
ਆਮ ਦਰਦ ਸਨਵਾਰਕ- ਛੋਟੇ ਬੱਮਚਆਂ ਲਈ ਜਮਿਰ ਮਨਗਲਣ

ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਢੰਗ ਹੈ। 

• ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਮਚਆਂ ਦੀ ਪਿੁੰਚ ਅਤੇ ਨਜਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੱੋ,

ਆਦਰ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਿਾਂ ਲਾੱਕ ਕੀਤੀ ਅਲਿਾਰੀ ਮਵੱਚ ਰੱਿੋ

• ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਿਾਂ ਫਰ਼ਿ ਤੇ ਹੈਂਡਬੈਗ ਮਵੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਦਰਦ-

ਮਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਧਆਨ ਰੱਿੋ।

ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ - ਤਿੁਾਡੇ ਲਈ ਿਦਦਗਾਰ ਿਨ ਪਰ ਉਿ

ਛੋਟੇ ਬੱਮਚਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਿ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।

• ਤਿੁਾਡੇ ਮਸੰਕ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਿਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਮਿਆ ਹੈ?

ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਿਾਂ ਲਾੱਕ ਕੀਤੀ ਅਲਿਾਰੀ ਮਵੱਚ ਲੈ ਿਾਓ

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ

• ਸੇਫਟੀ ਕੈਪਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ - ਉਿ ਬੱਮਚਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਿੌਲੀ ਕਰ

ਮਦੰਦੇ ਿਨ ਪਰ ਉਿ ਚਾਈਲਡ ਪਰੂਫ ਨਿੀਂ ਿਨ

• ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਮਬਟਰੈਕਸ ਵਰਗੇ ਕੌੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ

ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

• ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੂੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਵੇਂ ਪੇਯ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਵੱਚ

ਨਾ ਪਾਓ। ਬੱਚੇ ਉਲਝਣ ਮਵੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ - ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਿਾਂ ਮਿਡੌਮਣਆਂ

ਲਈ ਚਿਕਦਾਰ ਰੰਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਲਾਂਡਰੀ ਕੈਪਸੂਲ ਲਈ 

ਭੁਲੇਿਾ ਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਪਰ ਗਾੜ੍ਹਰੇ ਰਸਾਇਣ ਬਮੱਚਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਮਿਮੱਸਆਂ, ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਅੱਿਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

• ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਮ਼ਿੰਗ ਿ਼ਿੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਿਣਾ ਆਕਰ਼ਿਕ ਿੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਿਾਂ ਲਾੱਕ ਕੀਤੀ ਅਲਿਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਿਾਓ

• ਤੇਜ ਛੋਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਮਧਆਨ ਰੱਿੋ! ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਸਿਰ ਤੇ

ਧੁਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਟੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ

• ਮਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਿੋ ਓਨੀ ਿਲਦੀ

ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰੁਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ

•  ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਮਬਟਰੈਕਸ ਵਰਗੇ ਕੌੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ

ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ - ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ ਬਿੁਤ ਮਭਆਨਕ ਹੈ,

ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਗਲਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਥੁੱਕ ਮਦੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਜਮਿਰ 

ਮਨਗਲਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਲ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਬੋਤਲਾਂ, 

ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਗੱਲੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੱਕੀਆਂ, 

ਦਰਦ ਸਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪੈਕੇਟ ... 

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਮੂੰਹ ਸਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਸੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਬਦਸਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਜਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ 

ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਿਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ 

ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜ਼ਸਹਰ ਨੂੰ ਵੱਿ-ਵਿੱ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਢਾਲਦੇ ਹਨ।  ਨੇਕੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੰ 

ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿਣਾ ਸੌਿਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਸਮੋਚਆ ਮਕ ਇਿ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਿ ਚਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਿੈਲੀ ਵਰਗੀ ਸੀ 

ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਿ ਓਰਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਮਦੱਤੀ ਮਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਿਾ ਮਲਆ। 

ਮਾਤਾ ਧੁਆਈ ਵਾਲੇ ਟੈਬ/ਪੋਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 

ਜ਼ਸਹਰ ਿਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਮਬਟਰੈਕਸ®ਦੁਆਰਾ 

ਸਮਿਯੋਗ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ 

@ChildAccidentPreventionTrust

@capt_charity

@CAPTcharity

www.capt.org.uk

PAPOISONING

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



