ္ေဆး၊ ဖုန္ (သို႔) ေျမသားတြင္
အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။ အဆိုပါအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအစံုတြင္ နမူနာပံုစံယူသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား (သို႔)
ခဲသတၱဳပါဝင္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ အေရာင္ေျပာင္းသည့္ အရည္အစက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
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ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဘယ္အရာ ပါဝင္ပါသလဲ။
ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္အေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ရမည္
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ရမည္  ခဲသတၱဳ စစ္ေဆးလိုက္ေသာ အိမ္ေဆးသုတ္ထားရာ အပိုင္းတစ္ခုစီ၏ တည္ေနရာ အတိအက်။
 အသံုးျပဳလိုက္ေသာ စစ္ေဆးေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား။
 စုစည္းရယူထားေသာ အိမ္သုတ္ေဆး၊ ေျမသားႏွင့္ ဖုန္နမူနာပံုစံမ်ားကို ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္
ရလဒ္မ်ားအားလံုး။
 အေဆာက္အဦး၏ အေျခအေနႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ခဲသတၱဳ ထိေတြ႕မိေစႏိုင္ေသာ အိမ္အတြင္း
ေနထိုင္သူမ်ား၏ အသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္တိုင္း။
 ေဖာ္ထုတ္ရရွိေသာ ခဲသတၱဳပါဝင္ေသာ အိမ္သုတ္ေဆး ေဘးရန္မ်ားႏွင့္ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
ေဘးရန္တိုင္း၏ တည္ေနရာ၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ျပင္းထန္မႈ ေဖာ္ျပခ်က္။
 ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ ေဘးရန္တစ္ခုစီကို ဖယ္ရွားဖို႔ ယာယီ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္း ေဆာင္ရြက္လို႔ရသည့္
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အျပင္းထန္ဆံုးမွသည္ ျပင္းထန္မႈအနည္းဆံုးအထိ ရွိေသာ ေဘးရန္တစ္ခုစီကို
ဖယ္ရွားဖိ႔အ
ု တြက္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္။ သုတ္ေဆးအလႊာ၊ အိမ္သုတ္ေဆး (သို႔) အခန္းဖြ႕ဲ နံရံအကာ
(အိမ္အျပင္နံရံအကာ (သို႔) အိမ္အတြင္းနံရံအကာ) ကို အႀကံျပဳေသာအခါ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္
ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳစရာတစ္ခုစီအတြက္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္ဇယား
ဆြေ
ဲ ပးထားသင့္ပါသည္။ ၎က အိမ္ကို ေနာက္ေနာင္တြင္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။
မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ဥပေဒအရ ေဘးအႏၲရာယ္စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို အိမ္ပိုင္ရွင္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈ
ေတာင္းခံဖို႔အတြက္ ဆက္သြယ္လာေသာ လူပုဂၢိဳလ္ထံ ရက္ ၂၀အတြင္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္
စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ဖုိင္ျဖင့္
အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္ သိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။
အိမ္ရာတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ေနထိုင္ေရးအတြက္ ခဲသတၱဳေဘးဒဏ္ ကင္းေဝး မေဝးကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္
အဆိုပါေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ေရး အစီရင္ခံစာက အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေန႔ကေလးထိန္းစင္တာမ်ား၊
မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား (သို႔) မူႀကိဳေက်ာင္း စာသင္ခန္းမ်ား စသျဖင့္တို႔အတြင္း ေန႔ဘက္တြင္ ကေလးငယ္မ်ား
ေနရာယူေနထိုင္ဖို႔ရာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈရွိျခင္းကို စူးစမ္းေလ့လာဖို႔ အဆိုပါအေဆာက္အဦးမ်ားအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္
စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအဝယ္မ်ား လုပ္ဖို႔အတြက္
ခဲသတၱဳဓာတ္ ပါဝင္မႈ ထုတ္ေဖာ္ျပေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဘးအႏၲရာယ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္က
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။
ခဲသတၱဳဓာတ္ ပါဝင္မႈကို စစ္ေဆးထားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ စစ္ေဆးခ်က္၏ ရလဒ္မ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္
စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ စာရင္းျပဳစုထားရမည္။ ရလဒ္မ်ားမွာ တိုင္းတာခ်က္ယူနစ္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယူနစ္မ်ားမွာ အိမ္သုတ္ေဆး၊ ဖုန္၊ ေျမသားႏွင့္ ေရအတြက္ ကြျဲ ပားျခားနားပါသည္။ EPA ႏွင့္ HUD
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ခဲသတၱဳအေျခခံထားေသာ အိမ္သုတ္ေဆးႏွင့္ ခဲသတၱဳအေျခခံထားေသာ အိမ္သုတ္ေဆး
ေဘးရန္အဆင့္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယားကြက္မ်ားအတြင္း စာရင္းျပဳစုထားေသာ စံတန္ဖိုးမ်ား၊ တိုင္းတာခ်က္ယူနစ္မ်ားျဖင့္
သတ္မွတ္ထားပါသည္ -
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ဇယားကြက္ ၁ - ေျမသားႏွင့္ ေရအတြက္ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈ ေဘးရန္အဆင့္မ်ား
စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ပစၥည္း

