
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ   •   ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਕੱਢਣਾ1

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਕੱਢਣਾ (Expressing Your Milk)

ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕ ੇਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਕਢਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜ:ੇ

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੱੁਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ 
ਕਬਮਾਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਨਰਸਰੀ ਕਵੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ 
ਕਾਰਨ ਲਈ 

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਨੱਪਲਾਂ ਤੇ 
ਰਗੜਨ ਲਈ ਦੱੁਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰ ਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂਛਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨਰਮ ਕਰਨ  
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਚ ਕਰ ਸਕੇ

•	 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈਚ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਦਰਸਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ

•	 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ  
ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ

•	 ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ
•	 ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਏਗਾ
•	 ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋ

ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਦੱੁਧ ਕਕਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ (How to 
Express Your Milk)
ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਕਢ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1.	 ਹੱਥ ਨਾਲ

2.	 ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨਾਲ

3.	 ਇਲੈਕਕਿਰਿਕਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਹਾਇਕ ਸੁਝਾਅ:

•	 ਿੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਵੋ।

• ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਕਨਕਲਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ 
ਦਬਾ ਕੇ ਦੱੁਧ ਕਢਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ 
ਮਾਲਿ ਕਰੋ।

•	 ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਦੱੁਧ ਕਢਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਦੂਸਕਰਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਜਲਦੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਕਹਲੀਆਂ ਬੰੂਦਾਂ ਕਦਖਾਈ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿੁਰੂਆਤ ਕਵੱਚ, 
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰੂਦਾਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਬਲਕੁਲ 
ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਕਭਆਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱੁਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧਣ 
ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧੇਗਾ। 

•	 ਆਪਣੇ ਦੱੁਧ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨੱਘਾ, ਕਗੱਲਾ ਕਪੜਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕਨੱਘਾ 
ਿਾਵਰ ਲੈਣਾ ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਘ ਕਪਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ 
ਦੱੁਧ ਕਢਣ ਕਵੱਚ ਅਕਭਆਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਅਕਭਆਸ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਹੈਲਥਕਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਰਤਣਾ
ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਕਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕਸੇ 
ਖਾਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਦੱੁਧ 
ਕਢਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਕਭਆਸ 
ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ 
ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕਕਢਆ ਕਿਆ ਦੱੁਧ ਕੀ ਹੈ? 

ਉਹ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਕਜਸ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਪ 
ਕਰਕੇ ਕਕਢਆ ਕਗਆ ਹ ੈਤਾਂਕਕ ਉਹ ਚਮਚ, ਕੱਪ ਜਾਂ ਬੋਤਲ 
ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੱੁਧ ਨੰੂ 
ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕਕਵੇਂ ਕਢਣਾ ਹੈ

1.	 ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। 

2.	 ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਲਗਾ ਤੇ ਪਕੜੋ। 

3.	 ਦੱੁਧ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਲਿ ਕਰੋ। 

4.	 ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਗੂਠੇ 
ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਲਿ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕਨੱਪਲ 
ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2½ ਤੋਂ 4 ਸੇਂਿੀਮੀਿਰ (1 ਤੋਂ 1½ ਇੰਚ) ਕਪੱਛੇ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5.	 ਇੱਕ ਚੜੌ ੇਮੂੰ ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਡੱਬੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਾਮ੍ਹਣ ੇਰੱਖੋ ਜਾਂ 
ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਕਚੈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦ ੇਥਲੇ ਰੱਖੋ।

6. ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕਦਵਾਰ ਵਲ ਕਪੱਛੇ ਨੰੂ ਧੱਕੋ। ਆਪਣੇ 
ਕਨੱਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਨੰੂ ਨਾ ਦਬਾਓ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਦੱੁਧ ਦੇ ਵਹਾਅ 
ਨੰੂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

7.	 ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੰੂ ਕਢੱਲਾ ਕਰੋ, ਕਫਰ ਉਸੀ ਹਰਕਤ  
ਨੰੂ ਦੋਹਰਾਓ।

8.	 ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਕਵੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਦੱੁਧ ਕਢਣ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 
ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਜੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਬਦਲੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ (prematurely) 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ 
ਪੀਣ ਕਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਰੂੁਆਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

• ਜਲਦੀ ਹੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕੋਲੌਸਿਰਮ ਕਕਵੇਂ 
ਕਢਣਾ ਕਸੱਖ ਕੇ

•	 ਅਕਸਰ ਹੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਪ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਕਢ ਕੇ

• ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ  
ਲਗਾ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ

•	 ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕਥਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪੇਿ 
ਕਰਕੇ (ਜਨਮ	ਸੰਬੰਧੀ	ਖਾਸ	ਮੁੱ ਦੇ	ਦੇਖੋ)

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕੋਲੌਸਿਰਮ - 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਹਲਾ, ਪੋਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੱੁਧ - ਕਢਣਾ, 
ਉਸ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_special-issues-pa.pdf


ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ   •   ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਕੱਢਣਾ 2ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਪੰਪ ਵਰਤਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਕਿਰਿਕ ਪੰਪ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇੱਕ ਇਲੈਕਕਿਰਿਕ ਪੰਪ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਬਾ 
ਕੇ ਦੱੁਧ ਕਢਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕੁਿਲ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਅਕਸਰ ਛਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦਬਾ ਕੇ ਦੱੁਧ ਕਢੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਜਹੜਾ ਵੀ ਵਰਤੋ, 
ਉਸ ਨੰੂ ਕਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰ ੇਕਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ 
ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

*ਇਹ ਕਸਫਾਰਿਾਂ ਕਵੇਲ ਕਸਹਤਮੰਦ ਫੁੱ ਲ-ਿਰਮ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚ ੇਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈੋ 
ਅਵਸਥਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਰੱੁਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਕਧਰੇ ਛਿੋੇ 
ਹਨ। ਆਪਣ ੇਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥਕਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 
8-1-1 ਤ ੇਫਨੋ ਕਰੋ।

ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਿਏ 
(Expressed) ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕੱਕਢਆ 
ਕਗਆ ਦੱੁਧ ਕਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•	 ਇੱਕ ਗਲਾਸ

•	 ਇੱਕ ਕੱਪ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਦਵਾਈ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਛੋਿਾ ਕੱਪ

•	 ਇੱਕ ਚਮਚ

•	 ਕੱਚ ਜਾਂ ਬੀਪੀਏ-ਰਕਹਤ ਸਖਤ ਪਲਾਸਕਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੋਤਲ

ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਡੱਕਬਆਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ਦੇ ਕਹੱਕਸਆਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ (ਫੀਕਡੰਗ	ਦੇ	ਸਮਾਨ	ਨੰੂ	ਸਾਫ	ਅਤੇ	ਰੋਗਾਣੂ	
ਰਕਹਤ	ਕਰਨਾ	ਦੇਖੋ)। ਲੇਬਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦੱੁਧ ਨੰੂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਵਰਤੋ। ਫੀਕਡੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ 
ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਸੁੱ ਿ ਕਦਓ।

ਜੰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੱੁਧ
ਜੰਮਾਏ ਹੋਏ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਫਕਰਜ ਕਵੱਚ ਕਪਘਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੱੁਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਬੈਗ 
ਨੰੂ ਨਲਕੇ ਦੇ ਕਨੱਘੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਨੱਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ 
ਸਾਫ ਕਿੋਰੇ ਜਾਂ ਮਗ ਕਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਢਕਣ ਜਾਂ ਬੈਗ ਦੇ 
ਉਪਰਲੇ ਕਹੱਸੇ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਨਾ ਕਦਓ। ਕਪਘਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱੁਧ ਨੰੂ 
ਹਲਕੇ ਕਜਹੇ ਘੁਮਾਓ। ਕੇਵਲ ਉਨਾਂ ਹੀ ਕਪਘਲਾਓ ਕਜੰਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇੱਕ ਫੀਕਡੰਗ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਕਰਜ ਕਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਦੱੁਧ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕਕਢਆ ਹੋਇਆ 
ਦੱੁਧ ਫਕਰਜ ਕਵੱਚੋਂ ਕਸੱਧੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਗਰਮ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਨੰੂ ਨਲਕੇ ਦੇ ਕਨੱਘੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ 
ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਨੱਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਕਿੋਰੇ ਕਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਪਾਣੀ ਨੰੂ 
ਡੱਬੇ ਦੇ ਢਕਣ, ਬੈਗ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਹੱਸੇ ਜਾਂ ਕਨੱਪਲ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਨਾ ਕਦਓ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ੈਸਟ ਪੰਪ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ, ਉਧਾਰ 
ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਰਕਤਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ੈਸਟ ਪੰਪ ਖਰੀਦਣ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹ?ੋ

ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੰਪਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣ ੂਰਕਹਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਿਕਲ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਇਕਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਵਕਲਪ ਲੱਭਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਬੋਤਲ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ 

