ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਓ

ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਤੱ ਕ ਕੇਵਲ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ�
ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਟੈਸਟ ਿਰਜਲਟ: _______mg/L

ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੁ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਈਟ�ੇਟਸ 10 ਿਮਲੀਗ�ਾਮ / ਿਲਟਰ ਦੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਪੱ ਧਰ ਤ� ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੀ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ਹ�।

ਗਰੱ ਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਖਤਰਾ ਹੈ. ਸੰ ਭਾਵੀ ਿਸਹਤ ਪ�ਭਾਵ� ਲਈ ਅਤੇ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਨਾਈਟ�ੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹ� ਪੀਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ �ਚ ਨਾਈਟ�ਟ
ੇ ਦੇ ਪੱ ਧਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਹੈ।

ਿਨਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਦਓ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਬੋਤਲ� ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ� ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਈਟ�ਟ
ੇ ਦੇ ਘੱ ਟ

ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾਈਟਰੈਟ ਦੇ �ਚ ਪੱ ਧਰ� ਦੀ ਖਪਤ ਤ� ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ

ਅਲੋ ਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਬਾਲੋ . ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ ਨਾਈਟ�ੇਟ ਪੱ ਧਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਮੱ ਧ ਵੈਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ:
□

ਫੋਨ: ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਦਫਤਰ (916) 464-4611 ਜ� ਈਮੇਲ: irrlands@waterboards.ca.gov

□

ਫੋਨ: ਫ�ੇਸਨ� ਆਿਫਸ (559) 488-4396 ਜ� ਈ-ਮੇਲ: ilrpinfo@waterboards.ca.gov

ਵੈ�ਬ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਸੋਿਜ਼ਜ਼ਟ ਕਰੋ: https://www.waterboards.ca.gov/gama/docs/coc_nitrate.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/irrigated_lands/drinking_water/

ਇਹ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ:

ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ / ਮ�ਬਰਨਾਮ: _____________________________________

ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ / ਮ�ਬਰ ਸੈਨ�ਟ: ___________________________________

ਅਸੈਸਰ ਦਾ ਪਾਰਸਲਨੰਬਰ: ______________________________________
□ ਸੂਚਨਾ ਉਪਭੋਗੀ ਜ ਉਿਚਤ ਿਜਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

□ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਤਾਰੀਖ: ______________

ਨਾਈਟ�ੇਟ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਕੀ ਹਨ?
ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਹ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਬਣਦੇ

ਪਰ, ਿਮਆਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਆਣੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਲਈ. ਭੂਮੀਗਤ

ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾਈਟ�ੇਟ ਦੂਸ਼ਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਪਿਟਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ,ਸੀਿਮਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜ� ਖਾਦ ਦੀ

ਵਰਤ� ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ?
�ਚ ਨਾਈਟ�ੇਟ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਲਾਲ ਖੂਨ ਸੈਲ� ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਿਲਜਾਣ ਲਈ, ਮੈਟਮੋਗਲੋ ਬਾਈਨਮੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ

ਿਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡੀ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ, �ਚ ਪੱ ਧਰ� ਦੇ ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਕਲੀਿਨਕਲ

ਪ�ਭਾਵ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਿਸੰ ਡਰੋਮ" ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਿਵੱ ਚ ਨੀਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਨਆਣੇ ਿਵੱ ਚ
ਲੱਛਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਿਦਨ� ਤ� ਿਸਹਤ ਿਵਗੜਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। �ਚ ਨਾਈਟ�ੇਟ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਿਵਚ ਖ਼ੂਨ ਿਵਚਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵ� ਿਵਚ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਬੋਤਲਬੰ ਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵ� ਇਲਾਜ ਪ�ਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੀ ।

ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਿਜਵ� ਿਬ�ਟਾ ਿਫਲਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤ� ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਨਹ�
ਹਟਾ�ਦੇ । ਪਰ ਹੋਰ ਿਸਸਟਮ ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ:

https://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/device/Documents/wtd2017/76Registered%20Models%20for
%20Nitrate%20listing%20081117_WITH%20LINKS%20TO%20PDS.pdf
ਉਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱ ਕ ਹੱ ਲ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਨਾਈਟ�ੇਟ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਨਾਈਟ�ੇਟ ਪੱ ਧਰ 10 ਿਮਲੀਗ�ਾਮ /ਿਲਟਰ ਤ� ਉਪਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਨਾਈਟ�ੇਟ-ਦੂਿਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹ� ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਦੇ �ਚ ਪੱ ਧਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀਸ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨਾਈਟ�ੇਟਸ

ਕੇਵਲ ਇੰ ਜੈਸ਼ਨ (ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ) ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹ� ਜਜ਼ਬ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ। ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਨਾਈਟ�ੇਟਸ ਲਈ

ਿਫਲਟਰ ਿਸਸਟਮ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਰਸੋਈ ਿਸੰ ਕ ਦੇ ਨਲਕੇ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ

ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਨਲਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨਾਈਟ�ੇਟ-ਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਊਚੇ ਨਾਈਟ�ੇਟ ਦੇ ਪੱ ਧਰ� ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੁਕਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਸੁੱ ਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਸਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹ�
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

