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ਮੁਢਲੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਤਿਆਰ ਰਤਿਣਾ ਅਿੇ ਸੂੰ ਕੇਿਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ
ਜਦੋਂ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਇਤ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨਿੰ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਚਿੰ ਤਾ ਕਰਨੀ
ਆਮ ਗੁੱ ਲ ਹੈ ਵਕ ਿਾਇਦ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੰ ਕੇਤਾਂ ਨਿੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੋ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਵਸੁੱ ਖੋ ਵਕ ਗਿੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰ ਕੇਤਾਂ ਨਿੰ ਵਕ ੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤਹਾਨਿੰ ਮਢਲੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਹੋ ੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ - ਅਤੇ ਘੁੱ ਟ
ਡਰੇ - ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਕਸੇ ਤਾਲਾਬਿੰ ਦ ਅਲਮਾਰੀ ਵ ੁੱ ਚ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਵਜੁੱ ਥੇ ਛੋਟਾ ਬੁੱ ਚਾ ਨਾ ਪਹਿੰ ਚ ਸਕੇ, ਉਪਯੋਗੀ
ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁੱ ਖੋ। ਸੁੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵ ੁੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਰਤਣ ਲਈ ਰੁੱ ਖਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਅਨਸਾਰ ਸਹੀ ਤਾਕਤ ਾਲੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਹਨ,
ਹਮੇਿਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਲੇ ਬਲ ਨਿੰ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹੋ
ਅਤੇ ਵਜੁੱ ਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਿਗਰ-ਫਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਾਪੇ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਕੋਈ ਗਿੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੰ ਭ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣਾ
ਮਹੁੱ ਤ ਪਰਨ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ www.dh.gov.uk ਤੇ ਬਰਥ ਟ ਫਾਈ (ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿੰ ਜ ਸਾਲ)
ਵਕਤਾਬ ਦੇਖੋ।

ਫ਼ਾਰਮਾਤਸਸਟ ਕਤਿੂੰ ਦਾ ਿੈ
ਉਪਯੋਗੀ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵਜਹੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁੱ ਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਮਲ ਕਰੋ:


ਥਰਮਾਮੀਟਰ



ਕਦਰਤੀ ਤੇਲ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇਲ (ਸੁੱ ਕੀ ਚਮੜੀ ਲਈ)



ਪਲਾਸਟਰ



ਤਰਲ ਦਰਦ-ਵਨ ਾਰਕ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਇਬਪਰੋਫੇਨ)



ਬੈਰੀਅਰ ਕਰੀਮ

ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਤਕਸਮਾਂ
ਆਮ ਿਾਪਮਾਨ 36-36.8°C (96.8-98.24°F) ਦੇ ਤਿਚਕਾਰ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।
ਤਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਬਲਕਲ ਸਹੀ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਿੰ ਜ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਹਮੇਿਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਿੰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਤੋ)। ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਿੰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਿੰ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਵਦੁੱ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੁੱ ਖੋ।
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ਕੂੰ ਨ ਿਾਲੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਕਿੰ ਨ ਵ ੁੱ ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਝ ਸਵਕਿੰ ਟਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਤਿੰ ਗ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਵਹਿੰ ਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿੰ ਨ ਾਲੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਨਿੰ ਕਿੰ ਨ ਵ ੁੱ ਚ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾ ੇ ਤਾਂ
ਇਹ ਗਲਤ ਰੀਵਡਿੰ ਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਨਿੰ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹੋ।
ਪੱ ਟੀ ਤਕਸਮ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਵਜਹੜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁੱ ਥੇ ਤੇ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਹਮੇਿਾਂ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮਰਕਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹਤ ਛੋਟੀ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਕਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਨਿੰ ਰਤਣ
ਦੀ ਵਸਫਾਰਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1
ਮੇਰਾ ਬੁੱ ਚਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਰੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚੜਵਚੜਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

2
ਕੀ ਬਖ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਤਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਵਖਆ ਹੈ? ਖੁੱ ਬੇ ਪਾਸੇ 'ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਆਮ ਪੁੱ ਿਰ' ਦੇਖੋ। ਕੀ ਤਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ
ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ? ਸਹੀ ਖਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਲੇ ਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ।

3
ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਸ ਨਿੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨਿੰ ਵਮਲੋ । ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ 38˚C ਜਾਂ ਉੱਪਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਰਿੰ ਤ ਆਪਣੇ GP ਨਿੰ ਵਮਲੋ ।
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