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Dipartimento di Sanità Pubblica
Pediatria di Comunità
Pediatri di libera scelta

Servizio di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova

INCIDENTI DOMESTICI E BREVI NOTE DI PRIMO SOCCORSO

SEMPLICI GESTI PER UNA CASA PIÙ SICURA
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Cari genitori, nonni, zii e zie, tate,
la casa, che dovrebbe essere un posto sicuro e 
protetto, spesso nasconde tante occasioni di 
pericolo per il vostro bambino, specialmente nei 
suoi primi anni di vita.

Piccole disattenzioni possono avere gravi 
conseguenze.

Per questo è importante cercare di individuare 
tutti i possibili rischi, come le scale, l’armadietto 
dei medicinali e i fornelli, e predisporre gli 
accorgimenti necessari per rendere la casa 
più sicura (ad esempio, cancelletti nelle scale, 
detersivi e altre sostanze pericolose in luoghi non 
accessibili). 

I bambini per crescere hanno bisogno di 
imparare ogni giorno a fare cose nuove e questo 
può comportare situazioni di pericolo, di cui gli 
adulti possono rendersi conto in ritardo.

Questo opuscolo riporta alcuni semplici 
consigli per aiutarvi a limitare le possibili 
situazioni di rischio in casa, oltre a indicazioni di 
primo intervento in caso di incidente.

Seguendo queste indicazioni il vostro 
bambino potrà scoprire, esplorare e 
sperimentare in un ambiente sicuro e sereno.

Per qualsiasi dubbio o informazione rivolgetevi 
al vostro pediatra.

Il Direttore Sanitario 
dell’Azienda Usl 
di Reggio Emilia

Il Direttore Sanitario 
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova 

di Reggio Emilia

Il vostro pediatra
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ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਅੰਕਲ, ਆਂਟੀ 
ਅਤੇ ਦਾਈ ਜੀ,
ਹਾਲਾਂਿਕ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਘਰ 
ਿਵਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰ੍ਹਆਂ 
ਿਵਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਛਪੁੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੇਿਧਆਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  ਿਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ, ਿਜਵ� ਪੌੜੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ 
ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੋਵ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 
(ਿਜਵ�, ਪੌੜੀਆਂ ਤ ੇਗੇਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਿਡਟੈਰਜ�ਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖਥਰਨਾਕ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਿਦ)।
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹ ੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
ਜਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ
ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵਚ ਘਰ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ 
ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ 
ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰੁਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਫਸਟ 
ਏਡ ਦੇ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ 
ਿਵਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰਕੈਟਰ, Reggio Emilia ਲੋਕਣ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰਕੈਟਰ, Reggio Emilia S. Maria Nuova 

ਹਸਪਤਾਲ

ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਿਡਆਟ੍ਰੀਿਸ਼ਅਨ
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िपर्य माता-िपता, दादा-दादी, चाचा, चाची तथा ननैीज, 
हालांिक घर को एक सुरिक्षत और संरिक्षत जगह होना 
चािहए, लेिकन घर अक्सर अपने अन्दर आपके बच्चे के िलए 
कई खतर� को िछपाए रखता ह,ै िवशेष रूप से पर्थम वषर् के 
दौरान। 
छोटी चूक के गंभीर पिरणाम हो सकते ह�। 
पिरणामस्वरूप, सभी संभािवत खतर�, जैसे िक सीि�य�, 
दवाई की अलमािरय� और स्टोव को पहचानना और अपने 
घर को और सुरिक्षत बनान े के िलए सभी आवश्यक 
सावधािनयां बरतना (उदाहरण के िलए, �ार पर सीिढयां, 
िडटज�ट तथा अन्य खतरनाक पदाथ� को सुरिक्षत ढंग से 
भंडािरत करना आिद) आवश्यक ह�।   
िवकास के िलए बच्च� को रो� नई ची�े करना सीखने की 
जरूरत होती ह ै और यह पर्ितिदन खतरनाक िस्थितय� को 
पैदा कर सकता ह ैिजसका वयस्क� को तब ही एहसास होता 
ह ैजब बहुत दरे हो चुकी होती ह।ै 
इस पुिस्तका म� एक दघुर्टना की िस्थित म� पर्ाथिमक उपचार 
के अनुदशे� को उपल�ध कराने के साथ घर पर िकसी भी 
संभािवत खतरनाक िस्थितय� को सीिमत करने म� आपकी 
मदद करने वाली सरल सलाह शािमल ह�। 
इन अनदुशे� का अनपुालन करके आपका बच्चा एक सरुिक्षत, 
शांितपणूर् माहौल म� खोज, अन्वषेण और पर्योग करन ेम� समथर् 
होगा। 
यिद आपको कोई संदहे हो या आपका कोई पर्� हो, तो कृपया 
अपने बाल रोग िवशेषज्ञ से संपकर्  कर�। 
 
