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ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਜਿਆ 

Reference: Department of Health Hong Kong, Center for Disease Control 

ਕਾਰਨ : ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਪਰ ਸੌਣ ਵਾਲੇ 

ਬੈੈੱਡ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਿਡ਼ਕੀਆਂ,ਫ਼ਰਸ਼ 
ਤ ੇਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਖਤਲਕਣ  

ਰੋਕਥਾਮ :   
● 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਖਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੈੈੱਡ 

ਦ ੇਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤ ੇਸੌਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ 
ਕਰੋ। 

● ਫ਼ਰਸ ਤ ੇਖਿਲਾਰਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਫ਼ਰਸ ਨ ੂੰ  
ਸੱੁਕਾ ਰੱਿੋ। 

● ਖਿਡ਼ਕੀਆਂ ਤ ੇਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਲਗਾਓ, 
ਬੱਖਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਖਵਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ 
ਛੱਡੋ। 

ਕਾਰਨ : ਗਰਮ, ਅੱਗ, ਖਬਜਲੀ, ਰਸਾਇਣ 

ਰੋਕਥਾਮ  : 
● ਗਰਮ ਿਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  

ਛੋਟੇ ਬੱਖਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਿ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰੱਿੋ। 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੱਖਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਿਾਣ 
ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਿੀਜਾਂ ਦਾ 
ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂਿ ਲਵੋ।  

●  ਟੇਬਲ ਤ ੇਕੱਪੜਾ ਖਵਛਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 
ਕਰੋ 

● ਅੱਗ ਅਤੇ ਤੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਿੇਡੋ।ਖਬਜਲੀ 
ਦ ੇਸਖਵੱਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਕਟ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।  

ਕਾਰਨ : ਖਨਗਰਾਨੀ ਰਖਹਤ ਦਵਾਈਆਂ, 
ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ  

ਰੋਕਥਾਮ :  
● ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਡੱਖਬਆਂ ਖਵਿ 

ਬੱਖਿਆਂ ਦੀ ਪੁੂੰ ਹਿ ਤੋਂ ਦ ਰ ਖਵਿ ਰੱਿੋ। 
ਪਰਬੰਧ : 
● ਜੇਕਰ ਬੱਿਾ ਹੋਸ਼ ਖਵਿ ਹੈ ਤਾਂ, ਖਜਆਦਾ 

ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ ਖਦਓ।  ਜੇਕਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ 
ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਤਰਲ ਨਾ ਖਦਓ। ਤੁਰੂੰਤ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ।    

ਕਾਰਨ : ਖਤੱਿੀ ਖਕਨਾਰੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਿੀਜਾਂ 
(<5cm)  

ਰੋਕਥਾਮ  : 
● ਖਤੱਿੇ ਖਕਨਾਖਰਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਖਣਆਂ 

ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ 
● ਛੋਟੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਕੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਵਾਲੀਆਂ,ਛਾਪਾਂ,ਬਟਨ ਆਖਦ ਨ ੂੰ  ਬੱਖਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਿ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰੱਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਪਰਬੰਧ:  
● ਜੇਕਰ ਿ ਨ ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਖ਼ਮ ਨ ੂੰ  

ਖਸੱਧਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਪੱਟੀ ਨਾਲ 5 ਖਮੂੰਟ 
ਲਈ ਦਬਾਓ।  

● ਜਰਮ ਰਖਹਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ 
ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਨਾ ਲਗਾਓ। 

● ਜਖ਼ਮ ਨ ੂੰ  ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। 
● ਜੂੰ ਮੇ ਹੋਏ ਿ ਨ ਨ ੂੰ  ਧੋਵੋ ਨਾ। 
● ਬਹੁਤ ਖਜਆਦਾ ਿ ਨ ਵੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਖਵਿ ਤੁਰੂੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ।  
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ਬੱਜਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨ ੰ  
ਰੋਜਕਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ !  

 ਘਰ ਜਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਿਾਂ ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਘਰ ਜਿਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤਣ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਜਿਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ:   


