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ਗੜੁੰ ਮ ਅਤੇ ਝਰੀਟਾਂ
ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੱਟ, ਗੜੁੰ ਮ ਅਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਮ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਦੇਣ (ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ) ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੜ�ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਗੜੁੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸ� ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੜਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ�, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਤ� ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੰ ਗ ਤ� ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਗੜੁੰ ਮ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਹਨ।
ਜੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਲੱਗੇ ਿਕ ਗੜੁੰ ਮ ਸੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕੁਝ ਿਮੰ ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਠੰਡੇ ਫ਼ਲਾਲੈ ਣ (ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਭ� ਕੇ) ਜਾਂ ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ (ਪਰ ਬਰਫ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ)।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਗੜੁੰ ਮ ਿਪਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਬਦਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ NHS 111 ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ। ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ�ੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਗੜੁੰ ਮ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ A&E ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾਓ।

ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ
ਗੰ ਭੀਰ ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਿਚੰ ਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ�ਦਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ�
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਣ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ:


ਉਹ ਉਲਟੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।



ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।



ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤ�, ਜਾਂ ਫੇਰ ਰੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਥੱਕ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਣ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉਨ�ਦਰੇਪਣ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੋ ਜਾਣ ਤ� ਇੱਕ ਘੰ ਟਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਇੱਕ ਿਰੜ�ਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਗੜੁੰ ਮ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤ� ਬਚਣਾ ਲਗਭਗ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਤ� ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਿਖਆ ਗੇਟਾਂ, ਿਤੱਖੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਨਾਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਿਲਆਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਗਾਰਡਾਂ, ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਿਲਆਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਿਫਸਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
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1
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗੜੁੰ ਮ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ� ਗੜੁੰ ਮ ਤੇ ਠੰਡੇ ਫ਼ਲਾਲੈ ਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ।

2
ਉਹ ਥੱਕ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ� ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

3
ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ NHS 111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਨਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ
ਨਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ A&E ਿਵੱਚ ਜਾਓ।
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