ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮੁਢਲੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਹਿਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ:
✔ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱ ਟੋਘੱ ਟ
15 ਸਕਿੰ ਟਾਂ ਲਈ:
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
• ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
• ਡਾਇਪਰਿੰ ਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
• ਛਿੱ ਕਣ ਜਾਂ ਖੰ ਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਵੱ ਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਣਾ ਸਿਖਾਓ।
✔ ਹਾਈ ਚੇਅਰਾਂ, ਬਿਬਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ
ਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਣਾ
✔ ਕ੍ਰਿਬਾਂ, ਸਟ੍ਰੋਲਰਾਂ, ਚੇਜਿੰ ਗ ਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਬਲੀਚ ਦੇ 1 ਛੋਟੇ ਚਮਚ
ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ

ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਓ:
✔ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸੈਂੱ ਲ ਫੋਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ
✔ ਮੁਢਲੀ ਫਸਟ ਏਡ ਸਿੱ ਖ ਕੇ
✔ ਇੱ ਕ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰ ਗੁਇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ
ਮੋਨੋਔਕਸਾਇਡ ਡਿਟੇਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਬਸੰ ਤ
ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਫੌਲ ਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਰਕੇ

✔ ਢਿੱ ਲੇ ਰੱ ਗਾਂ, ਮਿਨੀ-ਬਲਾਇੰ ਡਾਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਕਾ, ਅਤੇ ਲਟਕਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕੌ ਰਡਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਮਾਨ

✔ ਬੁਕਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ
✔ ਕੁਝ ਗਰਮ ਪੀਣ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਥਲੇ ਲਿਟਾ ਕੇ
✔ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ 49°ਸੇਂਟੀਗ੍ਰੇਡ
(120°ਫੈਰਨਹਾਇਟ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੈਂੱ ਟ ਕਰਕੇ
✔ ਕਲੀਨਰਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਬਟਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੌਡਲਰਜ਼ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ, ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਪਲਟਣ ਜਾਂ ਰਿੜ੍ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਘਰ ਨੂੰ
ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਰੰ ਤਰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਬਣਾਓ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਸਕੋ।

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਵਰਤੋ। ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਡ ਨਾ ਚੁੱ ਕੋ, ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਰਤਣ
ਵੇਲੇ ਰੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹੱ ਥ ਖਾਲੀ ਰੱ ਖੋ।

ਸਚੇਤ ਰਹੋ

ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਸਮਾਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
canada.ca/en/health-canada/services/
consumer-product-safety ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਰਿਕੌ ਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚੋ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਿਡੌਣੇ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ
• ਨਰਮ
• ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ (non-toxic)
• ਧੋਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ
• ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹਿੱ ਸੇ ਨਹੀਂ
• ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਵਾਇਨਲ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਬੇਬੀ ਵੌਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱ ਚ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਉਹ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟਾਂ
ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱ ਕ ਐਕਟਿਵਿਟੀ
ਸੈਂਟਰ ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰਿਬਾਂ
ਨੀਂਦ ਦੇਖੋ।

✔ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੂੰ ਆਂ-ਰਹਿਤ ਰੱ ਖ ਕੇ

1

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ • ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਲੇ ਪੈਨ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੇਬੀ ਕੈਰੀਅਰ
ਫਰੰ ਟ ਕੈਰੀਅਰ

• 2 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ

• ਲੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰਾਖ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਫਿਸਲ ਨਾ ਸਕੇ

• ਬਰੀਕ ਮੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਫਿੱ ਟ
ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ

• ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 48 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ (19 ਇੰ ਚ) ਉੱਚੇ

• ਕੋਈ ਖੁਰਦਰੇ ਜਾਂ ਤਿੱ ਖੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਢਿੱ ਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ਨਹੀਂ

• ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੂੰ ਡੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ
ਬੰ ਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

• 3 ਅਤੇ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (1/8 ਅਤੇ 3/8 ਇੰ ਚ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਦੇ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ
• ਰੇਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਟਰੇਸ ਪੈਡ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ

• ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹਿੱ ਸੇ ਨਹੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖੋ:

• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਰਫ, ਨੈੱਕਲੇ ਸਾਂ, ਕੌ ਰਡਾਂ,
ਭਾਰੀ ਕੰ ਬਲ, ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ ਜਾਂ ਵੱ ਡੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾ ਰੱ ਖ ਕੇ

ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

• ਠੋਸ, ਪੈਡਿਡ ਹੈੱਡ ਸਪੋਰਟ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਪ (ਭਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ ਜਾਂਚੋ)

ਬੈਕ ਕੈਰੀਅਰ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

• ਚੌੜਾ, ਠੋਸ ਬੇਸ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖੋ:

• ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸਿੱ ਧਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੀਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ

• ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ
ਤੇ ਨਾ ਰੱ ਖ ਕੇ
• ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱ ਕਲ ਲਗਾ ਕੇ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਪੱ ਕੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਪ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟ੍ਰੋਲਰ

• ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਫਿੱ ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ (snug fit)

ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

• ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ

• ਚੰ ਗੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ

ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖੋ:

• 5-ਪੌਇੰਟ ਹਾਰਨੈਸ
• ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਪਹੀਏ

• ਕੋਈ ਤਿੱ ਖੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਢਿੱ ਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ਨਹੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖੋ:

• ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਨਾ ਰੱ ਖ ਕੇ

• ਕੋਈ ਚੀਰ ਜਾਂ ਪਾੜ ਨਹੀਂ

• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢਕੇ ਰੱ ਖ ਕੇ (“ਪਰਗਟ ਅਤੇ
ਚੁੰ ਮਣਯੋਗ”)
• ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਠੋਡੀ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱ ਚ ਧੱ ਸੀ
ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ
• ਉਸ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੱ ਢਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ

