
ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ   •   ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਆ1

ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮੁਢਲੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਆਪਣ ੇਪਰਿਵਾਿ ਨੰੂ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਰਸਹਤਮੰਦ ਿਰਹਣ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ:ੋ

✔	 ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ  
15 ਸਰਕੰਟਾਂ ਲਈ:

•	 ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦੱੁਧ ਰਪਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ

•	 ਬਾਥਿੂਮ ਵਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

•	 ਡਾਇਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

•	 ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਿਾਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

•	 ਰਛੱਕਣ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਿ ਤੇ ਧੋਣਾ ਰਸਖਾਓ।

✔	 ਹਾਈ ਚੇਅਰਾਂ, ਖਬਬਾਂ ਅਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਹਿ 
ਵਾਿੀ ਵਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਣਾ

✔	 ਖਕਰਿਬਾਂ, ਸਟਰਿੋਲਰਾਂ, ਚੇਖਿੰਗ ਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ 
ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ 1 ਲੀਟਿ ਪਾਣੀ ਰਵੱਚ ਬਲੀਚ ਦੇ 1 ਛੋਟੇ ਚਮਚ 
ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ

ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੀ ਸੁਿੱਰਖਆ ਨੰੂ ਵਧਾਓ:

✔	 ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਨੰਬਿਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਿ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸੈਂੱ ਲ ਫੋਨ ਰਵੱਚ ਿੱਖ ਕੇ

✔	 ਮੁਢਲੀ ਫਸਟ ਏਡ ਰਸੱਖ ਕੇ

✔	 ਇੱਕ ਫਾਇਿ ਐਕਸਰਟੰਗੁਇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਾਿਬਨ 
ਮੋਨੋਔਕਸਾਇਡ ਰਡਟੇਕਟਿ ਲਗਾ ਕੇ, ਬੈਟਿੀਆ ਂਜਾਂਚ ਕੇ ਬਸੰਤ 
ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਫੌਲ ਰਵੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦ ੇਹੋ, 
ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਨਕਲਣ ਦੇ ਿਸਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਿਕੇ

✔	 ਆਪਣੇ ਘਿ ਨੰੂ ਧੂੰਆਂ-ਿਰਹਤ ਿੱਖ ਕੇ

✔	 ਰਢੱਲੇ ਿੱਗਾਂ, ਰਮਨੀ-ਬਲਾਇੰਡਾਂ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਰਸੱਕਾ, ਅਤੇ ਲਟਕਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਿਡਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਹਟਾ ਕੇ

✔	 ਬੁਕਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਿੇ ਫਿਨੀਚਿ ਨੰੂ ਰਦਵਾਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 

✔	 ਕੁਝ ਗਿਮ ਪੀਣ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ 
ਨੰੂ ਥਲੇ ਰਲਟਾ ਕੇ

✔	 ਆਪਣੇ	ਗਿਮ	ਪਾਣੀ	ਦੇ	ਹੀਟਿ	ਨੰੂ	49°ਸੇਂਟੀਗ੍ੇਡ	
(120°ਫਿੈਨਹਾਇਟ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੈਂੱ ਟ ਕਿਕ ੇ

✔	 ਕਲੀਨਿਾਂ, ਿਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਬਟਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੱਰਕਆਂ ਵਿਗੀਆ ਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਿੱਖ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਘਿ ਨੰੂ ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਿੇ ਹੋਿ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਟੌਡਲਿਜ਼  ਸਟੈਪਸ	ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ 

ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਧਆਨ ਵਰਟਆ ਹੋਇਆ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਰਕਆ ਹੋਇਆ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਵਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ, ਰਜਵੇਂ 
ਰਕ ਪਲਟਣ ਜਾਂ ਰਿੜ੍ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਘਿ ਨੰੂ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਨੰੂ ਰਨਿੰਤਿ ਜਾਿੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆ 
ਬਣਾਓ ਤਾਂਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿੇਕ ਕਦਮ ਦੇ 
ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੋ। 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਬੇਬੀ ਵੌਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਵਿਰਜਤ ਹਨ। ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਿਕੇ ਰਸਿ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ 
ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਐਕਰਟਰਵਟੀ  
ਸੈਂਟਿ ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਖਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਿਡੌਣੇ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

