اگر آپ شراب کے استعمال کے بعد ان عالمات میں سے کوئی تعلق
رکھتے ہیں توقریب ترین ہسپتال سے مدد حاصل کریں

الٹی کرنا

پیٹ درد

دھندلی
نظر

سانس لینے
میں دشواری

ٹانگوں میں درد

شدید سر درد

ڈایریا

بدمعاش

کوما

دورہ پرنا

میتانول کیا ہے؟
میتولول جو میتیل شراب کے طور پر بھی جانا جاتا ہے وہ ایک کیمیکل مرکب ہے جس میں وسیع
پیمانے پر آٹوموٹو ،پالسٹک کی ترکیب اور ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے .یہ بے رنگ ہے،.
مستحکم مائع اور مییتانول غیر خوردنی ہے.

عام طور کس طرح کے کھانا  /پینے میں میتھولی سے آلوده ہیں؟
عام طور پر میتھانول سے جوآلودہ ہے وہ خوراک الکوحل کے مشروبات ہے

صحت پر میتھولین اجزاء کا کیا اثر ہے؟
میتانول جسم میں زہریال کمپاؤنڈ پیدا کرتا ھے جس سے پیٹ کے درد ،متلی ،الٹی ،اسہال ،انتہائی
چکنائی ،شدید سر درد ،دھندال ہوا نقطہ نظر ،ٹانگ درد ،اور سانس لینے میں دشواری ،کوما اور موت
کی طرف اشارہ کرتا ہے .بچنے والے بصری معذوری یا مستقل اندھیری ہو سکتی ہے.

میتانول کا غلط استعمال اور اس کی قانونی سزا؟
سیکشن  13کے تحت 1983 ،کے قانون کے مطابق یہ ھے کہ جو بھی کسی بھی کھانا کی تیاری یا
فروخت کرتا ہے اس میں یا اس پر کوئی مادہ استعمال کرتا ہے جس میں زہر یا نہ صحت مند ہونے کی
وجہ سے انسانی نقصان ہونے سے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے ،ایک الکھ رنگٹ سے کم جرمانہ یا دس سال
سے کم قید کی سزا یا دونوں.

صارفین کو کیا کرنا چاہئے؟
صارفین کو اس بات کا یقین ہونا چاہئے کہ ہر خریدی ہوئی خوراک یا
مشروبات کی مصنوعات میں لیبل ہے جس میں معلومات ،جیسے
پروڈیوسر ،درآمد ،ایجنٹ اور اجزاء شامل ہیں .غیر لائسنس شدہ جگہ
سے فروخت کے لئے پیش کردہ الکوحل مشروبات سے دور رہیں جو بہت
کم قیمت پر پیش کی جاتے ہے .گھروں میں شراب اور الکوحل
مشروبات استعمال کرنے سے بچیں.

