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तपाईं दोस्ो हुन 
सकनुहुन्छ?
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विषाक्तता ्ेकनद्रले 
तपाईंलाई ्कसरी 
सहयोग ग्छ्छ।

विष कये नद्रलये फोनमा, द्ररुत विशयेषज्ञ सललाि 
हिन्छ। िामी तपाईं र तपाईंका पररिारलाई 

विष आपतकालमा र विष सम्बननधि 
प्रश्निरूमा सि्ोग गन्न सक्छौं।

हिन िा रात, िप्ाको सातै हिन, ्बष्नको करु न ै
हिन कल गन्न सकनरुिरुन्छ। नस्निरू औषधिी 
ियेत्ा, ्डाक्टरिरू, िा अरू विष विशयेषज्ञलये 

तपाईंको फोनको उत्र हिनये ्छन।्

िामी तपाईंलाई १५० भाषामा सि्ोग गन्न 
सक्छौं िा तपाईं सरुननमा कमजोर िरुनरुिरुन्छ 

भनये ियेश भरर धियेरै विष कये नद्र ्छन।् 

्ू.एस.को किी्बा्ट पनन तपाईं विष  
कये नद्रको १-८००-२२२-१२२२ मा समपक्न   

गन्न सकनरुिरुन्छ।

विषाक्तता्को लागग प्ाथमि्क उपचार
यदद िाननस
✔ श्ास रोककएमा
✔ मानससक शक्क्त गरुमाएमा, िा
✔ अचानक पक्षिातको आक्रमण भएमा

तुरुनतै ९११ िा ्कल गनु्छहोस।्

आखँािा विष लागयो?
पानीलये आखँा धिरुनरुिोस।्
तपाईंको विषाक्तता कये नद्र १-८००-२२२-१२२२ मा 
कल गनरु्निोस ्

्छालािा विष लागयो?
विषलये भये्टयेका कप्डा फरु कालनरुिोस।् पानीलये शरीरमा 
धिरुनरुिोस।्  
तपाईंको विषाक्तता कये नद्रलाई १-८००-२२२-१२२२ मा 
कल गनरु्निोस।्

श्ास फेदा्छ विष मलनुभयो?
ताजा िािा सलनरुिोस।् 
तपाईंको विषाक्तता कये नद्र १-८००-२२२-१२२२ मा 
कल गनरु्निोस।्

विष ननलनुभयो?
तपाईंको विषाक्तता कये नद्रमा १-८००-२२२-१२२२ मा 
कल गनरु्निोस।्
घरयेलरु उपचार गनने िा कसैलाई िाकनये प्र्ास 
नगराउनुहोस।्
थप जानकारीका लागग www.aapcc.org ियेनरु्निोस ्
िा तपाईंको ननजकको विषाक्तता कये नद्रमा कल 
गनरु्निोस।्

 तपाईं्को 
विषाक्तता

      ्ेकनद्र



 •  १-८००-२२२-१२२२ नम्बर तपाईंको 
मो्बाइलमा िा घर ननजकको फोनमा 
राख्रुिोस।्

•  औषधिी र घरयेलरु सामानिरूलाई खानयेकरु राको 
ठाउँ्बा्ट अलग राख्रुिोस।्

•  जहिलये पनन लयेखखएको गचट्ा पढनरुिोस ्र 
करु नपैनन ननिनेशन पछ्ाउनरुिोस ्

•  घरयेलरु सामानिरू र औषधिीलाई ताला 
लगाएर राख्रुिोस।् नतनीिरूलाई त्िाँ 
राख्रुिोस ्जिा ँ्बचचालये ियेख् िा भयेटन 
सकिैनन।्

•  ्बचचालये प्रनतरोधि गन्न सकनये प्ाकये ्ट 
ककननरुिोस।् तर ्ाि राख्रुिोस ्की, कनपैनन 
पनन ्बचचा सरुरक्क्षत प्रमाणीत ्ैछनन।्

