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ﮔﻬﺮﻳﻠﻮ ﺣﺎدﺛﺎت
ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ اور اس ﮐﮯ ﺁس ﭘﺎس ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﻬﻨﺎ
ﮔﺮﻧﺎ
ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا ﺧﻄﺮﮦ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے ﺳﮯ ﻟﮍهﮑﻨﺎ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻟﻨﺎ ﮨﮯ۔ ﭼﻠﻨﺎ ﭘﻬﺮﻧﺎ ﺳﻴﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ﺳﮯ ﻳﺎ زﻳﻨﻮں ﺳﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﮔﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﻄﺮﮦ زﻳﺎدﮦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
روﮎ ﺗﻬﺎم:
ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﺑﭽﮯ ﮐﺴﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﮯ ﻧہ ﻟﮍهﮑﻴﮟ ،ان ﮐﮯ ﮔﺮد ﺗﮑﻴﮯ رﮐﻪ دﻳﮟ۔ ﮐﺴﯽ اﻳﺴﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ اﭼﻬﻠﻨﮯ واﻻ ﮔﮩﻮارﮦ ﻳﺎ ﮐﺎر
ﺳﻴﭧ ﻧہ رﮐﻬﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ وﮦ ﺑﻞ ﮐﻬﺎ ﮐﺮ ﮔﺮ ﺳﮑﻴﮟ۔
ﭼﻠﻨﺎ ﭘﻬﺮﻧﺎ ﺳﻴﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻳﻨﻮں ﭘﺮ ﮔﻴﭧ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ۔ ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﺑﺎﻟﮑﻨﻴﺎں ﻣﻘﻔﻞ ﮨﻮں اور ﮐﻬﮍﮐﻴﻮں ﻣﻴﮟ
رﮐﺎوٹ اور ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﺎﻟﮯ ﻟﮕﻮاﺋﻴﮟ۔
ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ:
اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮔﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ  999ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮﻳﮟ۔

دم ﮔﻬﭩﻨﺎ
ﭼﻬﻮﭨﮯ ﺑﭽﮯ اور ﭼﻠﻨﺎ ﭘﻬﺮﻧﺎ ﺳﻴﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﭽﮯ ﭼﻬﻮﭨﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺟﻴﺴﮯ ﻏﺒﺎرے ،ﻣﻮﻧﮓ ﭘﻬﻠﻴﺎں ،ﺑﭩﻦ ،ﭘﻼﺳﭩﮏ ﮐﮯ ﮐﻬﻠﻮﻧﻮں ﮐﮯ
ﭨﮑﮍے ﻳﺎ دهﺎﮔﮯ ﻳﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺎر ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻧﮕﻞ ﺳﮑﺘﮯ ،ﺳﺎﻧﺲ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ اﻧﺪر ﻟﮯ ﺳﮑﺘﮯ ﻳﺎ ﮔﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻨﺴﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
روﮎ ﺗﻬﺎم:
ﻓﺮش ﭘﺮ ﻳﺎ ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﭼﻬﻮﭨﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮﻳﮟ۔ ) CPRاﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﺒﯽ اﻣﺪاد ﮐﯽ اﻳﮏ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺟﻮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﻬﻮﻧﮑﻮں
اور ﺳﻴﻨﮯ ﮐﮯ دﺑﺎؤ ﮐﺎ اﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﮨﮯ ،ﺟﺴﮯ ﮐﺒﻬﯽ ﮐﺒﻬﯽ 'زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺑﻮﺳہ' ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ( ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻣﺰﻳﺪ ﺟﺎﻧﮑﺎرﯼ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔
ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ:
اﮔﺮ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﺎ دم ﮔﻬﭧ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻓﻮرﯼ ﻃﻮر ﭘﺮ اور ﭘﺮﺳﮑﻮن اﻧﺪاز ﻣﻴﮟ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﺁپ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﭼﻴﺰ
ﮐﻮ ﮔﻠﮯ ﻣﻴﮟ اور ﻧﻴﭽﮯ ﻧہ دهﮑﻴﻞ دﻳﮟ۔ ﮐﻬﺎﻧﺴﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻣﺎرے ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﮑﻮں
ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ ،اﮔﺮ وﮦ ﺑﮯ ﮨﻮش ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﺪد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎل ﮐﺮﻳﮟ )اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ اﮐﻴﻼ ﻧہ ﭼﻬﻮڑﻳﮟ( اور  CPRﺷﺮوع
ﮐﺮدﻳﮟ۔ www.redcrossfirstaidtraining.co.uk

ﺟﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺁﺑﻠﮯ اور ﺁگ
ﮔﻬﺮﻳﻠﻮ ﺁگ ﺗﻤﺎم ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻄﺮﮦ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﮐﺒﻬﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﻻﺋﭩﺮ ،ﻣﺎﭼﺲ ﻳﺎ ﻣﻮم ﺑﺘﻴﻮں ﺳﮯ ﻧہ ﮐﻬﻴﻠﻨﮯ دﻳﮟ۔ ﺑﺎل ﺳﻴﺪهﺎ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺁﻻت اور ﮔﻬﺮﻳﻠﻮ ﺁﻻت ﺳﮯ ﺟﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎم ﺑﺎت ﮨﻴﮟ۔
ﮔﺮم ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺟﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت اور ﺁﺑﻠﻮں ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﮩﺎﻧﮯ ﮐﺎ وﮦ ﭘﺎﻧﯽ ﺟﻮ ﺑﮩﺖ ﮔﺮم ﮨﻮ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ
ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﮩﻠﮏ ﺣﺎدﺛﺎت ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍﯼ وﺟہ ﮨﮯ۔
روﮎ ﺗﻬﺎم:
ﺑﺎﺗﻪ ﺗﻬﺮﻣﺎﻣﻴﭩﺮ ﻻﺋﻴﮟ۔ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺳﻮﭼﻴﮟ۔
ﺗﻨﻮر ﮐﮯ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺁﻻت ،ﻓﺎﺋﺮﮔﺎرڈز اور ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﮐﭧ ﮐﮯ ڈهﮑﻨﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ۔
ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ:
اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﻼ ﮨﮯ ﺗﻮ  10ﻣﻨﭧ ﺗﮏ ﭨﻬﻨﮉے ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ ڈاﻟﻴﮟ۔ ﻣﮑﻬﻦ ﻳﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﮑﻨﺎﺋﯽ واﻻ ﻣﺎدﮦ ﻧہ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺑﺎرﻳﮏ ﺷﻔﺎف ﺟﻬﻠﯽ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﭩﮏ ﮐﮯ ﺻﺎف ﺗﻬﻴﻠﮯ ﺳﮯ ڈهﻴﻠﮯ ڈهﺎﻟﮯ اﻧﺪاز ﻣﻴﮟ ڈهﮏ دﻳﮟ۔
ﺻﻔﺤہ  1از 3
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اﮔﺮ ﺟﻠﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺷﺪﻳﺪ ﮨﻮ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ  A&Eﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔

ﮐﭩﻨﺎ
ﮐﺎﻧﭻ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﭩﻨﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻧﺘﻴﺠہ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺑﭽﮯ  A&Eﻣﻴﮟ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
روﮎ ﺗﻬﺎم:
ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻴﻨﮯ واﻟﮯ ﮔﻼس ﻓﺮش ﭘﺮ ﻧہ ﭼﻬﻮڑﻳﮟ۔ ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﮐﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺑﻮﺗﻠﻴﮟ اوﭘﺮ رﮐﻬﯽ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔
ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ:
اﮔﺮ ﮐﭩﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﺟﮕہ ﮐﻮ دهﻮﺋﻴﮟ ،ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﮐﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﭨﮑﮍا ﻧہ ﭼﻬﻮﭨﮯ اور ﺑﻐﻴﺮ روﺋﻴﮟ
ﮐﮯ ﺻﺎف ﮐﭙﮍے ﺳﮯ ڈهﮏ دﻳﮟ۔
اﮔﺮ ﮐﭩﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﮨﻮ ،ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ ﺧﻮن ﺑﮩہ رﮨﺎ ﮨﻮ اور ﺟﻠﺪ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﮐﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﭨﮑﮍا ﮨﻮ )ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﺎﻧﭻ
ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﭨﮑﮍے ﭘﺮ ﭘﻴﺮ رﮐﻪ دﻳﺎ ﮨﻮ( ﺗﻮ  A&Eﺟﺎﺋﻴﮟ۔

ڈوﺑﻨﺎ
ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺑﭽﮯ ،اﮐﺜﺮ ﺑﮩﺖ اﺗﻬﻠﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ ،ڈوب ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ ﺑﺎﺗﻪ ﭨﺐ ﻣﻴﮟ ،ﺑﺎغ ﮐﮯ ﺗﺎﻻب ﻣﻴﮟ ،ﭘﻴﮉﻟﻨﮓ ﭘﻮل ﻣﻴﮟ اور ﺑﺎرش ﮐﮯ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮦ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺶ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ۔
روﮎ ﺗﻬﺎم:
ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﭽﻮں ﭘﺮ ﮨﻤﻴﺸہ ﻧﻈﺮ رﮐﻬﻴﮟ۔ ﺗﺎﻻﺑﻮں ﭘﺮ ﺟﺎﻟﻴﻮں ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ اور رﻳﺖ ﺳﮯ ﺑﻬﺮﯼ ﻗﻄﻌۂ زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺎغ ﮐﮯ ﺗﺎﻻب ﮐﯽ ﺑﻬﺮاﺋﯽ ﮐﺮدﻳﮟ۔ ﺗﻴﺮﻧﺎ ﺳﻴﮑﻬﻴﮟ۔
ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ:
اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻻﺋﻴﮟ۔ ان ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﭘﺎﻧﯽ اﮔﻠﻮاﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻳﮟ۔ اﮔﺮ وﮦ ردﻋﻤﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ
 999ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮﻳﮟ۔