 

Reggio Emilia स्थानीय स्वास्थ्य पर्ािधकरण के िचिकत्सा 
िनदशेक 

 
Reggio Emilia S. Maria Nuova Hospital के 

िचिकत्सा िनदशेक 
 
 

आपके बाल रोग िवशेषज्ञ 
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I RISCHI CAMBIANO
CON LA CRESCITA DEL BAMBINO

Giorno per giorno, spesso in modo inaspettato 
per i genitori, il bambino cambia e impara a fare 
cose nuove. Cambiano perciò anche gli oggetti 
e gli ambienti e il modo in cui più spesso si 
verificano gli incidenti.

DALLA NASCITA AI 6 MESI

Il bambino si agita, sgambetta, verso i 4 mesi 
inizia a mettere tutto in bocca. 

DAI 4 MESI AD UN ANNO

Porta TUTTO alla bocca, sta 
seduto, rotola, si può spostare 
strisciando o a quattro zampe, 
inizia ad alzarsi in piedi. 

DA 1 A 2 ANNI 

Impara a camminare e ad 
arrampicarsi: può cadere 
dalle sedie, dalle scale e dalle 
finestre. 
Ama imitare gli adulti: si 
può mettere un sacchetto 
di plastica in testa come un 
cappello oppure può cercare 
di far le pulizie con prodotti 
tossici che usa la mamma. 
È molto curioso e assaggia e 
annusa tutto.

DA 2 A 3 ANNI 

Vuole fare tutto da solo e 
questo aumenta i pericoli: 
cadute, intossicazioni da 
medicinali, avvelenamenti con 
prodotti chimici, scottature, 
annegamenti, soffocamenti, 
ferite, ecc.
È sempre più curioso e prende 
molte iniziative, ma non ha il 
senso del pericolo ed inoltre… 
ciò che è vietato lo attira!

DA 3 A 6 ANNI 

Cammina e si muove bene, 
ma non riesce a capire dove 
stanno i rischi e non ha la 
capacità di valutare i pericoli. 
Gli incidenti sono gli stessi del 
periodo precedente. 
Sono però una novità gli 
infortuni di gioco (soprattutto 
al pallone) e quelli che 
capitano sulla strada. 
Certi bambini non esitano a 
scendere la scala in triciclo o 
a mettere sul tavolo di cucina 
una sedia o uno sgabello per 
raggiungere ciò che li attira! 
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ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਬੱਚੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦ ੇਰਿਹੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਸੱਖਦ ੇ
ਹਨ, ਅਕਸਰ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਿਜਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਘਟਨਾਵਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ
ਬੱਚੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟਦ ੇਹਨ, ਪੈਰ ਮਾਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ 
ਤਕ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦ�ਦੇ ਹਨ।

4 ਮਹੀਨੇ ਤ� ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ
ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਪਾਂਦ ੇਹਨ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ� 
ਪਾਸੇ ਘੁੰ ਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਰੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤ� ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹਨ।

