
বাটন ব্াটারিগুলিকে আপনাি 
সন্াকনি থেকে দকূি িাখনু
আপনাি সন্ান যরদ এেটট বাটন ব্াটারি গিকি থেকি, তাহকি  
থসটট তাকদি খাদ্নািীকত গিকে আটকে থযকত পাকি। এটট প্রধান 
ধমনীটট পড়ুিকে েুকটা েকি রদকত পাকি, যাি েকি মািাত্মে  
ক্ষড়ত, অেবা এমনরে তাকদি মতুৃ্ি োিণও হকত পাকি। এটট  
খবুই দ্রুত ঘকট থযকত পাকি।

6 মাস থেকে 4 ½ বছি বেসী শিশুকদি ঝঁুরে খবুই থবশি।

থোন ব্াটারিগুলি সবকেকে থবশি 
রবপজ্জনে?
লিথিয়াম কয়য়ন সেি ব্াটারিগুলি একথট 5 সেন্স মুদ্াি সেয়য় 
আকায়ি োমান্ বড় হয়। আটয়ক যাওয়াি েয়ষে সেগুলি যয়িষ্ট 
বড়, এবং প্াণহারন ঘটায়নাি েয়ষে সেগুলি যয়িষ্ট শথতিশািী।

আিও স�াট ব্াটারিগুলিও ষেরিকািক হয়ি োয়ি, রবয়শষি 
সেগুলি যরি নিুন হয়।

থসগুলি থোোে পাওো যাকব?
আেনাি েন্ান বাটন ব্াটারিগুলিয়ক এই ধিয়ণি রিরনেগুলিি 
ময়ধ্ সেয়ি োয়ি:

  স�াট রিয়মাট কয়ট্ায়ি

  গাড়ড়ি োরবি ফয়ব অিবা কী ফাইন্া্য়ি

  রমউরিক্াি কার্ড  এবং বইয়য়

  আয়িা জ্বয়ি এমন সেিনা এবং নয়েিথট আইয়টয়ম

  নাইটিাইয়ট

  ড়ররিটাি সকেয়ি

  িায়ম্ডারমটায়ি

  সেিনাি বায়সেি েুিায়না সেিনাগুলিয়ি

হায়িি নাগায়িি ময়ধ্ সিয়ে সিওয়া, অিবা ে্াক সিয়ক েয়ে 
েয়ড় যাওয়া অরিরিতি ব্াটারিগুলিয়কও শশশুিা সেয়ি োয়ি।

এমনরক, ব্বহৃি 'ফ্্াট' ব্াটারিগুলিয়িও যয়িষ্ট োি্ড  িায়ক যা 
ষেরিকািক হয়ি োয়ি।

রনকেি বাড়িকত খুকঁে থদখনু
  আেনাি বাড়ড়য়ি োি কয়ি েঁুয়ি সিেুন সকািাও সকানও 
বাটন বাটারি আয়� রকনা
  ব্াটারিি কম্াট্ড য়মন্টথট যরি যয়িষ্ট েুিথষেি না হয় িাহয়ি 
সেই বস্তুগুলি আেনাি েন্ায়নি হায়িি নাগায়িি বাইয়ি 
িােুন।
  অরিরিতি এবং 'ফ্্াট' ব্াটারিগুলিয়কও হায়িি নাগায়িি 
বাইয়ি িােুন
  অনিাইয়নি অিবা স্ানীয় ড়রেকাউন্ট প্িানকািী 
সিাকানগুলি সিয়ক িােিনক েওিা কিা সিয়ক েিক্ড  
িাকুন। িায়িি কায়� বাটন ব্াটারি িাকয়ি োয়ি, যা 
আেনাি েন্ান েহয়িই সেয়য় সযয়ি োয়ি

আপনাি সন্ান এেটট বাটন ব্াটারি 
গিকি থেকিকছ রে?

  থদরি েিকবন না। তাকে সিাসরি A&E-থত রনকে যান, 
অেবা 999 নম্বকি েি েকি অ্ামু্বকিন্স ডােুন। 

  ড়েরেৎসেকে বিনু থয আপনাি মকন হকছে আপনাি 
সন্ান এেটট বাটন ব্াটারি গিকি থেকিকছ।

  ব্াটারিি প্াকেরেংটট অেবা থয পণ্টট থেকে 
ব্াটারিটট থবড়িকে একসকছ তা যরদ আপনাি োকছ 
োকে, তাহকি থসটট আপনাি সাকে রনকে আসনু।

  শিশুটটকে থোনও রেছু থখকত অেবা পান েিকত 
থদকবন না, অেবা অসসু্থ হকত থদকবন না

উপসি্গ খবুই েম োেকত পাকি।  
োকেই রনকেি সহোত প্রবরৃতিি উপকি রবশ্াস িাখনু।
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