•	 ਨਿਮ

•	 ਗੈਿ-ਜ਼ਰਹਿੀਲੇ (non-toxic)

•	 ਧੋਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ

•	 ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਰਹੱਸੇ ਨਹੀਂ

•	 ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਸਰਟਕ ਜਾਂ ਵਾਇਨਲ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਅਿਮਾਓ
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣ ਦੌਿਾਨ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ 

ਵਿਤੋ। ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਦੂਸਿੇ ਲੋਡ ਨਾ ਚੁੱ ਕੋ, ਅਤੇ ਪੌੜੀਆ ਂਵਿਤਣ 
ਵੇਲੇ ਿੇਰਲੰਗ ਨੰੂ ਪਕੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਿੱਖੋ।

ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਰਕੰਡ-ਹੈਂਡ ਸਮਾਨ ਵਿਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ,  

canada.ca/en/health-canada/services/
consumer-product-safety ਤੇ ਸੁਿੱਰਖਆ ਸੰਬੰਧੀ 
ਰਿਕੌਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚੋ।

ਖਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਕਰਿਬਾਂ
ਨੀਂਦ	ਦੇਖੋ।

https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/toddlers-first-steps
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety.html
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_sleep-pa.pdf


ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ   •   ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਆ 2ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਖਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਲੇਪੈਨ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

•	 ਬਿੀਕ ਮੇਸ਼ ਰਜਸ ਰਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਨੰੂ ਰਫੱਟ  
ਨਾ ਕਿ ਸਕੋ

• 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ

•	 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਸੇਂਟੀਮੀਟਿ (19 ਇੰਚ) ਉੱਚੇ

•	 ਕੋਈ ਖੁਿਦਿ ੇਜਾਂ ਰਤੱਖੇ ਰਕਨਾਿ ੇਜਾਂ ਰਢੱਲੇ ਰਹੱਸੇ ਨਹੀਂ

•	 ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੜ ੇਚੂੰ ਡੀ ਮਾਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ 
ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

• 3 ਅਤੇ 10 ਰਮਲੀਮੀਟਿ (1/8 ਅਤੇ 3/8 ਇੰਚ) ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ  
ਦੇ ਰਡ੍ਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੁਿਾਖ ਨਹੀਂ

•	 ਿੇਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਟਿੇਸ ਪੈਡ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ

•	 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਿ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਰਹੱਸੇ ਨਹੀਂ 

ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖੋ:

•	 ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਨਾਲ 	ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਿਫ, ਨੈੱਕਲੇਸਾਂ, ਕੌਿਡਾਂ,  
ਭਾਿੀ ਕੰਬਲ, ਰਸਿ੍ਹਾਣੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਖਡੌਣੇ ਨਾ ਿੱਖ ਕੇ

•	 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਕ ਸਾਿੇ ਪਾਸੇ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 
ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਫਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਖਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟਰਿੋਲਰ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

• 5-ਪੌਇੰਟ ਹਾਿਨੈਸ 

•	 ਚੰਗੀਆਂ ਬ੍ੇਕਾਂ

•	 ਮਰਹਫ਼ਜ਼ੂ ਪਹੀਏ

•	 ਕੋਈ ਰਤੱਖੇ ਰਕਨਾਿ ੇਜਾਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਰਢੱਲੇ ਰਹੱਸੇ ਨਹੀਂ

ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖੋ:

•	 ਆਪਣੇ ਪਿਸ ਜਾਂ ਭਾਿੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੰੂ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਨਾ ਿੱਖ ਕੇ

ਖਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੇਬੀ ਕੈਰੀਅਰ
ਫਰੰਟ ਕੈਰੀਅਰ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

•	 ਠੋਸ, ਪੈਰਡਡ ਹੈੱਡ ਸਪੋਿਟ

•	 ਲੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਿਾਖ ਰਜਸ ਰਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਫਸਲ ਨਾ ਸਕੇ

