
ਗਰਮ ਪੇਯ-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਕਾਫੀ ਗਰਿ ਰਮਿੰਦੇ ਿਨ।  8 ਤੋਂ 18 ਿਿੀਮਨਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਜੋਰ 

ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਮਕਉਂਮਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜਾਂ ਝਪਟਣਾ ਪਸੰਦ ਿੁੰਦਾ ਹੈ। 

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਵੱਚ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਜੋਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਮਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਿੋ ਮਕ 

ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਿਾਡੇ ਗਰਿ ਪੇਯ ਤੱਕ ਨਿੀਂ ਪਿੰੁਚ ਸਕਦਾ

• ਆਪਣੇ ਪੇਯ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੇਠਾਂ ਮਬਠਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ 

ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਮ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ।

ਹੇਅਰ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰਜ਼ (ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਉਪਕਰਨ) - ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿੰਨੇ ਗਰਿ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਿੋਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਿ ਸਾੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

•  ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਅਤੇ ਵੈਂਡਸ (ਡੰਡੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੁੰਚ ਤੋਂ 

ਦੂਰ ਰੱਿੋ।

•  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਮਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਊਚ ਮਵੱਚ ਿਾਂ ਉੱਚੇ ਼ਿੈਲਫ ਤੇ 

ਠੰਡਾ ਿੋਣ ਲਈ ਰੱਿੋ।

ਬਟਨ ਬੈਟਰੀਆ-ਂ ਿੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੀਥੀਅਿ ਕੌਇਨ ਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀ 

ਨੂੰ ਮਨਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ 5p ਮਸੱਕੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ) ਅਤੇ ਿੇ 

ਇਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਿਨ ਪਾਈਪ ਮਵੱਚ ਫਸ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਸਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਿੋਰੀ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿੂਨ ਵਮਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੌਤ 

ਤੱਕ ਿੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਮਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰੁਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ ਅਤੇ 'ਫਲੈਟ' 

ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ

• ਿੇ ਚੀਜਾਂ ਮਵੱਚ ਬਟਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਿਨ, ਮਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ 

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ।

ਚੁੰਬਕੀ ਸਿਡੌਣੇ - ਿੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਡੌਮਣਆਂ ਮਵੱਚਲੇ ਉੱਚ-ਤਾਕਤ 

ਵਾਲੇ ਚੁੰਬਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੇ 

ਿਨ।  

•   ਇੱਕ ਨਾਿਵਰ ਮਵਕਰੇਤਾ ਿਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਾਂਡ ਨਾਿ ਤੋਂ ਿਰੀਦੋ ਮਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ 

ਓਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮਿਸਦਾ ਸਟੋਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਨਲਾਈਨ ਬਜਾਰਾਂ 

ਤੋਂ ਪ੍ਿੇਜ ਕਰੋ।

ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ - ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ ਤੋਂ ਦੂਰ 

ਨਿੀਂ ਿੱਟ ਸਕਦੇ ਿੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿੀ ਹੈ।  ਉਿ ਗਰਿ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਿੱਥ ਨਾ 

ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਨਯਿਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

• ਕੇਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਟਾਪ ਦੇ ਅਿੀਰ ਮਵੱਚ ਕਰ ਮਦਓ ਅਤੇ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਮਪਛਲੇ 

ਛੱਮਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਕਰੋ

• ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿੋ ਉਦੋਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਮਚਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਿਰ 

ਰੱਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ਤਾਂ ਇਿ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਿਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ  

ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮਬਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਮ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ ਿਾਂ ਿੇ ਅਮਿਿਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ।

ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾੜ ਮਭਆਨਕ ਿੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸੈਮਕੰਡਾਂ ਮਵੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਪਮਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਮਫਰ ਉੱਪਰ ਗਰਿ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।  

ਮਫਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਥੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਵੱਚ 

ਮਡੱਗਣ ਿਾਂ ਉਸਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਮਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂਿਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ 

ਤਾਪਿਾਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਿ ਮਵੱਚ ਰਿੋ ਮਕ ਮਕਤੇ ਉਿ ਗਰਿ ਟੂਟੀ ਨਾਲ 

ਿੇਡਣ ਨਾ ਲੱਗ ਿਾਣ।

ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੀਟਰ- ਛੋਟੇ ਬੱਮਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ। 

• ਪਾਲਣੇ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਿਾਓ। ਮਫਰ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੇਕ ਵੱਲ 

ਆਪਣੀ ਬਾਂਿ ਿਾਂ ਲੱਤ ਨਿੀਂ ਫਸਾ ਸਕਦਾ

• ਅੱਗ ਅਤੇ ਿੀਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਾਇਰ ਗਾਰਡ ਮਫੱਟ ਕਰੋ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ 

ਸਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾੜ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ:

ਜਲਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਸਿਅਤ 
ਿਰ ਕੋਈ ਬਰਨਜ ਯੂਮਨਟ ਮਵੱਚ ਇਕ ਿਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।   

ਇੱਕ ਸਮਕੰਟ ਮਵਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਬਦਲ ਮਗਆ।  

ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਪੇਯ ਨਾਲ ਸਾੜ ਪੈ ਸਗਆ

@ChildAccidentPreventionTrust

@capt_charity

@CAPTcharity

www.capt.org.uk

 
PABURNS

https://www.facebook.com/ChildAccidentPreventionTrust
https://www.instagram.com/capt_charity/
https://twitter.com/captcharity/
https://www.capt.org.uk/



