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ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਣਾ
ਪਾਲਣੇ ਖਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਵ ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵ ੁੱ ਚ ਤਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵ ੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਪਾਲਣਾ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੁੱ ਵਿਅਤ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਪਾਲਣੇ ਨਿੰ ਸਾਫ਼ ਰੁੱ ਿੋ ਅਤੇ ਪਲਾਸਵਟਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੁੱ ਚੇ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ੁੱ ਧ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ
ਨਿੰ 16-20°C ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਰੁੱ ਿੋ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਇੁੱ ਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਹਾਵਣਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਕਦੇ ੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਵਬਜਲੀ ਾਲੇ ਕਿੰ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ‘Feet to Foot’ (ਪੈਰ
ਹੇਠਲੇ ਵਸਰੇ ਤੇ) ਸਵਥਤੀ ਵ ੁੱ ਚ ਰੁੱ ਿੋ, ਵਜਸ ਵ ੁੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਲਣੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿੰ ਬਲ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾ
ਸਕੇ।
ਜਦ ਤਕ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਨੇ ਤਹਾਨਿੰ ਕਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਉਸਦੀ ਵਪੁੱ ਠ ਦੇ ਭਾਰ ਵਲਟਾਓ।
ਕਦੇ ੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਕਸੇ ਸੋਫਾ ਜਾਂ ਕਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸੋਣ ਵਦਓ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਨਿੰ ੀ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ
ਸੋਣ ਨਾ ਵਦਓ।
ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ - ਘਰ ਨਿੰ ਧਿੰ ਆਂ ਮਕਤ ਰੁੱ ਿੋ।
ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਵ ਵ ਟਰ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਲਾਬਾਇ ਟਰਸਟ (ਪਵਹਲਾਂ
FSID) 0808 802 6869 www.lullabytrust.org.uk ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹੈਲਥ ਖਵਖਿਟਰ ਕਖਹੂੰ ਦਾ/ਕਖਹੂੰ ਦੀ ਹੈ
ਵ ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਸੌਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ੁੱ ਧ ਸਰੁੱ ਵਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵ ੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਪਾਲਣਾ
ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਆਪਣੇ ਵਬਸਤਰੇ ਵ ੁੱ ਚ ਵਲਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਸੀਂ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ
ਕੋਈ ਦ ਾਈ ਜਾਂ ਡਰੁੱ ਗ ਨਾ ਲਈ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੋ ੇ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਤਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ

ਧੇਰੇ ਗੜਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਮੋਟੇ ਹੋਣ

ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ੁੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਜਾਂ ਤਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨਿੰ ਵ ਆਦਾ ੁੱ ਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਣ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਗਰਮੀ ਆ ੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਤ ਗਰਮ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ਆਪਣੇ ਵਬਸਤਰੇ ਵ ੁੱ ਚ ਵਲਜਾਉਣਾ ਕਦੇ ੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦਾ।

ਚਪਟਾ ਖਸਰ ਖਸਨਡ੍ਰਮ
ੋ
ਚਪਟਾ ਵਸਰ ਵਸਨਡਰੋਮ ਬੁੱ ਚੇਦਾਨੀ ਵ ੁੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਸਵਥਤੀ ਵ ੁੱ ਚ ਸੋਣ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੇਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਬੁੱ ਚੇ ਜਦੋਂ ਕਝ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਆਪਣੀ ਵਪੁੱ ਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੋਣ ਕਰਕੇ ਚਪਟਾ ਵਸਰ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।
ਚਪਟਾ ਵਸਰ ਵਸਨਡਰੋਮ ਉਦੋਂ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਵਸਰ ਦਾ ਵਪਛਲਾ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਾਲਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਕਸੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁੱ ਦੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਦਵਬਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਿੋਪੜੀ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਹੁੱ ਡੀਆਂ ਚਪਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਚਿੰ ਤਾ ਕਰਨ ਾਲੀ ਕੋਈ ਗੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੀ।
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ਇੱਕ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਿੰ ‘Back to Sleep’ (ਵਪੁੱ ਠ ਦੇ ਭਾਰ) ਤੇ ‘Feet to Foot’ (ਪੈਰ ਹੇਠਲੇ ਵਸਰੇ ਤੇ) ਸਵਥਤੀ ਵ ੁੱ ਚ ਸਲਾਓ।

ਦੋ
ਬੁੱ ਚੇ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਕੋ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਿਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਬਹਤ ਵ ਆਦਾ ਗਰਮ ਜਾਂ ਬਹਤ ਵ ਆਦਾ
ਠਿੰਡੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਖਤੂੰ ਨ
ਪਵਹਲੇ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣੇ ਨਿੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵ ੁੱ ਚ ਰੁੱ ਿੋ।
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