
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ  ਦੀ ਕਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕੈਨੇਡਾ 2008 ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਆ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਵਵੱਚ ਰੇਡਾਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਧ ਕੀ ਹੈ?

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਘਿ ਦੇ ਅੰਦਿਲੀ ਹਵਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੇਧ 200 ਬੈਕਿਲ ਪਿਰਤੀ ਰਕਊਰਬਕ ਮੀਟਿ (200 Bq/m3) ਹੈ। ਬੈਕਿਲ ਇੱਕ ਅਰਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਿੋ 
ਰਨਕਲਣ ਵਾਲੀ ਿੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਪਿਰਤੀ ਸਰਕੰਟ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਵੱਚ ਿੇਡਾਨ ਦਾ ਪੱਧਿ ਇਸ ਸੇਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਪੱਧਿ ‘ਤੇ ਿੇਡਾਨ ਦੇ ਕਾਿਨ ਰਸਹਤ ਨੂੰ ਿੋਖਮ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਪਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਧਿ ਿੋਖਮ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਰਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਿੇਡਾਨ ਦੇ ਰਕਸ ਪੱਧਿ 
ਦੇ ਸੰਪਿਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਿ ਕਿਨ ਲਈ ਰਤਆਿ ਹੈ। 

ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਚਾਿਟ ਰਵੱਚ ਿੇਡਾਨ ਦੇ ਕਾਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਿੋਖਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਿੇ ਰਗਆਤ ਿੋਖਮਾਂ, ਰਿਵੇਂ ਕਾਿ ਦੁਿਘਟਨਾ, ਕਾਿਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਘਿ ਰਵੱਚ ਅੱਗ 
ਲਗਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਫੇਫਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਿ ਦਾ ਿੋਖਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਿ ਇਸ ਨੂੰ ਿੋਰਕਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਡਾਨ ਦੇ ਪੱਧਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਿੀਕਾ ਿਾਂਚ 
ਕਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇ ਪੱਧਿ ਉੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

ਹਵਾਲੇ:
1. www.tc.gc.ca/en/services/road/publications/canadian-motor-vehicle-traffic-collision-statistics-2016.html

2.  www.injuryresearch.bc.ca/wp-content/uploads/2017/10/Carbon-Monoxide-Oct-2017-Final-UFV.pdf

3.  www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3510019501

ਰੇਡਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿੱਚ ਆ 
ਸਿਦੀ ਹੈੈ??

ਰੇਡਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿੱਚ ਆ ਸਿਦੀ ਹੈੈ?
ਿੇਡਾਨ ਗੈਸ ਧਿਤੀ ਦੇ ਰਵਚੋਂ ਰਨਕਲ ਕੇ ਰਬਲਰਡੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਅਤੇ ਬਾਹਿ ਹਵਾ ਰਵੱਚ ਚਲੀ  
ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਿੇਡਾਨ ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਰਿਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਿ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਥੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਧਿਤੀ ਦੇ 
ਸੰਪਿਕ ਵਾਲੀ ਰਕਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਿ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਿਸਤਾ ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ ਦੀਆਂ 
ਰਮਸਾਲਾਂ ਬੁਰਨਆਦ ਦੀਆਂ ਰਦਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਰਵੱਚ ਦਿਾਿਾਂ, ਉਸਾਿੀ ਵਾਲੇ ਿੋਿ, 
ਸੇਵਾ ਪਾਈਪਾਂ, ਸਹਾਿੇ ਵਾਲੇ ਖੰਰਿਆਂ, ਰਖਿਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਮੈਂਟਾਂ, ਫਿਸ਼ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਨਕਾਸ 
ਪਾਈਪਾਂ, ਕੁੰਡਾਂ ਆਰਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਵੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਦਵਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਖੋਖਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਰੇਡਾਨ ਦੀਆਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਹਨ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਰੇਡਾਨ ਗੈਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਧਿਾਂ ਸਾਿੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਵੱਖੋ 
ਵੱਖਿੀਆਂ ਹਨ ਪਿ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਰਿਥੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਰਮੱਟੀ ਰਵੱਚ ਯੂਿੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