•	 ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਪ (ਭਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ ਜਾਂਚੋ)

ਬੈਕ ਕੈਰੀਅਰ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

•	 ਚੌੜਾ, ਠੋਸ ਬੇਸ

ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖੋ:

•	 ਉਸ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਵਿਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ  
ਰਸੱਧਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ

•	 ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਿ ਸੀਟ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਤ ਕੇ

•	 ਉਸ ਨੰੂ	ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ	ਕਦ ੇਵੀ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਿ  
ਤੇ ਨਾ ਿੱਖ ਕੇ 

•	 ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ੈਪ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ੋਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਬੱਕਲ ਲਗਾ ਕੇ

ਸਖਲੰਗ ਅਤੇ ਰੈਪ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

•	 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ (snug fit)

•	 ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਚਹਿ ੇਜਾਂ ਰਸਿ ਨੰੂ ਢਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ

•	 ਕੋਈ ਚੀਿ ਜਾਂ ਪਾੜ ਨਹੀਂ

ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖੋ:

•	 ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਰਚਹਿ ੇਨੰੂ ਰਬਨਾਂ ਢਕੇ ਿੱਖ ਕੇ (“ਪਿਗਟ ਅਤੇ 
ਚੁੰ ਮਣਯੋਗ”) 

•	 ਉਸ ਨੰੂ ਅਕਸਿ ਚੈੱਕ ਕਿਕੇ

•	 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਕ ਉਸਦੀ ਠੋਡੀ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਰਵੱਚ ਧੱਸੀ  
ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ 

•	 ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਦਿ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ

•	 ਝੁੱ ਕਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਕੜ ਕੇ

•	 ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ੱਪ ਨਾ ਕਿਕੇ

•	 ਜ ੇਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨ 
ਿਰਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਤਣ 
ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਕੇ

ਖਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਦਰ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

•	 ਇੱਕ-ਪੀਸ ਵਾਲਾ ਰਡਜ਼ਾਇਨ

•	 ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਰਨੱਪਲ

•	 ਕੋਈ ਡੋਿੀ ਨਹੀਂ (ਉਸਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਰਿਬਨ ਵਾਲਾ ਕਰਲੱਪ  
ਵਿਤੋ – ਪਿ ਰਸਿਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੌ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ)

•	 ਕੋਈ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਰਖਡੌਣਾ ਜਾਂ ਸਟੱਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
ਜਾਨਵਿ ਨਹੀਂ

ਿਤਰਾ
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦੰਦ ਕਢਣ ਲਈ ਸੂਦਿ ਨਾ 

ਚਬਾਉਣ ਰਦਓ। ਉਹ ਟੱੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਕੇ ਉਸਦਾ 
ਸਾਹ ਘੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਸੂਦਿ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਮੂੰ ਹ ਰਵੱਚ ਸਾਫ ਕਿਨ ਜਾਂ ਉਸ 

ਨੰੂ ਸ਼ਰਹਦ ਜਾਂ ਰਸਿਪ ਰਵੱਚ ਡੋਬਣ ਕਿਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 
ਰਵੱਚ ਸੜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸਟ੍ੋਲਿ ਰਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜੌਗ ਨਾ 

ਕਿੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸਦੀਆਂ ਗਿਦਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆ ਂ
ਹਨ। ਅਤੇ 5 -ਪੌਇੰਟ ਹਾਿਨੈਸ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਓ। 

ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਸਕੀਇੰਗ, ਜੌਰਗੰਗ, ਬਾਈਰਕੰਗ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ 

ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਿ ਅਰਜਹੀ ਗਤੀਰਵਧੀ ਕਿਦ ੇਹੋਏ ਕੈਿੀਅਿ, 
ਸਰਲੰਗ ਜਾਂ ਿੈਪ ਨਾ ਵਿਤੋ ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖੋ:

•	 ਉਸ ਨੰੂ 5 ਰਮੰਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰਵੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਰਫਿ ਉਸ  
ਨੰੂ ਪਰਹਲੀ ਵਾਿੀ ਵਿਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲੀਂ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਕਿਕੇ 