1 ਤ� 2 ਸਾਲ ਤਕ
ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਿਖੜਕੀਆਂ ਤ� ਿਡੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੱਿਡਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ: 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹਟੈ ਵਾਂਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਖਾ ਕੇ ਅਤ ੇਸੰੁਘ ਕੇ 
ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
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2 ਤ� 3 ਸਾਲ
ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਤਰ ੇ
ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਿਡੱਗਣਾ. ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ 
ਜ਼ਿਹਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਾੜਾਂ, ਡੁੱ ਬਣਾ, ਗਲਾ ਘੁੱ ਟਣਾ, ਜ਼ਖਮ ਆਿਦ।
ਉਹ ਹਰੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਖਤਰ ੇ ਮੱੁਲ ਲ�ਦ ੇਹਨ 
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ 
ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ।

3 ਤ� 6 ਸਾਲ
ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੁ-ਿਫਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹ� 
ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ ਖਤਰੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹ� ਲਗਾ 
ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਦਰੁਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਅਰਸ ੇਿਵਚ ਹੋਈਆਂ 
ਸਨ।
ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ�ਦ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 
ਨਵੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਿਤੰਨ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨ ਤ� 
ਨਹ� ਿਝਜਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸਟੂਲ ਜਾਂ 
ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹਨ!

 

जसै-ेजसै ेआपका बच्चा बड़ा होता ह,ै खतरा बदलता जाता ह ै
 

बच्चे पर्ितिदन बदलते ह� और नई चीज� करना सीखते ह�, जो 
पर्ाय: उनके माता-िपता के िलए अपर्त्यािशत होता ह।ै 
इसिलए वस्तुएं और पयार्वरण तथा वे तरीके भी पिरवितत 
होते ह� िजससे दघुर्टनाएं पर्ाय: बढ़ जाती ह�।  

 
जन्म स े6 महीन ेतक  

बच्चे लोटते ह�, पैर चलाते ह� और 4 महीने के होते-होते वे 
अपने मुंह म� सब कुछ डालना शुरु कर दतेे ह�।  
 

4 माह से एक वषर् तक  
वे सब कुछ अपने मुंह म� डालने लगते ह�, बैठने लगते ह� और 
चार� �र घुमन ेलगते ह�, वे र�ग कर या दोन� हाथ-पैर� की 
मदद से चल सकते ह� और खड़ ेहोने लगते ह�।  
 

1 स े2 वषर् तक  
वे चलना और चढ़ना सीखते ह�: वे कुिसय�, सीिढ़य� और 
िखड़िकय� से िगर सकते ह�।  
उन्ह� वयस्क� की नकल करना बहुत पसंद होता ह:ै वे टोपी के 
रूप म� अपने िसर पर प्लािस्टक बैग रख सकते ह� या अपनी 
माँ की तरह िवषा� उत्पाद� से सफाई करने की कोिशश कर 
सकते ह�।  
वे बहुत उत्सुक होते ह� और हर चीज़ का स्वाद और गंध ल�गे। 
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2 स े3 वषर् तक  
वे सब कुछ खुद करना चाहते ह� और यह खतर� को ब�ाता ह:ै 
िगरना, औषिधय� से िवषाक्तता, रासायिनक उत्पाद� से 
िवषाक्तता, जलना, डूबना, �सन मागर् म� अवरोध, चोट, 
आिद।  
वे और अिधक उत्सुक और साहसी बन जाते ह�, लेिकन उन्ह� 
खतरे का एहसास नह� होता और वह उन चीज� की �र �ी 
आकिषत होते ह� िजसकी अनुमित नह� होती ह!ै 
 

3 स े6 वषर् तक  
वे अच्छी तरह से चल और घूम सकते ह�, लेिकन वे नह� सम� 
सकते िक खतरे कहां ह ै और वे खतरे का आकलन करने म� 
स�म नह� होते ह�। िपछली अविध के समान ही दघुर्टनाएं 
होती ह�।  
हालांिक, खेल� के साथ दघुर्टनाएं (िवशेष रूप से ग�द� के 
साथ) और सड़क पर होने वाली दघुर्टनाएं नयी ह�।  
कुछ बचे्च अपनी ितपिहया साइिकल से सीि�य� से नीचे जाने 
म� या जो कुछ वे चाहते ह� वहां तक पहुचँने के िलए रसोईघर 
की मेज पर एक कुस� या �टूल रखने म� संकोच नह� कर�गे! 
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CADUTE/CONTUSIONI 
(Colpi, botte)

EVITALE COSÌ

•	 Non lasciare il bambino (anche se 
piccolissimo) da solo o incustodito su 
tavoli, letti e fasciatoi, nella vasca da bagno, 
su scale e balconi.