•  औषधिीलाई कहिलये पनन कये ण्डी नभननरुिोस।् 
विष खाना िा वपउनये पिाथ्न जसतो ियेखखन 
सक्छ। नानीिरूलाई कये िी खानरुभनिा 
अगाक््ड आफूभनिा ठूलोलाई सोधनरु भनयेर 
ससकाउनरुिोस।्

•  ् रुिा माननसलये “धियेरै सलनये” उतपािनिरू 
र औषधिीको ्बारयेमा ससकनरुिोस।् ्ी 
खतरािरूको ्बारयेमा आफना  
तननयेरी िा कये ्टाकये ्टीसँग  
करु रा गनरु्निोस।्

•  काम गनने का्ब्नन  
मोनोअकसाइ्ड  
अलाम्न आफनो  
घरमा राख्रुिोस।्

विष रो्कथाि्का उपाएहरू
्हि तपाईं कसलैाई विष लागयेको ्छ भनयेर 
सोचनरुिरुन्छ भनये उक्त सम्मा विषको, १-८००-
२२२-१२२२ मा कल गनरु्निोस।् खतराजनक 
विषको, शरुरुमा करु न ैलक्षण िरुँिैन।

क्कन तपाईंले ्कल गनु्छ प्छ्छ?
विष जसलाई पनन लागन सक्छ र विष कये नद्र 
स्बकैा लागग िो। कल नन:शरुलक र व्क्क्तगत िरुनये्छ।

हािी तपाईंलाई पैसा र सिय्को बचत गन्छ 
सहयोग गनने्छौ।

िश जना मध् सात जना जसलये विषाक्तता 
कये नद्रमा कल गरये उनीिरूलये फोन्बा्ट सि्ोग 
पाए। उनीिरू ्डाक्टर िा असपताल जानरु परयेन।.

तपाईं्को डाकटरले पनन विष ्ेकनद्र ि ै्कल ग्छ्छन।

ज्ब ्डाक्टर र नस्नलाई विष लागयेको जाँच गन्न 
सि्ोग चाहिन्छ, उनीिरू ननजकको विषाक्तता 
कये नद्रमा कल ग्छ्नन।

हामी विशषेज्ञ हौं।

्ेक तापईंलाई थाहा ्छ?
िामी प्रा्: सोच्छौं की ्बचचािरूलाई विष लाग्छ। 
तर धियेरै माननस जो विषलये मरयेका ्छन ्उनीिरू 
्रुिा ्छन!् विष लागनरु िामी स्बकैा लागग 
खतराजनक ्छ।

 
 
लगभग करु नपैनन िसतरु  
विषालरु िरुनसक्छ, ्हि गलत  
तररकालये प्र्ोग गरयेमा, गलत मात्ा खाएमा,  
िा गलत माननसलये प्र्ोग गरयेमा।

्ेकही विषहरू:

 •  ििाई (्डाक्टरद्ारा हिइएको पचची, 
काउन्टरमा, ज्डी्बरु्टी) र स्डक लागरु 
औषधि

 •  घरमा उपलबधि िरुनये िसतरुिरू जसतै 
सयेमपो, नबलच, ककराफट्ाङग्ा मानने 
पिाथ्न, एननट्करिज, ्बवत्को तयेल

 •  तपाईंको घरमा पाइनये रसा्ननक पिाथ्न

 •  ्टोकाई र ्टोककएको

 •  च्ाउ र ्बो्टब्बरूिािरू

 •  धिरुिँा र ग्ाँस

गलत मात्ामा औषधिीको सयेिन गरयेमा, अनजानमा 
भा्डा माजनये सा्बरुन, क्ासमकल खाएमा िा 
अत्ागधिक महिराको सयेिनलये विष लागन सक्छ।

नन:शुल्क, न्छटो, विशषेज्ञ सहयोग।
ददन्को २४ घणटा, हप्ा्को सात ैददन 1-800-222-1222