ਸਚੇਤ ਰਹੋ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜੌਗ ਨਾ
ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸਦੀਆਂ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਹਨ। ਅਤੇ 5 -ਪੌਇੰਟ ਹਾਰਨੈਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਓ।
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਸਚੇਤ ਰਹੋ

ਸਕੀਇੰ ਗ, ਜੌਗਿੰਗ, ਬਾਈਕਿੰ ਗ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ,
ਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਪ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਦਰ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

• ਇੱ ਕ-ਪੀਸ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ

• ਪੱ ਕੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੱਪਲ

• ਕੋਈ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ (ਉਸਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਰਿਬਨ ਵਾਲਾ ਕਲਿੱਪ
ਵਰਤੋ – ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱ ਚਾ ਸੌ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ)

• ਕੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਂ ਸਟੱ ਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ

ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖੋ:

• ਉਸ ਨੂੰ 5 ਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ

• ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ , ਗਰਮ, ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ
ਸਾਫ ਕਰਕੇ

• ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚਿਪਚਿਪਾ, ਦਰਾੜਾਂ
ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਕੇ
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਥਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼
5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਉਬਾਲ ਕੇ

ਖਤਰਾ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੰ ਦ ਕਢਣ ਲਈ ਸੂਦਰ ਨਾ
ਚਬਾਉਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਟੁੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ
ਸਾਹ ਘੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਝੁੱ ਕਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ

• ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੱ ਪ ਨਾ ਕਰਕੇ

• ਜੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱ ਧ ਸਾਵਧਾਨ
ਰਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰਤਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਵਿੱ ਚ ਸਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਸਿਰਪ ਵਿੱ ਚ ਡੋਬਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦੰ ਦਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਸੜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ • ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
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ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰ ਸੀਟਾਂ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

• ਸੀਐਮਵੀਐਸਐਸ (CMVSS) ਲੇ ਬਲ
• ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨੈਸ ਸਟ੍ਰੈਪਾਂ ਲਈ
ਸਲੌ ਟਾਂ ਦੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 ਸੈੱਟ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ bcaa.com/community/child-car-seatsafety ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਹੀ ਸੀਟ ਚੁਣੋ:
ਇਨਫੈਂਟ ਬਨਾਮ ਚਾਇਲਡ ਸੀਟ:
ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੀਟ ਦੀ ਭਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੱ ਕ
ਇਨਫੈਂਟ ਸੀਟ ਵਰਤੋ। ਫਿਰ ਇੱ ਕ ਬਦਲਣਯੋਗ (convertible)
ਕਾਰ ਸੀਟ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ।
ਪਿੱ ਛੇ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਵਾਲੀਆਂ (Rear-facing) ਬਨਾਮ ਅਗੇ
ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਵਾਲੀਆਂ (front-facing):
ਪਿੱ ਛੇ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ 10 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ (22 ਪਾਉਂਡ) ਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਜਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਲਈ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ
ਪਿੱ ਛੇ ਵਲ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ - ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ
ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਵਲ
ਮੂੰ ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਸੀਟ
ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 2½ ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ (1 ਇੰ ਚ) ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣ
ਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱ ਛੇ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ
ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ
ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਬਨਾਮ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ:
ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ
ਜਾਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ
ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ
ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ,
ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਕੌ ਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚੋ।

ਖਤਰਾ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਸੀਟ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਟੇਬਲ, ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱ ਡੋ
ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਡਿੱ ਗ ਸਕੇ।
ਪਿੱ ਛੇ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਏਅਰ ਬੈਗ ਵਾਲੀ
ਸੀਟ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਰੱ ਖੋ।
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਲਾ ਨਾ ਛੱ ਡੋ, ਕੁਝ ਮਿੰ ਟਾਂ
ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
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ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ

ਕਾਰ ਸੀਟ ਵਿੱ ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ
1. ਹਾਰਨੈਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹਸਲੀ (ਕਾਲਰਬੋਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਵਲ 1 ਉਂਗਲ
ਫਿੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
2. ਚੈਸਟ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੱ ਛਾਂ ਤੱ ਕ ਉੱਚਾ ਕਰੋ।
3. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਾਰਨੈਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਪ ਉਸਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਜਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਅਗਲੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਲੌ ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਵਲ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਰਨੈਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਪਾਂ
ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ।
4. ਸਹਾਰੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਹੈੱਡ ਹਗਰ, ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਤੌਲੀਏ ਜਾਂ ਕੰ ਬਲ ਨਾ ਵਰਤੋ।
5. ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ
ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
6. ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰ ਬਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਾਓ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ

ਕਾਰ ਸੀਟ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ

1. ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਵਿੱ ਚ ਮੂੰ ਹ ਪਿੱ ਛੇ ਵਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ।
2. ਇਨਫੈਂਟ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੈਰਿੰ ਗ ਹੈਂਡਲ
ਨੂੰ ਥਲੇ ਕਰੋ।
3. ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 45° ਤੱ ਕ ਟੇਢਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਅਗੇ ਵਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਟ
ਨੂੰ ਪਿੱ ਛੇ ਵਲ ਹੋਰ ਟੇਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਂ ਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕਾਰ
4. ਸੀਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਕ
ਦੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਕੱ ਸ ਕੇ ਬੰ ਨ੍ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਓਨਰ
ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਲੌ ਕਿੰ ਗ
ਕਲਿੱਪ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

