
ਬਟਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਟਨ ਬੈਟਰੀ ਨਨਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ  
ਦੀ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਨਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱ ਖ ਧਮਣੀ ਤੱਕ ਸੜ  
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ  
ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜੋਖਮ ਹੈ।

ਨਕਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ 
ਹਨ?
ਲਿਲਿਅਮ ਕੋਇਨ ਸੈੱਿ ਬੈਟਰੀਆਂ 5 ਪੈਂਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਿੋੜ੍ੀਆਂ 
ਲਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਿਈ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।

ਛੋਟੀਆਂ ਬਟਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿੇਕਰ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਨਕੱਥੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵੱਚ ਬਟਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਿੱਭ 
ਸਕਦਾ ਹੈ:

  ਛੋਟੇ ਲਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਿ

  ਕਾਰ ਕੀਅ ਫੋਬ੍ਜ਼ ਿਾਂ ਕੀਅ ਫਾਈਡਂਰ੍ਜ਼

  ਸੰਗੀਤਕ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਕਤਾਬਾਂ

  ਿਾਈਟਾਂ ਵਾਿੇ ਲਖਡੌਣੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

  ਨਾਈਟ ਿਾਈਟਾਂ

  ਲਡਜ਼ੀਟਿ ਸਕੇਿ

  ਿਰਮਾਮੀਟਰ

  ਲਖਡੌਣੇ ਵਾਿੇ ਬਕਸੇ ਲਵੱਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਲਖਡੌਣੇ

ਬੱਲਚਆਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲਮਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਪਹੁੰ ਚ  
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਪੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਡੱਗ 
ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਿੋਂ ਤੱਕ ਲਕ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 'ਫਿੈਟ' ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ 
ਹੋਣ ਦਾ ਲਖਤਾਬ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
  ਬਟਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਿਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਿੇ-ਦੁਆਿੇ ਦੀ 
ਿਾਂਚ ਕਰੋ

  ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਿੇਕਰ 
ਬੈਟਰੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

  ਵਾਧੂ ਅਤੇ 'ਫਿੈਟ' ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  
ਸਟੋਰ ਕਰੋ

  ਔਨਿਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਿਾਂ ਸਿਾਨਕ ਛੂਟ ਵਾਿੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਨਾਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਿ ਬਟਨ 
ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਿ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਟਨ ਬੈਟਰੀ ਨਨਗਲ 
ਲਈ ਹੈ?

  ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਸੱਧਾ A&E ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ 
ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਲਈ 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

  ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਨਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਟਨ ਬੈਟਰੀ ਨਨਗਲ ਲਈ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕੇਨਜੰਗ ਜਾਂ ਉਹ 
ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਨਜਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨਨਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।

  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾ ਨਦਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਬਮਾਰ 
ਨਾ ਪੈਣ ਦਓ

ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਨਿਰਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ।
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