
ਸਵੰਡੋ ਬਲਾਇੰਡ (ਸਿੜਕੀ ਦਾ ਪਰਦਾ)- ਇੱਕ

ਅਸੁੱਰਮਿਅਤ ਮਵੰਡੋ ਬਲਾਇੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ 

ਿੌਤ ਿੋਣ ਮਵੱਚ ਮਸਰਫ 20 ਸਮਕੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਿਨ।   

• ਬਲਾਇੰਡ ਕੋਰਡ ਅਤੇ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰੱਿਣ ਲਈ

ਕਲੀਟ ਿੱੁਕ ਿਾਂ ਟੈਨ਼ਿਨਰ ਮਫਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਿੇ਼ਿਾਂ

ਕਰੋ। ਨਵੀਆਂ ਬਲਾਇੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।

• ਬੱਮਚਆਂ ਦੇ ਕਿਮਰਆਂ ਲਈ ਮਬਨਾਂ ਕੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬਲਾਇੰਡਸ ਤੇ ਮਵਚਾਰ

ਕਰੋ

• ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ

ਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਬੈੱਡਰੂਿ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੇਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ

ਿਾਓ

• ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਰੋਿਨ ਬਲਾਇੰਡਸ ਦੇ ਮਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ 

ਕੋਰਡਾਂ ਇਕ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਿੁੜੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਿੋ ਭਾਰ

ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਸਸਲੰਗਜ਼ - ਬਮੱਚਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿ

ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਦੂਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

• ਇੱਕ ਿਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਪਾਲਣਾ ਹੈ - ਡੁਵੇਟਸ (ਰਿਾਈ),

ਮਸਰਿਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣੇ ਦੇ ਬੰਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਾ ਸੋਵੋ ਮਕਉਂਮਕ ਇਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿ ਘੁੱਟਣ

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਿੋ ਿਾਂ ਼ਿਰਾਬ ਪੀ ਰਿੇ ਿੋ ਿਾਂ ਮਸਗਰਟ ਪੀ ਰਿੇ ਿੋ, ਿਾਂ

ਿੇ ਉਿ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਿਾਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਿਨ, ਆਪਣੇ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਾ ਸੋਵੋ 

• ਸਮਲੰਗ ਿਾਂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ T.I.C.K.S ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ  

www.babyslingsafety.co.uk

ਨੈਪੀ ਸੈਕ - ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਿਨ ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੂੰਿ ਵੱਲ ਮਿੱਚਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਲੀ ਨੈਪੀ ਦੀਆਂ ਸੈਕ ਤੋਂ ਦਿ ਘੁੱਟ  

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਨੈਪੀ ਦੀਆਂ ਸੈਕ ਬਮੱਚਆਂ ਦੀ ਪਿੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ

• ਕਦੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਨੈਪੀ ਦੀਆਂ ਸੈਕ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਿੋ।

ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ - ਮਨਆਣੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਿਾਲੇ ਵੀ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਚਬਾਉਣਾ, ਮਨਗਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਿ ਲੈਣਾ ਮਸੱਿ ਰਿੇ ਿਨ।  ਇੱਥੇ ਤਿੁਾਨੂੰ 

ਮਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ ਨਿੀਂ ਹੈ।  ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ 

ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਿਨ। 

• ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਪਲਾਉਂਦੇ ਸਿੇਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰੋ

• ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਭਿੋਨ ਮਿਵੇਂ ਅੰਗੂਰ, ਟਿਾਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ 

ਬਲੂਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਵੱਲ ਅੱਧਾ ਿਾਂ ਚੌਥਾਈ ਮਵੱਚ ਕੱਟੋ, ਨਾ ਮਕ

ਮਸਰਫ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ  

• ਸਖ਼ਤ ਭੋਿਨ ਮਿਵੇਂ ਗਾਿਰ, ਸੇਬ, ਸਾਸਿੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਪਤਲੀਆਂ 

ਪੱਟੀਆਂ ਮਵੱਚ ਕੱਟੋ, ਅਤੇ ਮਗਰੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰੋ  

• ਪੌਪਕਾਰਨ, ਿਾਰ਼ਿਿੈਲੋਜ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗੋਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਮਿਵੇਂ ਮਕ ਛੋਟੇ 

ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡੇ ਿਾਂ ਉਬਾਲੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ ਕਰੋ

• ਵੱਡੇ ਬੱਮਚਆਂ ਦੇ ਮਿਡੌਮਣਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਸੇ ਪਿੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ

• ਿੁੱਢਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਸਲਾਿ ਲਈ ਚੋਕੇਬਲਜ ਮਫਲਿ ਦੇਿੋ  

www.sja.org.uk/thechokeables

ਉਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਬਿੁਤ ਛੋਟਾ ਮਰਿਾ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ  

ਬਿੁਤ ਕਿਜੋਰ ਮਰਿਾ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਕੋਰੋਨਰ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ, ਬਲਾਇੰਡ ਕੋਰਡ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ

ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 

ਦਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ 

ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਸਧਾਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਗਰ ਹਨ।

ਸੌਿੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓ 

@ChildAccidentPreventionTrust
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www.capt.org.uk
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