•	 ਉਸ ਨੰੂ ਰਨਯਰਮਤ ਿੂਪ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ, ਗਿਮ, ਪਾਣੀ ਰਵੱਚ 
ਸਾਫ ਕਿਕੇ

•	 ਉਸ	ਨੰੂ	ਹਿ	2	ਮਹੀਨੇ	ਬਾਅਦ	ਜਾਂ	ਜੇ	ਉਹ	ਰਚਪਰਚਪਾ,	ਦਿਾੜਾਂ	
ਵਾਲਾ	ਜਾਂ	ਫਰਟਆ	ਹੋਇਆ	ਹੈ	ਤਾਂ	ਉਸ	ਤੋਂ	ਜਲਦੀ	ਬਦਲ	ਕੇ

•	 ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਥਿਸ਼ ਹ ੈਤਾਂ	ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਿੋਜ਼  
5 ਤੋਂ 10 ਰਮੰਟਾਂ ਲਈ ਉਬਾਲ ਕੇ



ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ   •   ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਆ3 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਖਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰ ਸੀਟਾਂ
ਇਹ ਦੇਖ:ੋ

•	 ਸੀਐਮਵੀਐਸਐਸ (CMVSS) ਲੇਬਲ

•	 ਮੋਰਢਆਂ ਦੇ ਹਾਿਨੈਸ ਸਟ੍ੈਪਾਂ ਲਈ  
ਸਲੌਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸੈੱਟ

ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ bcaa.com/community/child-car-seat-
safety ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਹੀ ਸੀਟ ਚੁਣੋ:
ਇਨਫੈਂਟ ਬਨਾਮ ਚਾਇਲਡ ਸੀਟ: 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਟ ਦੀ ਭਾਿ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੱਕ 
ਇਨਫੈਂਟ ਸੀਟ ਵਿਤੋ। ਰਫਿ ਇੱਕ ਬਦਲਣਯੋਗ (convertible) 
ਕਾਿ ਸੀਟ ਤੇ ਸਰਵਚ ਕਿੋ।

ਖਪੱਛੇ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਵਾਲੀਆ ਂ(Rear-facing) ਬਨਾਮ ਅਗੇ  
ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਵਾਲੀਆ ਂ(front-facing): 
ਰਪੱਛੇ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਿ ਘੱਟੋ 
ਘੱਟ 10 ਰਕਲੋਗ੍ਾਮ (22 ਪਾਉਂਡ) ਦਾ ਹ ੋਜਾਣ ਤੱਕ ਵਿਰਤਆ ਜਾਣਾ 
ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਰਜੰਨੀ ਦੇਿ ਤੱਕ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ 
ਰਪੱਛੇ ਵਲ ਨੰੂ ਿੱਖਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖੋ - ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 
ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਜਹੀਆ ਂਮੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਸਦੇ ਸੀਟ ਦੇ ਰਪੱਛੇ ਵਲ 
ਮੂੰ ਹ ਕਿਨ ਦੀ ਭਾਿ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਸਿ ਸੀਟ 
ਦੇ ਉਪਿਲੇ ਰਸਿੇ ਤੋਂ 2½ ਸੇਂਟੀਮੀਟਿ (1 ਇੰਚ) ਦੇ ਅੰਦਿ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣ 
ਤੇ, ਅਰਜਹਾ ਇੱਕ ਹੋਿ ਮਾਡਲ, ਰਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਰਪੱਛੇ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਕਿਕੇ 
ਵਿਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਤਮਾਨ ਸੀਟ ਨੰੂ ਕਾਿ ਦੇ 
ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਕਿਨ ਲਈ ਸਰਵਚ ਕਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਬਨਾਮ ਵਰਤੀਆ ਂਹੋਈਆਂ: 
ਸੈਰਕੰਡ-ਹੈਂਡ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਅਰਜਹੀਆਂ 
ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਵਿਤੋ ਰਜਹੜੀਆ ਂਕਾਿ ਦੁਿਘਟਨਾ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ 
ਜਾਂ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਿੀ ਦੀ ਰਮਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਸਰਟਕ 
ਖਿਾਬ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਿ ਹੋ ਰਗਆ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਿੱਰਖਆ ਰਮਆਿਾਂ 
ਬਦਲ ਗਈਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਾਂ ਦੀ ਵਿਤਦ ੇਹੋ, 
ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਿੋ ਅਤੇ ਰਿਕੌਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚੋ। 