ਹ ੈਕਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਮੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 
ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕ ੇਕਕਢਆ ਕਗਆ ਦੱੁਧ ਪੇਿ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਦੇ 
ਰੁਿੀਨ - ਆਮਤੌਰ ਤ ੇ4 ਤੋਂ 6 ਹਫਕਤਆਂ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ - ਕਵੱਚ 
ਜੰਮ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਜੰਮਾਏ ਗਏ ਜੈਲ ਪੈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕਢੇ ਗਏ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਨੰੂ  
24 ਘੰਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਜੈਲ ਪੈਕ ਵਰਤੋ - ਆਮ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ, ਕਜਹੜੀ ਉਨੀ ਠੰਡੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਜੈਲ ਪੈਕ ਦੱੁਧ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਨੰੂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ । ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਕਮਲਕ 
ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਕਲਜਾ ਰਹ ੇਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਲਆ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਧ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ
ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕ ੇਕਢੇ ਗਏ ਆਪਣ ੇਦੱੁਧ ਨੰੂ ਫੀਕਡੰਗ ਦ ੇਮਾਪ 
ਦ ੇਕਹੱਕਸਆਂ ਕਵੱਚ ਸਾਫ, ਫਡੂ-ਗਰਿਡੇ, ਬੀਪੀਏ-ਰਕਹਤ ਬੈਗਾਂ ਜਾਂ ਢਕਣਾਂ 
ਵਾਲੇ ਡੱਕਬਆਂ ਕਵੱਚ ਪਾਓ। ਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਰ, 
ਕਜਹੜੇ ਫਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵਰਤੋ। ਦੱੁਧ ਦ ੇਲਈ ਜੰਮਣ ਤ ੇਫਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 
ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋ, ਕਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਫਕਰਜ ਜਾਂ ਫਰਿੀਜ਼ਰ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਕੰਮਪਾਰਿਮੈਂਿ (ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ) ਕਵੱਚ 
ਸਿਰੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕ ੇਕਢੇ ਗਏ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਅਕਜਹੇ 
ਪੁਰਾਣ ੇਦੱੁਧ ਕਵੱਚ ਕਮਲਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਕਜਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ 
ਕਗਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕਢ ੇਿਏ ਤਾਜ਼ ੇਦੱੁਧ ਨੰੂ ਕਕੰਨੇ 
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?*

ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥ 
ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ 
ਕਕਢਆ ਕਿਆ 

ਤਾਜ਼ਾ ਦੱੁਧ

ਫਕਰੱਜ ਕਵੱਚ 
ਕਪਘਲਾਇਆ ਕਿਆ, 
ਪਰ ਿਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ 

ਕਿਆ ਦੱੁਧ
ਕਮਰ ੇਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

20°ਸੇਂਿੀਗਰਿੇਡ 
(68°ਫੈਰਨਹਾਇਿ)

6 ਘੰਕਿਆਂ ਤੱਕ 4 ਘੰਕਿਆਂ ਤੱਕ

ਫਕਰੱਜ
0 ਤੋਂ 4°ਸੇਂਿੀਗਰਿਡੇ  

(32 ਤੋਂ 39°ਫਰੈਨਹਾਇਿ)
5 ਕਦਨਾਂ ਤੱਕ 24 ਘੰਕਿਆਂ ਤੱਕ

ਫਰੀਜ਼ਰ (ਫਕਰੱਜ ਤੇ ਵਖਰ ੇ
ਦਰਵਾਜ਼ ੇਵਾਲਾ ਫਰੀਜ਼ਰ)

-18°ਸੇਂਿੀਗਰਿੇਡ 
(-0.4°ਫੈਰਨਹਾਇਿ)

6 ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੱਕ

ਮੁੜ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ
-20°ਸੇਂਿੀਗਰਿੇਡ 

(-4°ਫੈਰਨਹਾਇਿ)

12 ਮਹੀਕਨਆਂ 
ਤੱਕ

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੱੁਧ ਪੀਂਦ ੇਹੋਏ 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਛਾਤੀ ਕਵੱਚੋਂ ਦੱੁਧ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਿੇ, ਸਾਫ, ਬੀਪੀਏ-ਰਕਹਤ 
ਡੱਬੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਕਨੱਪਲ ਦੇ ਥਲੇ ਿਕ ਕਰੋ। ਦੱੁਧ ਨੰੂ 
ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੋਰ ਕਰੋ। 

ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੋਵ 

ਜਾਂ ਮਾਈਕਰਿੋਵੇਵ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ 
ਵਪਾਰਕ ਕਮਲਕ ਵੌਰਮਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ 
ਕਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਕਨਰਦੇਿਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_sterilizing-equipment-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_sterilizing-equipment-pa.pdf
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