•	 Metti sul fondo della vasca e della doccia 
elementi antiscivolo.

•	 Non lasciare vicino a finestre aperte o 
balconi, sedie, sgabelli, fioriere, ecc. su cui il 
bimbo può arrampicarsi e sporgersi.

•	 Attenzione alle scale: usa i cancelletti per 
chiuderle.

•	 Allaccia le cinture del seggiolone.

•	 Metti la sdraietta per terra e non sul tavolo.

•	 Copri gli spigoli di mobili e termosifoni e non 
lasciare aperti cassetti o ante degli armadi.

•	 Fai attenzione agli arredi poco stabili: fissa i 
mobili e non lasciare oggetti pesanti vicino 
al bordo dei ripiani.

PRIMO SOCCORSO

FAI COSÌ 

	Fai impacchi con ghiaccio raccolto in un 
panno (mai a diretto contatto con la pelle), 
o con acqua fredda se non c’è ghiaccio a 
disposizione, per almeno 10 minuti.

	Rivolgiti al pediatra o al 118 se ha dolore 
intenso e continuo e/o non riesce a muoversi.

NON FARE COSÌ

	Non spostare e non muovere il bambino se 
mostra difficoltà o forte dolore quando si 
muove.

ATTENZIONE

Il bambino non va sollevato prendendolo per 
la mano o il polso (es. gioco dell’altalena).
Questo gesto può provocare gravi danni al 
suo braccio (pronazione dolorosa del radio).
Se succede, occorre portarlo con urgenza 
dal medico che sistemerà il gomito con una 
manovra speciale.
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ਿਡੱਗਣਾ/ਸੱਟਾਂ
(ਟਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਲਗਣਾ)

ਇਹਨਾਂ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ (ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ) ਇਕੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਿਬਨਾਂ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬ ਿਵਚ, ਪੜੌੀਆਂ ਿਵਚ 
ਜਾਂ ਬਾਲਕਨੋੀ ਿਵਚ ਨਾ ਛੱਡ।ੋ

 ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਿਵਚ ਹਠੇਾਂ ਤਲੇ ਤੇ ਿਤਲਕਣ ਤ� 
ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਲਗਾਉ।

 ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਕਨੋੀ ਦ ੇਨੇੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਟੂਲ, 
ਗਮਲੇ ਆਿਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਛੱਡ ੋਿਜਸਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ 
ਚੜ੍ਹ ਸੱਕਣ ਜਾਂ ਿਜਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੇ ਹ ੋਸਕਣ।

 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਲਗਾਉ।

 ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੋ ।

 ਬਾਉਂਸਰ ਨੰੂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹ�।

 ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਰਿੈਡਏਟਰ ਦੇ ਕੋਿਨਆਂ ਨੰੂ ਢੱਕ ਿਦਉ, ਅਤੇ 
ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱ ਲੇ ਨਾ ਛੱਡ।ੋ

 ਅਸਿਥਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਸਾਰੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੰੂ 
ਸਿਥਰ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਿਕਸੇ ਕਪੜੇ ਿਵਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਰਫ ਨਾਲ (ਬਰਫ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਚਮੜੀ 
ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖੋ) ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਕੈ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 10 
ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਉ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਦਰਦ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਉਹ ਿਹਲ ਜੁਲ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 
118 ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ-ਜੁਲਾਉਣ ਿਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਸ 
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਨਾ ਿਹਲਾਉ।