ਿੇਡਾਨ ਦੀਆਂ ਪੱਧਿਾਂ ਹਿ ਘਿ ਰਵੱਚ ਵੱਖਿੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਘਿਾਂ ਦਾ ਰਡਜ਼ਾਈਨ 
ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਿੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਣਤਰ 
ਅਤੇ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਰੇਡਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ 
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਰੇਡਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਿੇਡਾਨ (Radon) ਇੱਕ ਿੇਡੀਓਐਕਰਟਵ ਗੈਸ  ਹੈ ਿੋ ਕੁਦਿਤੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਿਦ ਰਮੱਟੀ ਅਤੇ ਚਟਾਨ ਰਵੱਚ ਮੌਿੂਦ ਯੁਿੇਨੀਅਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਧ ਿਾਂ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਿਦ ਿੇਡਾਨ ਧਿਤੀ ਰਵਚੋਂ ਰਨਕਲ ਕੇ ਬਾਹਿ ਹਵਾ ਰਵੱਚ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਿਾ ਰਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚੰਤਾ ਦਾ ਕਾਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿ ਘਿ 
ਵਿਗੀ ਬੰਦ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਿਾ ਰਵੱਚ ਿਮਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੇਡਾਨ ਦੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਿਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੀ ਰਸਹਤ ਲਈ ਖਤਿਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਸਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡਾਨ ਦੇ ਵਕਹੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
ਿਦ ਿੇਡਾਨ ਗੈਸ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਫਰਿਆਂ ਰਵੱਚ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿੇਡੀਓਐਕਰਟਵ ਕਣਾਂ ਰਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਣ ਊਿਿਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਛਾਿਾਂ ਕਿਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਊਿਿਾ ਨੂੰ ਫੇਫਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਿਲੇ ਰਟਸ਼ੂ ਿਜ਼ਬ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਫਰਿਆਂ ਦੇ ਰਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਦ ਰਵਗਾਿ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੈਲ ਨਵੇਂ ਸੈਲ ਪੈਦਾ ਕਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 
ਦੇ ਕਾਿਨ ਕੈਂਸਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵੱਚ ਰੇਡਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਆਉਣਾ ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਘਿ ਦੇ ਅੰਦਿ ਿੇਡਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਿਾ ਦੇ ਸੰਪਿਕ ਰਵੱਚ ਆਉਣ 
ਨਾਲ ਫੇਫਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਿ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਖਮ ਵੱਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਿ ਦਾ ਇਹ ਿੋਖਮ ਿੇਡਾਨ ਦੀ 
ਮਾਤਿਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਪਿਕ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਿਸੇ ਉੱਪਿ ਰਨਿਿਿ ਕਿਦਾ ਹੈ। 

ਿੇਡਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਫੇਫਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਿ ਦਾ ਿੋਖਮ 
ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੀ ਉਮਿ ਤਮਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਿਹੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਫੇਫਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ 10 ਰਵਚੋਂ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਵੱਚ ਲੰਮੇ ਅਿਸੇ 
ਲਈ ਿੇਡਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਿੋਿ ਰਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਖਮ 3 ਰਵਚੋਂ 1 ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਿ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਿੇਡਾਨ ਦੀ ਉਸੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਦੇ ਕਾਿਨ 
ਿੋਖਮ ਦਾ ਪੱਧਿ 20 ‘ਚੋਂ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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R A D O N  G A S  
ਰੇਡਾਨ ਇਹਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।

IT’S IN YOUR HOME

ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਰੇਡਾਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੰਨਾਂ 
ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਿੇਡਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਨ ਦਾ ਖਿਚਾ ਘਿ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਉੱਪਿ ਅਤੇ ਲੋਿੀਂਦੇ 
ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਿ ਰਨਿਿਿ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਇਹ ਖਿਚਾ $2000 ਤੋਂ $4000 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਿੇਡਾਨ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਿਾਣਕਾਿੀ ਲਈ canada.ca/radon ‘ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ  
1-866-225-0709, TTY – 1-800-465-7735 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ। 

ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਰੇਡਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿੇ ਿੇਡਾਨ ਿਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਿਾ 200 Bq/m3 ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਘਿ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇਡਾਨ ਦੇ ਪੱਧਿਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਿਗਿ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲਥ 
ਕੈਨੇਡਾ  ਦੀ ਇਹ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਹੈ ਰਕ ਆਪਣੇ ਘਿ ਰਵੱਚ ਿੇਡਾਨ ਦੇ ਪੱਧਿ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਨ 
ਦੇ ਰਬਹਤਿੀਨ ਤਿੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੇਡਾਨ ਪਿਰਾਰਫਸ਼ੈਂਸੀ ਪਿਰੋਗਿਾਮ (C-NRPP) ਦੇ ਅੰਤਿਗਤ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ 
ਰਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।

ਿੇਡਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਨ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਆਮ ਤਿੀਕਾ ਹੇਠਲੀ ਰਮੱਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਿਨਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਰਵਵਸਥਾ ਰਵੱਚ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੁਰਨਆਦ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਹਵਾ (ਅਤੇ ਿੇਡਾਨ ਗੈਸ) ਨੂੰ 
ਰਖੱਚ ਕੇ ਬਾਹਿ ਕੱਰਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਬੁਰਨਆਦ 
ਵਾਲੇ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਰਵਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਗਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸਨੂੰ ਬਾਹਿਲੀ ਰਦਵਾਿ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਿ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਿੋਰਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਛੋਟਾ ਪੰਖਾ ਿੋਰਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਿੇਡਾਨ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਉੱਪਿ ਰਖੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ 
ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕ ਉਹ ਘਿ ਦੇ ਅੰਦਿ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਘਿੋਂ ਬਾਹਿ ਸੁੱਟ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।

ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਮਟੀਗੇਟਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.c-nrpp.caa ‘ਤੇ  ਿਾਓ 
ਿਾਂ 1-855-722-6777 ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ। 
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ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਰੇਡਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਵਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਰਕਸੇ ਘਿ ਦੀ ਿੇਡਾਨ ਵਾਸਤੇ ਿਾਂਚ ਕਿਨ ਦੇ ਦੋ ਤਿੀਕੇ ਹਨ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੇਡਾਨ 
ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕੱਟ ਖਿੀਦਣਾ ਿਾਂ ਿੇਡਾਨ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਰਕਸੇ ਮਾਹਿ ਨੂੰ 
ਬੁਲਾਉਣਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੇਡਾਨ ਟੈਸਟ ਰਕੱਟ ਖਿੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ 
ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਲ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਾਿੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਿੀ 
ਤਿਹਰਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਿ ਰਵੱਚ ਿੇਡਾਨ ਟੈਸਟ ਕਿਨ ਲਈ  ਰਕਸੇ ਸੇਵਾ ਪਿਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 
ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕਿਾਂਗੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਿੋ 
ਰਕ ਉਹ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਹਿ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਤੰਨ ਮਹੀਰਨਆਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਅਿਸੇ 
ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿੇ। 

ਰੇਡਾਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੱਟ ਮੈਨੂੰ ਵਕਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਿੇਡਾਨ ਟੈਸਟ ਰਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ, ਇੰਟਿਨੈਟ ਤੇ ਿਾਂ ਘਿ ਸੁਧਾਿ ਰਿਟੇਲਿਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿੀਦ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਿੇਡਾਨ ਟੈਸਟ ਰਕੱਟ ਰਵੱਚ ਿਾਂਚ ਕਿਨ ਦੇ ਤਿੀਕੇ ਅਤੇ ਟੈਸਰਟੰਗ ਪੀਰਿਅਡ  
ਪੂਿਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਬ ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਿੇਿਣ ਬਾਿੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ 
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਂਚ ਦਾ ਖਿਚਾ  $30 ਤੋਂ $60 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੇਡਾਨ ਟੈਸਰਟੰਗ 
ਦੇ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਿਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇਥੇ ਿਾਓ: www.takeactiononradon.ca

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਮੈਂ  ਵਕਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂ?

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਿੇਡਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੂਿੀ 
ਹੈ ਰਕ ਸਾਿੀਆਂ ਮਾਪਾਂ ਘਿ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਿਾਣ। 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਿੋ ਹਿ ਿੋਜ਼ ਚਾਿ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਵਿਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਘਿਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਨ-ਪਿਚਾਵੇ ਲਈ 
ਕਮਿੇ ਵਾਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਿਾਂ ਲਈ ਗਿਰਾਉਂਡ ਫਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਹਫਤੇ ਰਵੱਚ ਰਸਿਫ ਇੱਕ ਵਾਿੀ ਲਾਂਡਿੀ ਦੇ 
ਲਈ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਂਚ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਸੰਪਿਕ 
ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ‘ਤੇ 
ਅਸਿ ਪੈ ਸਕੇ।

ਕੀ ਰੇਡਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ  
‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ?

ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਿੱਖੋ ਰਕ ਿੇਡਾਨ ਗੈਸ ਸਾਿੇ ਘਿਾਂ ਰਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਥੇ ਿੇਡਾਨ ਦੀ 
ਮਾਤਿਾ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਮਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ 
ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਹਾ ਖਿਚਾ ਕਿਕੇ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਿੇ 
ਿੇਡਾਨ ਦਾ ਪੱਧਿ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਰਸਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਿਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਘਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


