بوټي

Pashto

دا عادي خربه ده چې ماشومان بوټي خوري او په ډېرو حالتونو کې یې
خطر لږ یا نه وي .دوه توتان خوړل ،پروا نه کوي که د هر ډول وي،
زیان نلري .د بوټو په اړه نور معلومات زمونږ په ویبسایټ کې ولولئ.

د پېژندنې مشورې

د عامو بوټو او توتانو عکسونه زمونږ په ویبسایټ
موندل کېدلی يش.

کیمیايي موادو ،دوایانو ،بوټو ،مرخیړیو ،زهرجنو څارویو څخه د
زهرجن کېدنو په اړه د پوښتنو ځوابونه وړاندې کوي.

مرخېړي

مرخېړی ددې لپاره وساتئ چې که چیرته یې پېژندګلو ته اړتیا پېښه يش.
د زهرجنو مرخېړیو په اړه معلومات په بېالبېلو ژبو کې زمونږ د ویبسایټ څخه
ډاونلوډ کېدلی يش.

د لنډي مار چیچنې

د لنډي مار چیچل خطرناک کېدلی يش.
تل طبي توجو وغواړئ

کله چې ستاسو ماشوم داسې څه
•تېر کړي وي
•په ساه کې راښکيل وي
•سرتګو رسه یې لګېديل وي
•پوستکي رسه یې لګېديل وي
چې ستاسو په فکر خطرناک به وي نو مونږ ته زنګ ووهئ..
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د زهرو مرکز ته زنګ ووهئ

en enhet inom Läkemedelsverket

سویډن کې د زهرو معلومايت مرکز

www.giftinformation.se

ډېر مرخېړي زیان نلري ،خو یو څو ډېر زهرجن دي .که تاسو شک لرئ
چې ماشوم مو یو داسې مرخېړی خوړلی چې زهرجن به وي نو.

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

 112ته زنګ ووهئ  -د زهرو معلوماتو ) (Giftinformationپوښتنه وکړئ ،شپه
وي که ورځ
په داسې حالتونو کې چې ډېر عاجل نه وي  010-456 6700ته زنګ ووهئ
مونږ هره ورځ په ورځ کې ټول  24ساعته موجود یو

د نورو معلوماتو لپاره زمونږ ویبسایټ  www.giftinformation.seته الړ شئ

دوایانې

کیمیايي تولیدات

احتیاط کولو باوجود داسې پېښې رامینځته کېدلی يش چې ماشومان پکې دوایانو رسه
مخ يش .کله چې په فامیل کې څوک مریض وي نو داسې کېدلی يش چې د دوا بوتل
کوم ښکاره ځای کې هېر شوی وي .کېدلی يش چې تاسو په غلطۍ رسه ماشوم ته بدله
دوا یا د دوا بدل خوراک ورکړی وي.
د ډېرو دوایانو لږ خوراکونه هم خطرناک کېدلی يش.

کیامیي تولیدات په کوچنیو ماشومانو کې د زهرجنۍ د پېښو تر ټولو زیات عام
المل دی .ددې پېښو څخه زیاتره یې کوم زیان نلري .که ستاسو ماشوم لږ شانته
شامپو یا ډیټرجنټ وڅکي ،نو زیاتره وخت د څښلو لپاره یو څه ورکول ورته
کفایت کوي .خو ،په کور کې د استفادې ځينې تولیدات لږ شان هم خطرناک دي
.

که چیرې یو ماشوم په غلطۍ رسه یوه دوا خوړلې وي او یا ورته د دوا ناسم
خوراک ورکړل شوی وي نو تل د زهرو مرکز ته زنګ ووهئ.

خطرناک تولیدات او مواد
•پایپ پاکوونکي یا تنور پاکوونکي مواد
•پټرويل تولیدات لکه د خاورو تېل یا رنګ نري کوونکي
•بټن بټریانې
•کنګل ضد
•رسکه يي تېزاب

ایا زه یې کانګو کولو ته اړباسم؟

´´

په کور کې فعاله شوي سکاره (kol

 )aktivtوساتئ

دا سکاره د ډېرو موادو رسه ربط پیدا کوي او هغه په بدن کې د ال زیات خورېدو څخه
منع کوي خو که چیرې په ابتدايي مرحله کې ورکړل يش.
په ځینو حالتونو کې باید دا سکاره دوا ورنکړئ ،د بېلګې په توګه که چیرې ماشوم بې
خوده وي او یا یې خورنده مواد تېر کړي وي.
فعاله شوي سکاره په دواخانو کې شته.

ماشوم ته د فعاله شویو سکارو له ورکولو مخکې تل د زهرو مرکز رسه
متاس ونیسئ.

تقریباً هیڅکله نه .په عموم کې ددې اړتیا نشته او ځینې وختونه کار نور هم پسې
خرابولی يش ،د بېلګې په توګه هغه وخت کې چې خورنده مواد یا پټرويل مواد تېر کړی
شوي وي.

د زهرو مرکز رسه له متاس نیولو مخکې
یې هیڅکله کانګو کولو ته مه اړباسئ!