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕਲਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱੁਕੋ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ, 
ਝੂਟਾ ਦੇਣ ਲਈ)।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ (ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 
ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਦਰ ਵੱਲ਼ ਮੁੜਨਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦ ੇਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਉ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹੂਣੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟ 
ਕਰੇਗਾ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਿਕਸੇ ਕਪੜੇ ਿਵਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਰਫ ਨਾਲ (ਬਰਫ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਚਮੜੀ 
ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖੋ) ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਕੈ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 10 
ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਉ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਦਰਦ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਉਹ ਿਹਲ ਜੁਲ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 
118 ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ-ਜੁਲਾਉਣ ਿਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਸ 
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਨਾ ਿਹਲਾਉ।

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕਲਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱੁਕੋ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ, 
ਝੂਟਾ ਦੇਣ ਲਈ)।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ (ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 
ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਦਰ ਵੱਲ਼ ਮੁੜਨਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦ ੇਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਉ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹੂਣੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟ 
ਕਰੇਗਾ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਿਕਸੇ ਕਪੜੇ ਿਵਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਰਫ ਨਾਲ (ਬਰਫ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਚਮੜੀ 
ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖੋ) ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਕੈ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 10 
ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਉ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਦਰਦ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਉਹ ਿਹਲ ਜੁਲ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 
118 ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ-ਜੁਲਾਉਣ ਿਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਸ 
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਨਾ ਿਹਲਾਉ।

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕਲਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱੁਕੋ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ, 
ਝੂਟਾ ਦੇਣ ਲਈ)।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ (ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 
ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਦਰ ਵੱਲ਼ ਮੁੜਨਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦ ੇਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਉ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹੂਣੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟ 
ਕਰੇਗਾ।

िगरना/चोट के िनशान (गमुटे)  
(गमुटे और आघात)  

उनस ेकैस ेबचा जाए  

• बच्चह को मेज, िबस्तर या कपड़े बदलने वाली मेज़ पर, 
नहाते व� या सीिढ़यह या बाल्कनी पर अकेले या िकसी की 
िनगरानी के िबना न छोड़ े(भल ेही बहुत छोटे क्यह न हह)। 
• �ान के टब की तली और शावर पर न िफसलने वाले 
उपकरण का इस्तेमाल कर�।  
• कु�सयह, स्टूल, गमलह आिद या को� भी �सी िकसी चीज 
को, िजस पर बचे्च चढ़ या टेक ले सकते ह�, खुली िखड़िकयह या 
बाल्किनयह के पास न छोड़�।   
• सीिढ़यह के पर्ित सावधानी रख�: चाइल्ड-पूर्फ फाटकह के 
साथ उन्ह� अव�� कर द�।  
• ऊंची कुस� दोहन को बांध�।  
• बाउंसर को ज़मीन पर रख�, न िक मेज पर।  
• फन�चर और रेिडयेटर के कोनह को �ंक द� और अलमारी 
के दराज या दरवाजह को खुला न छोड़�।  
• अिस्थर फन�चर के पर्ित सावधानी रख�: िकसी भी 
फन�चर को िस्थर कर� और अलमा�रयह के िकनारह के नजदीक 
भारी वस्तुएं न छोड़।े 

 

 
 
  

पर्ाथिमक उपचार  

क्या कर�  

कपड़ ेके एक टुकड़ ेम� बफर्  लपेटकर या बफर्  उपलब्ध न 
होने पर ठंड ेपानी से एक आइस पैक बनाएं और कम से कम 
10 िमनट के िलए लगाएं (सीधे त्वचा पर कभी न रख�)।  

यिद आपका बच्चा गंभीर, लगातार ददर् म� ह ैऔर/या िहल 
नह� पा रहा ह ैतो अपने बालरोग िवशेषज्ञ से संपकर्  कर� या 
118 पर फोन िमलाएं।  
 