زﮨﺮ ﺧﻮراﻧﯽ
دواؤں ،ﮔﻬﺮﻳﻠﻮ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اور ﮐﺎﺳﻤﻴﭩﮑﺲ ﺳﮯ زﮨﺮ ﺧﻮراﻧﯽ ﻋﺎم ﺑﺎت ﮨﮯ۔
روﮎ ﺗﻬﺎم:
ﺗﻤﺎم ﮐﻴﻤﻴﮑﻞ ،دواؤں اور ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﮐﻮ ﻣﻘﻔﻞ ﮐﺮدﻳﮟ۔
ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ:
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻳﮟ ﮐہ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﻧﮕﻼ ﮨﮯ اور اﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺳﺎﺗﻪ  A&Eﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔

ﮔﻼ ﮔﻬﻮﻧﭩﻨﺎ
ﮐﻬﮍﮐﯽ ﮐﮯ ﭘﺮدوں ﮐﯽ ڈورﻳﺎں اور ﭼﻴﻦ ﭼﻬﻮﭨﮯ اور ﺑﮍے ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻄﺮﮦ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﻮد ﮐﻮ زﺧﻤﯽ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ﻳﺎ ﻟﭩﮑﺘﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﭘﻬﻨﺪے دار ڈورﻳﻮں ﻣﻴﮟ اﭘﻨﺎ ﮔﻼ ﮔﻬﻮﻧﭧ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
روﮎ ﺗﻬﺎم




اﻳﺴﮯ ﭘﺮدے ﻟﮕﻮاﺋﻴﮟ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ڈورﯼ ﻧہ ﻟﮕﯽ ﮨﻮ ،ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﺧﻮاب ﮔﺎﮦ ﻣﻴﮟ
ﮐﺴﯽ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﭼﺎرﭘﺎﺋﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ ،ﮐﻬﻴﻠﻨﮯ ﮐﯽ اﺣﺎﻃہ ﺑﻨﺪ ﺟﮕہ ﻳﺎ اوﻧﭽﯽ ﮐﺮﺳﯽ ﮐﻬﮍﮐﯽ ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﻧہ رﮐﻬﻴﮟ
ﭘﺮدوں اور ﺣﺠﺎﺑﻮں ﭘﺮ ﻟﮕﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮐﻬﻴﻨﭽﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ڈورﻳﺎں ﭼﻬﻮﭨﯽ اور ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮯ دور رﮐﻬﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﻴﮟ
ﺻﻔﺤہ  2از 3

وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں




ڈورﻳﻮں ﮐﻮ ﺑﺎﻧﺪه دﻳﮟ ﻳﺎ ان ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﮐﻬﻮﻧﭩﻴﻮں ،ﻏﻼﻓﻮں ﮐﯽ ڈورﻳﻮں ،ﭼﻤﭩﻴﻮں ﻳﺎ ﺗﺴﻤﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻳﮟ
ﺟﻮ دﺳﺘﻴﺎب ﮨﻴﮟ
ﭼﺎرﭘﺎﺋﯽ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮ اﻳﺴﮯ ﮐﻬﻠﻮﻧﮯ ﻳﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻧہ ﻟﭩﮑﺎﺋﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﻄﺮﮦ ﺑﻦ ﺳﮑﻴﮟ
ڈورﯼ ﮐﻬﻴﻨﭻ ﮐﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﻴﻠﮯ اﻳﺴﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﻧہ ﻟﭩﮑﺎﺋﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﭼﻬﻮﭨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻬﻴﻨﭻ ﮐﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ
ڈورﯼ ﮐﮯ ﭘﻬﻨﺪے ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺳﺮ ﭘﻬﻨﺴﺎ ﺳﮑﻴﮟ۔

ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ
ﺑﭽہ ﮐﻮ ﭼﻬﮍاﺋﻴﮟ ،اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮﻳﮟ اور  CPRﺷﺮوع ﮐﺮدﻳﮟ )دﻳﮑﻬﻴﮟ ﺻﻔﺤہ (11
ذرﻳﻌہRoSPA :

ﺻﻔﺤہ  3از 3