ਿਤਰਾ
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਸਦੀ ਕਾਿ ਸੀਟ ਰਵੱਚ ਇੱਕ 

ਟੇਬਲ, ਕਾਉਂਟਿ ਤੇ ਜਾਂ ਅਰਜਹੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਹੋਿ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ 
ਰਜਥੋਂ ਉਹ ਰਡੱਗ ਸਕੇ। 

ਰਪੱਛੇ ਵਲ ਮੂੰ ਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਏਅਿ ਬੈਗ ਵਾਲੀ 
ਸੀਟ ਰਵੱਚ ਨਾ ਿੱਖੋ।

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਿ ਰਵੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕੁਝ ਰਮੰਟਾਂ  
ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਕਾਰ ਸੀਟ ਖਕਵੇਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ 

1. ਰਨਿਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦ ੇਹੋਏ ਉਸ 
ਨੰੂ ਰਪਛਲੀ ਸੀਟ ਰਵੱਚ ਮੂੰ ਹ ਰਪੱਛੇ ਵਲ ਕਿਕੇ ਲਗਾਓ।

2. ਇਨਫੈਂਟ ਸੀਟ ਦੇ ਰਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੈਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲ  
ਨੰੂ ਥਲੇ ਕਿੋ।

3. ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਿ ਸੀਟ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45° ਤੱਕ ਟੇਢਾ ਕਿੋ।  
ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਰਸਿ ਅਗੇ ਵਲ ਨੰੂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਟ 
ਨੰੂ ਰਪੱਛੇ ਵਲ ਹੋਿ ਟੇਢਾ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

4. ਸੀਟ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਯੂਨੀਵਿਸਲ ਐਕਂਿੇਜ ਰਸਸਟਮ ਜਾਂ ਕਾਿ 
ਦੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹੋ । ਆਪਣੇ ਕਾਿ ਦੇ ਓਨਿ 
ਮੈਨੂਅਲ ਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚੋ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਲੌਰਕੰਗ 
ਕਰਲੱਪ ਵਿਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਕਾਰ ਸੀਟ ਖਵੱਚ ਖਕਵੇਂ ਖਬਠਾਉਣਾ ਹੈ

1. ਹਾਿਨੈਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂਰਕ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਸਲੀ (ਕਾਲਿਬੋਨ) ਰਵਚਕਾਿ ਕੇਵਲ 1 ਉਂਗਲ 
ਰਫੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

2.	 ਚੈਸਟ ਕਰਲੱਪਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਕੱਛਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕਿੋ।

3.	 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਹਾਿਨੈਸ ਦੇ ਸਟ੍ੈਪ ਉਸਦੇ ਮੋਰਢਆਂ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਜਹਾ ਥਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਅਗਲੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਲੌਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਿਨੈਸ ਦੇ ਸਟ੍ੈਪਾਂ 
ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਿ ਰਦਓ।

4.	 ਸਹਾਿ ੇਲਈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਤੋ ਰਜਹੜੀਆ ਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਿ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਿ ਸੰਬੰਧਤ 
ਹੈੱਡ ਹਗਿ, ਲਪੇਟ ੇਹੋਏ ਤੌਲੀਏ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਨਾ ਵਿਤੋ। 

5.	 ਉਸ ਨੰੂ ਅਰਜਹ ੇਕਪੜੇ ਪਰਹਨਾਓ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ  
ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਿੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

6.	 ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੰਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟ੍ੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੰੂ ਉੱਪਿ ਪਾਓ।

https://www.bcaa.com/community/child-car-seat-safety
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