क्या न कर�  

यिद बच्च� को चलने म� किठनाई हो रही ह ैया इससे बहुत 
ददर् हो रहा ह ैतो उन्ह� न िहलाएं।  
 
 

चतेावनी 

अपने बच्चे को हाथ या कलाई पकड़ कर न उठाएं (उदाहरण 
के िलए, जब झुला रह ेह�)।  
इससे बांह� को गंभीर नुकसान पहुचं सकता ह ै(बाँह के अगर् 
भाग की बाहरी ह�ी म� क�दायक ि�थित)।  
यिद ऐसा होता ह,ै तो अपने बच्चे को तुरंत डाक्टर के पास ले 
जाएं, जो बचे्च की कुहनी को उसकी सही जगह पर लाने के 
िलए एक िवशेष कसरत का पर्योग कर�गे। 
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TRAUMA CRANICO 
(Colpo alla testa)

Il trauma cranico è tra più frequenti motivi di 
accesso al Pronto Soccorso e di preoccupazione 
per i genitori, per i quali è difficile stabilire la 
necessità o meno di una visita urgente. 
Per fortuna in oltre l’80% dei casi si tratta di 
trauma cranico lieve senza conseguenze. 
Non ti preoccupare troppo se compare un 
bernoccolo o un piccolo livido. 

PRIMO SOCCORSO

Chiama il tuo pediatra: può valutare se puoi 
rimanere a casa e darti utili consigli. 

FAI COSÌ

	Applica subito la borsa del ghiaccio.

	Non forzare il bimbo a mangiare e proponigli 
cibi leggeri.

	Osserva spesso il tuo bambino nelle 48 ore 
successive anche durante la notte.

Un controllo medico è necessario in caso di:
	mal di testa forte e persistente, 

	pianto continuo e lamentoso (succede nel 
caso dei bambini piccoli che ancora non 
parlano),

	vomito ripetuto (1 vomito subito dopo il 
trauma non deve invece preoccupare perché 
può essere legato alla paura e al pianto),

	sonnolenza eccessiva e difficoltà nel risveglio,

	problemi a camminare e a mantenere 
l’equilibrio,

	disturbi della vista come vedere doppio e/o 
pupille di dimensioni diverse,

	convulsioni,

	cambiamenti del comportamento: irrequietezza, 
agitazione, stato confusionale (il bimbo 
sembra non sentire o parla in modo confuso 
e non riesce a dire bene le parole che prima 
diceva chiaramente).

Chiama subito il 118 se il bimbo:
	ha meno di un anno di età,

	ha perso conoscenza,

	se è caduto da una altezza superiore al metro, 
contro una superficie dura o irregolare o 
spigolosa, o se è caduto da una scala con 
più di 3-4 gradini,

	ha un infossamento del cranio o una ferita 
profonda,

	ha perdita di sangue o liquido chiaro dal 
naso o dalle orecchie.

NON FARE COSÌ

	Non dargli mai medicine che potrebbero 
nascondere la sua reale situazione 
(presenza di dolore, sonnolenza, 
comportamenti diversi).



      PUNJABI                                                                          HINDI                                                                             URDU
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ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
(ਿਸਰ ਦੀ ਟੱਕਰ)

ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦ ੇਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ 
ਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�।
ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, 80% ਤ� ਵੱਧ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਿਸਰ ਦੀ 
ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪਿਰਣਾਮ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ।
ਜੇ ਗੰੁਮੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੱਗੜ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਘਰ 
ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹ�, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਲਾਹ 
ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਫੌਰਨ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾਉ।.