ခဲဓာတ္မွာ အဆိုပါအဆင့္မ်ားတြင္ (သို႔) အထက္တြင္ ရွိေနပါက ေဘးအႏၲရာယ္ရွိပါသည္ဟု
ယူဆပါသည္

အေျခခံက်ေသာ ေျမသား
(ကေလးကစားကြင္းေနရာမ်ား)

ေျမသားအတြင္း ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈသည္ တစ္သန္း (ppm) လွ်င္ ၄၀၀ ဆတြင္ (သို႔)
၎အထက္တြင္ ရွိသည္
ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈ ၁၂၀၀ ppm (သို႔) ၎အထက္တြင္ ရွိသည္

အေျခခံက်ေသာ ေျမသား
(အျခားေနရာမ်ား)
ေရ

ေရအတြင္း ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈသည္ တစ္ဘီလီယံ (ppb) လွ်င္ ၁၅ ဆႏွင့္ ညီမွ်သည္ (သို႔)
၎အထက္တြင္ ရွိသည္

ဇယားကြက္ ၂ - ဖုန္အတြင္း ခဲဓာတ္ေဘးရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပါဝင္မႈအဆင့္မ်ား
အိမ္အတြင္း ဖုန္ (အထပ္မ်ား)

နမူနာယူထားေသာ ဧရိယာ (ug/ft၂) ၏ စကြယ
ဲ ားေပတစ္ေပလွ်င္ ခဲဓာတ္ ၄၀ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္
(သို႔) ၎အထက္တြင္ ရွိသည္

အိမ္အတြင္း ဖုန္ (ျပတင္းေအာက္ေျခ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈ ၂၅၀ ug/ft2 (သို႔) ၎အထက္တြင္ ရွိသည္
ေဘာင္အစြန္းမ်ား)
အိမ္အတြင္း ဖုန္ (ျပတင္းတံခါး

ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈ ၄၀၀ ug/ft၂ (သို႔) ၎အထက္တြင္ ရွိသည္

ေရတံေလွ်ာက္မ်ား)
ဇယားကြက္ ၃ - ခဲသတၱဳဓာတ္အေျခခံထားေသာ အိမ္သုတ္ေဆး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
X-Ray Fluorescence (XRF)
စိစစ္အကဲျဖတ္စက္ျဖင့္

နမူနာပံုစံ ယူထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈမွာ စကြယ
ဲ ား စင္တီမီတာ
(mg/cm2) တစ္ခုလွ်င္ ၁.၀ မီလီဂရမ္ႏွင့္ ညီမွ်သည္ (သို႔) ၎ထက္ ပိုမ်ားသည္

စစ္ေဆးထားေသာ
အိမ္သုတ္ေဆး
အိမ္သုတ္ေဆး ပဲ့ထက
ြ ္မႈ

ေျခာက္ေသြ႕ပဲ့ထက
ြ ္ေနေသာ အိမ္သုတ္ေဆး၏ အေလးခ်ိန္အရ ခဲဓာတ္ ပါဝင္မႈမွာ ၀.၅%

စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

(၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ တစ္ဝက္) ႏွင့္ ညီမွ်သည္ (သို႔) ထိုထက္ပိုသည္ (သို႔)

စစ္ေဆးထားေသာ အိမ္သုတ္ေဆး

အိမ္သုတ္ေဆးအတြင္း ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈမွာ တစ္သန္းလွ်င္ ၅၀၀၀ ဆ (ppm) ႏွင့္ ညီမွ်သည္
(သို႔) ၎ထက္ပိုမ်ားသည္

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္
က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အိမ္မ်ား ဌာနစိတ္ (၈၆၆)၆၉၁-၅၃၂၃ (သို႔) (၅၁၇)၃၃၅-၉၃၉၀ နံပါတ္ကို
ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္ - ဤစာရြက္စာတမ္းကို အိမ္ပိုင္ရွင္ အသိပညာတိုးပြားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္ေဝပါသည္။ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္၏
ခဲသတၱဳဓာတ္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို အထက္တြင္ စာရင္းျပဳစုထားေသာ
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ပ႐ိုဂရမ္၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာမွာ www.michigan.gov/leadsafe ျဖစ္သည္။
စာေပးပို႔ရန္ လိပ္စာ - MDHHS - Healthy Homes Section, P.O. Box 30037, Suite 410, Lansing, Michigan 48933
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