
গরম পানীয় – মাত্র 15 মমনিটের পটরও একনে ছ�াে মিশুর ত্বক
দগ্ধ করার জি্য যটেষ্ট গরম োটক। 8 ছেটক 18 মাস বয়সী মিশুটদর মট্্য 
এর প্রবণতা সবটেটয় ছবমি অরক্ষিত োটক কারণ তারা ক্জনিস হাটত নিটত 
প�ন্দ কটর।

• আপিার বাসার নিরাপদ জায়গাগুট�ার খুঁটজ নিি ছযখাটি আপনি
জাটিি ছয আপিার মিশু আপিার গরম পািীয়টত হাত মদটত পারটব িা

• আপিার পািীয় গ্রহটণর আটগ আপিার মিশুটক ছকা� ছেটক িামাটিার
অভ্যাস করার ছেষ্টা করুি।

চুল স�াজা করার যন্ত্র – আপিার ইস্তীর মটতা গরম হটয় উঠটত
পাটর এবং ছসগুক্� বন্ধ কটর ছদওয়ার 15 মমনিটের পটরও ছপাড়াটত পাটর।

•  ব্যবহার করার সময় ছ্রেেিার ও ওয়ান্ড িাগাট�র বাইটর রাখুি

•  এগুক্� মহে-প্রুফ পাউটে বা ঠাণ্া করার জি্য একনে উঁেু তাটকর মট্্য রাখিু।

বাটন ব্াটারর – যমদ ছকাটিা মিশু ক্�মেয়াম কটয়ি ছস� ব্যাোমর
(5 ছপন্স মুদ্ার মটতা ছগা�াকার ছরৌপ্য ব্যাোমর) মগট� ছফট� এবং যমদ তা 
তাটদর খাবাটরর িাক্�টত আেটক যায়, তাহট� এনে পুটড় গত্ত  করটত পাটর 
এবং অভ্যন্তরীণ রক্তপাত ও এমিমক মৃতু্যর কারণ হটত পাটর।

• ছযটকাটিা ব্যাোমর িাগাট�র বাইটর রাখুি এবং দ্রুত এবং নিরাপটদ 
‘অকায্তকর’ ব্যাোমরগুক্� ছফট� মদি

• আপিার মিশু কাট� ছযটত পাটর এমি বােি ব্যাোমর যুক্ত বস্তু তাটদর
িাগাট�র বাইটর রাখুি।

সচৌম্বক সেলনা – আপিার মিশু যমদ ছখ�িার ভভতটর োকা উচ্চ
ষিমতা সম্পন্ন েুম্বক মগট� ছফট� তাহট� ছপটের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গসমূহ পুটড় 
ছযটত পাটর।

•  স্বিাম্ি্য ছদাকাি হটত ক্রয় করুি বা অি-�াইটি ছয ব্্যাটন্ডর সাটে
আপনি পমরনেত ছসখাি ছেটক ক্রয় করুি বা পমরনেত ছদাকাি হটত ক্রয়
করুি এবং অি�াইি বাজার এনড়টয় ে�িু।

রান্া করা – ছ�াে মিশুটদর পুনড়টয় মদটছে এমি মক�ু ছেটক তারা
স্বয়ংনক্রয়ভাটব সটর যায় িা। গরম ক্জনিস স্পি্ত িা করার মবষটয়র নিয়ম 
তারা ভুট� ছযটত পাটর।

• ওয়াক্ত েটপর মপ�টি ছকতক্� রাখুি এবং প্রেটম কুকাটরর মপ�টির
মরংগুক্� ব্যবহার করুি

• রান্না করার সময় আপনি যমদ মিশুটদর রান্নাঘর ছেটক দটূর রাখটত
সষিম হি তাহট� তা খুবই ভাট�া। বা এগুক্� হাইটেয়াটর রাখা বা কুকার
ছেটক দটূর রাখার ছেষ্টা করুি।

সগা�ল করার পানন – এই দগ্ধগুট�া খুবই মবপজ্জিক এবং
ছসটকটন্ডর মট্্য হটত পাটর।

• প্রেটম ঠাণ্া পানি রাখুি এরপর এর উপটর গরম পানি মদি।
তারপটর আপিার মিশুনে পটড় যাওয়া বা ছবটয় উঠার কারটণ দগ্ধ হটত
পাটর এমি মবষটয় আপিাটক আর নেন্তা করটত হটব িা

• আপিার বাচ্চাটক ছগাস� করাটিার পূটব্ত আপিার কিইু মদটয় পানির
তাপমাত্রা পরীষিা করুি

• আপিার মিশুর সাটে বােরুটম োকুি যাটত তারা গরম পানির ে্যাটপ 
স্পি্ত িা কটর।

আগুন এবং রিটার – ছ�াে মিশুটদর জি্য ঝঁুমক।

• ছরনিটয়োরগুক্� ছেটক মব�ািা দটূর সমরটয় নিি। এরপটর আপিার মিশু
তাটপর মট্্য তাটদর হাত বা পা আেটক রাখটত পারটব িা

• আগুি এবং মহোটরর োরপাটি ফায়ারগাি্ত  �ামগটয় নিি।

স�াট রিশুর ত্বক পাতলা িওয়ায় েুব �িজজই 
তা পজু়ে যায়। তজব আপনার রিশুর �াজে সযন 
এরকম না ঘজট তা ননশ্চিত করা �তত্ই েুব �িজ 
ব্াপার। কীভাজব তা এোজন প্রদান করা িজলা:

সপা়ো সেজক ননরাপদ োকা 
একনে দঘু্তেিার কারটণ বাি্ত ইউনিটের প্রটত্যটকই ছসখাটি ন��। 
মুহূটত্ত র মট্্য তাটদর পুটরা জীবি পমরবরত্ত ত হটয় মগটয়ন��। 

স�াট এক স�জলর মা গরম পানীজয়র কারজে পজু়ে গগজয়জ�ন

আরও তে্ জাননু 
www.facebook.com/ChildAccidentPreventionTrust
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