ਫੌਰੀ ਰਰਲੀਜ਼ ਲਈ
ਰੇਡੌਨ ਗੈਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲੇ ਗੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਰਾਹਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ (16 ਨਵੰ ਬਰ 2022): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰੇਡੌਨ ਨੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਿਰਕਾਰ, ਕੁਝ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਿੇਤਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਡੌਨ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ
ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਡੌਨ ਗੈਸ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਰਸਹਤ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਰਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਰਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਫੇਫਰੜਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੱ ਿ ਕਾਰਨ ਰੇਡੌਨ ਗੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਗਰਟ
ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਮਲ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰੇਡੌਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪਿੱ ਧਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਰ ਰਲਨ ਮੁਰਾਦ ਨੇ
ਰਕਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰੇਡੌਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪਿੱ ਧਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਰੇਡੌਨ ਇਿੱ ਕ ਰੰ ਗ ਰਰਹਤ, ਗੰ ਧ ਰਰਹਤ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਰਰਹਤ ਗੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਰਹਲਾ
ਕਦਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਕਸੇ ਘਰ ਦਾ ਟੈਸਟ 200 Bq/m3 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰੇਡੌਨ ਰਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਸਸਟਮ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
SFU ਰਵਿੇ ਰਸਹਤ ਰਵਰਗਆਨ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਐਨੀ-ਮੈਰੀ ਰਨਕੋਲ ਨੇ ਰਕਹਾ, "ਰੇਡੌਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰ
ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਰੇਡੌਨ ਨੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਸਲ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਸਨੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਸਹੀ ਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱ ਲ ਪੁਿੱ ਰਟਆ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਰੇਡੌਨ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੇਡੌਨ ਰਮਟਗੇਸ਼ਨ ਰਸਸਟਮ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਸਟਮ ਰਕਸੇ C-NRPP ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਲਈ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਵੀ। ਇਸਨੰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਰਦਨ ਰਵਿੱ ਚ ਲਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਇਸਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਥੋੜਹਾ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਰਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਿੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਔਸਤ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $3,000 ਹੈ।
ਉੱਚ ਰੇਡੌਨ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਰਕਰਨਾਂ ਹਨ, ਰਕਉਂਰਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਰੇਡੌਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ
ਰਵਿੱ ਚ ਰੇਡੌਨ ਐਕਸ਼ਨ ਗਾਈਡਾਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਵੇਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਇਸਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਦਰਰਮਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਫਰੜਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜ
ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੰਗਜ਼ ਮੈਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਰਹਤ $1,500 ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆਨ ਰੇਡੌਨ ਪਰਹਲਕਦਮੀ
ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਰਨਵਾਸੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਰਕ ਇਸ ਪਰਾਂਤ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰੇਡੌਨ ਪਿੱ ਧਰ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਮੈਨੰ ਰਮਲੀ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਰਕ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਰਹਲਾਂ ਰੇਡੌਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਕੇ
ਮੇਰੇ ਫੇਫਰੜਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੰ ਰੋਰਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਕੋਰੀ ਹੈਸਲਬੈਕ, ਲੰਗਜ਼ ਮੈਟਰ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜੋ ਰਫਲਹਾਲ ਫੇਫਰੜਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ
ਪੜਾਅ 4 ਨਾਲ ਜਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਂ ਟੈਕਨੋਲੋ ਰਜਸਟਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਨਰਦੇਸ਼ਕ ਪੈਮ ਵਾਰਕੈਂਰਟਨ ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਇਹ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੌਨ ਸਾਇੰ ਰਟਸਟਸ ਐਡ
ਇਿੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਵਿੱ ਲ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਮਾਡਲ
ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਸਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਸਸਕੈਚਵਨ ਲੰਗ ਆਪਣੇ ਕੇਅਰਰੰ ਗ ਬਰੀਥਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਰਸਸਟੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰੇਡੌਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਿਰਰਚਆਂ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
$1,000 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਬਰਰਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਵਿੱ ਚ,
ਸੈਂਟਰਲ ਓਕਾਨਾਗਨ ਦੇ ਿੇਤਰੀ ਰਜ਼ਲਹੇ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ $500 ਗਰਾਂਟ ਰਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। "ਕੁਿੱ ਝ ਓਕਾਨਾਗਨ
ਘਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਚ ਰੇਡੌਨ ਗੈਸ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਆਨ
ਰੇਡੌਨ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਰਜਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚੁਰਣਆ ਹੈ।" ਨੈਨਸੀ ਮੋਰਾ ਕਾਸਟਰੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਓਕਾਨਾਗਨ ਏਅਰ
ਕੁਆਰਲਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਥੋੜਹੀ ਵਿੱ ਿਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਘਰ ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਡੌਨ ਰਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਸਸਟਮ ਦੀ ਪਰੀ ਲਾਗਤ ਨੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਰੰ ਟੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਰਹਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਰਵਿੱ ਚ ਰਮਲ ਰਹੀ ਘਰ
ਦੀ ਟੈਸਰਟੰ ਗ ਦੀ ਸਹਲਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੰ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੰ ਟੀ ਸਾਰੇ ਿਰਰਚਆਂ ਨੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ
ਮਾਲਕਾਂ ਨੰ ਰਸਰਫ C-NRPP ਮਾਪ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ C-NRPP ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਰਣਤ ਲੈ ਬ ਤੋਂ ਰੇਡੌਨ ਟੈਸਰਟੰ ਗ ਰਕਿੱ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਡੌਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਰਪੋਰਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਏਰਰਨ ਕਰੀ, ਜੋ ਰਕ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਆਨ ਰੇਡੌਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਟੈਸਰਟੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ - 100 ਰੇਡੌਨ ਟੈਸਟ ਰਕਟ ਚੈਲੇਂਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਦਾ ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਰਕ “ਰਪਛਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਨ ਰਕ ਰੇਡੌਨ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਹੁਣ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਰਹਸਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀਆਂ
ਰਤੰ ਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੰ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਰਕ ਰਜਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ।

ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਆਨ ਰੇਡੌਨ ਬਾਰੇ
ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਆਨ ਰੇਡੌਨ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਡੌਨ ਰਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨੰ ਇਕਿੱ ਜੁਿੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਨੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰੇਡੌਨ ਸਬੰ ਧੀ

ਂ
ਜਾਗਰਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੌਨ ਸਾਈਰਂ ਟਸਟਸ ਐਡ
ਟੈਕਨੋਲੋ ਰਜਸਟਸ (CARST) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਦ ਲੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਲੰਗਜ਼ ਮੈਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ: https://mb.lung.ca/radon/lungs-matter---radon-mitigation-communitygrant-program.html
ਰੇਡੌਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਵਰਜ਼ਟ ਕਰੋ: TakeActionOnRadon.ca
ਰਕਸੇ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਇੰ ਟਰਰਵਊ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: ਪਾਮ ਵਾਰੀਕੇਰਟਨ, p_warkentin@carst.ca;
ਫੋਨ:204-798-9649
ਇਸ ਪਰੈਸ ਰਰਲੀਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਥੋਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਕਵਾਰਲਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://pixabay.com/users/takeactiononradon-18149510/

ਵਲੂੰਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
ਹੈਲਥ ਕਨੇਡਾ ਰੇਡੌਨ ਐਕਸ਼ਨ ਗਾਈਡ: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-riskssafety/radiation/radon/action-guides/provinces-territories.html
ਰਦ 100 ਟੈਸਟ ਰਕਟ ਚੈਲੇਂਜ ਵੈਬਪੇਜ: https://takeactiononradon.ca/100-radon-test-kit-challenge/
ਹੈਲਥ ਕਨੇਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਡੌਨ ਰਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਲੋ -ਅਿੱ ਪ ਸਟਿੱ ਡੀ: ਜਨਤਕ ਸੰ ਿੇਪ:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-risks-safety/residential-radon-mitigationactions-follow-up-study.html
ਰੇਡੌਨ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਸਵੀਪਸਟੇਕ 2022 ਰਰਪੋਰਟ:

Download the full report here.
Download the Infograph here.
You can find some multi-language resources here:
https://takeactiononradon.ca/resources/resources-for-stakeholders/
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