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ਖ�ਸਸ ਅਤੇ ਸਰਦੀ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ
ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪਲੇ ਗਰੁੱ ਪ ਜ� ਨਰਸਰੀ ਿਵੱ ਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖ�ਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਿਛੱ ਕ�
ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਅਕਸਰ ਖ�ਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਬਲਗਮ ਉਹਨ� ਤੇ ਗਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ�ਸੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਤ� ਬਲਗਮ ਸਾਫ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ� ਫਲੂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਠ ਜ� ਵੱ ਧ ਵਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੰ ਗੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਵੀ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ� ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੀਟਾਣੂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਆਪਣਾ ਚੱ ਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਮਦਦ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਿਦਓ।



ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤ� ਤਰਲ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜ� ਇਬੁਪ�ੋਫੇਨ (ਐਸਿਪਿਰਨ ਨਹ�) ਅਜ਼ਮਾਓ।



ਉਹਨ� ਨੂੰ ਧੂੰ ਏ ਂ ਤ� ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ, ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਤਮਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ ਜ� ਜੇ ਉਹਨ� ਨ� ਹਾਲ ਹੀ
ਿਵੱ ਚ ਤਮਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦਓ।



ਸ਼�ਤ ਰਹੋ - ਇੱ ਕ ਗਲਵਕੜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ।



ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਖ�ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਤੁਸ� ਿਫਕਰਮੰ ਦ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਿਬਨ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ
ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਲ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇ ਬਲ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਜ�ਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼� ਬਾਕਸ ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਕਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ� ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤ� ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ।
ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ - ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜ� ਬੁਖ਼ਾਰ ਲਈ ਤਰਲ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ।
ਇਬੁਪਫ
�ੋ ੇਨ - ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰਲ ਇਬੁਪ�ੋਫੇਨ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਉਹਨ� ਦਾ
ਭਾਰ 5 ਿਕਲੋ ਗ�ਾਮ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੋਵੇ। ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਮਾ (ਅਸਥਮਾ) ਹੋਣ
ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤ� ਇਬੁਪ�ੋਫੇਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਐਸਿਪਿਰਨ - ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।
ਸ�ੋਤ: DoH ਬਰਥ ਟੂ ਫਾਈਵ (ਜਨਮ ਤ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ) 2009 ਸੰ ਸਕਰਣ।
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ਇਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਨਾ ਫੈਲਾਓ:
ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕੋ ਕੀਟਾਣੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਟਸ਼ੂ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਖ�ਸੀ ਅਤੇ ਿਨ�ਛ� ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰੋ।
ਕੂੜਦ
ੇ ਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੋ ਿਟਸ਼ੂਆਂ �ਪਰ ਕੀਟਾਣੂ ਕਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤਕ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁੱ ਟ
ਿਦਓ।
ਮਾਰ ਿਦਓ ਹੱ ਥ� ਤ� ਕੀਟਾਣੂ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਛੂਹੰਦੇ ਹੋ। ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਫ਼
ਕਰੋ।

1
ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਖ�ਸੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨ�ਛ� ਮਾਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ
ਹੈ।

2
ਕੀ ਉਸ ਨ� ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਤਰਲ
ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਖ�ਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?

3
ਜੇ ਲੱਛਣ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦਾ 'ਰੇਸ਼ਾ' ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ
ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਪੰ ਨਾ 2 ਕੁੱ ਲ 2

