ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਸਫ਼ਾਈ

ਰੋਜ਼ਮੱ ਰਾ ਸਫ਼ਾਈ

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਗਰਦਨ, ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ
ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਪੂੰ ਝੋ, ਇਸੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱ ਚ।

ਨਹਾਉਣਾ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹਾਉਣਾ
✔ ਆਪਣੀ ਬੱ ਚੀ ਦੇ ਬਾਥ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਹੱ ਥ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੇ ਰੱ ਖੋ।
✔ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੌਟ ਵੌਟਰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ
49°ਸੇਂਟੀਗ੍ਰੇਡ (120°ਫੈਰਨਹਾਇਟ)ਤੋਂ ਥਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।
✘ ਆਪਣੀ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱ ਲਾ ਨਾ ਛੱ ਡੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਥ
ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਬਾਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ - ਇੱ ਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
✘ ਇਹ ਨਾ ਵਰਤੋ:

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ

ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ
1. ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਰੱ ਖੋ – 22 ਤੋਂ 27°ਸੇਂਟੀਗ੍ਰੇਡ (72 ਤੋਂ
81°ਫੈਰਨਹਾਇਟ)।

2. ਸਿੰ ਕ, ਬੇਸਿਨ, ਬੇਬੀ ਟੱ ਬ ਜਾਂ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ
ਵੜ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਆਪਣਾ ਨਿਯਮਿਤ ਬਾਥਟੱ ਬ ਵਰਤੋ।
3. ਇੱ ਕ ਕੰ ਬਲ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ ਵਿਛਾਓ।

4. ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰ ਚ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

5. ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋ - ਗਰਮ ਨਹੀਂ।

6. ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰ ਦੇ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਤੱ ਕ
ਧੋਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱ ਚ ਸਾਫ
ਕਰੋ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱ ਚ ਗੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਪਰ
ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੱ ਥਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ, ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ
ਸਾਬਣ ਵਰਤੋ।
7. ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ, ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ
ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰ ਗਾਲੋ ।
8. ਉਸ ਨੂੰ ਤੌਲੀਏ ਤੇ ਲਿਟਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਪਕ
ਕੇ ਸੁਕਾਓ। ਜਲਦੀ ਕੰ ਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱ ਚੇ ਬਹੁਤ
ਜਲਦੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਫੋਲਡਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਸੁਕਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

✘ ਬਾਥ ਔਇਲ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਕਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਸਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ)

✘ ਕੌ ਟਨ ਸਵਾਬ, ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱ ਟ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
✘ ਬਾਥ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਰਿੰ ਗ, ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡੁੱ ਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬ੍ਰੇਨ ਬਿਲਡਰ

ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਇੰ ਟਰਐਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ
ਬਣਾਓ। ਮੁਸਕਰਾਉ, ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਲਈ ਗਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਟੱ ਬ ਵਿੱ ਚ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ
ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ।

ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਹਿੱ ਸੇ
ਅੱ ਖਾਂ
ਇੱ ਕ ਸਾਫ, ਗਿੱ ਲਾ ਕਪੜਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਅੰ ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ
ਕੋਨੇ ਤੱ ਕ ਪੂੰ ਝੋ।
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ਕੰ ਨ
ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੌਸ਼ਕਲੌ ਥ ਵਰਤ
ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਕੌ ਟਨ ਸਵਾਬ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਜਣਨ ਅੰ ਗ
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲੇ ਬੀਆ (labia) ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫੋਲਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰਮੀ
ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ
(foreskin) ਨੂੰ ਖਿੱ ਚੋ ਨਾ।

ਦੰ ਦ ਅਤੇ ਮਸੂੜੇ
ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਿੱ ਲੇ , ਸਾਫ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ
ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੰ ਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ
ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰ ਨੀ ਫਲੋ ਰਾਇਡ
ਟੁੱ ਥਪੇਸਟ ਵਰਤੋ।

ਨਾਭੀ ਨਾਲ (Umbilical cord)
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕਾ ਰੱ ਖੋ। ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਗਿੱ ਲੇ ਕੌ ਟਨ ਸਵਾਬ ਜਾਂ ਵੌਸ਼ ਕਲੌ ਥ ਨਾਲ ਪੂੰ ਝੋ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸੁਕਾਓ। ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਲੇ ਵਲ ਮੋੜੋ ਤਾਂਕਿ ਉਹ
ਨਾਲ (cord) ਦੇ ਥਲੇ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਗਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (5 ਤੋਂ 15
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ), ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਾਲ
ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਗਰਮ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਸੁੱ ਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ
ਉਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬੁਰੀ-ਗੰ ਧ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਵ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਨਾਲ ਸੁੱ ਕ
ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਨਹੁੰ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੱ ਟ ਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱ ਟੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱ ਤੀ ਹੋਈ
ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱ ਥ ਖੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਜਾਂ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਨਹੁੰ ਨਰਮ ਹਨ। ਖੁੰ ਢੀ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਇੱ ਕ
ਨੇਲ ਫਾਇਲ ਵਰਤੋ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ, ਸਿੱ ਧਾ ਆਰਪਾਰ ਕੱ ਟੋ
ਜਾਂ ਫਾਇਲ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਇੰ ਨਗਰੋਨ (ingrown) ਨਹੁੰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