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ।ੋ

 ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਲਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ:
 ਉਸਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੈ

 ਉਹ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਰਊਂ ਰਊਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ)

 ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਉਹ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦ ੇ
ਫੌਰਨ ਬਾਦ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਾ 
ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ)ੈ

 ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨੰਦਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ 
ਜਗਾਉਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

 ਉਸਨੰੂ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

 ਉਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਠਨਾਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੁਤਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣਾ

 ਉਸਨੰੂ ਵੱਟ ਪ�ਦੇ ਹਨ

 ਉਸਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਬੇਚੈਨ, ਨਾਰਾਜ਼ ਦਾਂ 
ਘੜਮੱਸ ਿਵਚ ਹੈ (ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਨਹ� ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ� ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਬੋਲ ਪਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਫ ਸਾਫ 
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ)।

118 ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ:
 ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ

 ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ

 ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤ� ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਤ� ਿਕਸੇ ਸਖਤ, ਖੁਰਦਰੀ ਜਾਂ 
ਿਤੱਖੀ ਸਤਹ ਤ ੇਿਡੱਿਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ 3-4 ਤ� ਵੱਧ ਪੜੌੀਆਂ ਤ� 
ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਿਗਆ ਹੈ

 ਉਸਦੀ ਖਪੋੜੀ ਿਵਚ ਟੋਆ ਜਾਂ ਡੂੰ ਘਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ 

 ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਕ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਿਵਚ� ਪਾਣੀ ਦ ੇਰੰਗ ਦਾ 
ਤਰਲ ਿਨਕਿਲਆ ਹ।ੈ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਿਦਉ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ 
ਸਿਥਤੀ (ਦਰਦ, ਿਨੰਦਰਾਉਣਾ, ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਆਿਦ) ਛੁਪ ਜਾਵੇ।

ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
(ਿਸਰ ਦੀ ਟੱਕਰ)

ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦ ੇਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ 
ਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�।
ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, 80% ਤ� ਵੱਧ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਿਸਰ ਦੀ 
ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪਿਰਣਾਮ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ।
ਜੇ ਗੰੁਮੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੱਗੜ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਘਰ 
ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹ�, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਲਾਹ 
ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਫੌਰਨ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾਉ।.

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ।ੋ

 ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਲਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ:
 ਉਸਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੈ

 ਉਹ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਰਊਂ ਰਊਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ)

 ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਉਹ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦ ੇ
ਫੌਰਨ ਬਾਦ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਾ 
ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ)ੈ

 ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨੰਦਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ 
ਜਗਾਉਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

 ਉਸਨੰੂ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

 ਉਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਠਨਾਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੁਤਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣਾ

 ਉਸਨੰੂ ਵੱਟ ਪ�ਦੇ ਹਨ

 ਉਸਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਬੇਚੈਨ, ਨਾਰਾਜ਼ ਦਾਂ 
ਘੜਮੱਸ ਿਵਚ ਹੈ (ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਨਹ� ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ� ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਬੋਲ ਪਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਫ ਸਾਫ 
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ)।

118 ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ:
 ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ

 ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ

 ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤ� ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਤ� ਿਕਸੇ ਸਖਤ, ਖੁਰਦਰੀ ਜਾਂ 
ਿਤੱਖੀ ਸਤਹ ਤ ੇਿਡੱਿਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ 3-4 ਤ� ਵੱਧ ਪੜੌੀਆਂ ਤ� 
ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਿਗਆ ਹੈ

 ਉਸਦੀ ਖਪੋੜੀ ਿਵਚ ਟੋਆ ਜਾਂ ਡੂੰ ਘਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ 

 ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਕ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਿਵਚ� ਪਾਣੀ ਦ ੇਰੰਗ ਦਾ 
ਤਰਲ ਿਨਕਿਲਆ ਹ।ੈ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਿਦਉ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ 
ਸਿਥਤੀ (ਦਰਦ, ਿਨੰਦਰਾਉਣਾ, ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਆਿਦ) ਛੁਪ ਜਾਵੇ।

ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
(ਿਸਰ ਦੀ ਟੱਕਰ)

ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦ ੇਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ 
ਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�।
ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, 80% ਤ� ਵੱਧ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਿਸਰ ਦੀ 
ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪਿਰਣਾਮ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ।
ਜੇ ਗੰੁਮੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੱਗੜ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਘਰ 
ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹ�, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਲਾਹ 
ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਫੌਰਨ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾਉ।.

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ।ੋ

 ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਲਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ:
 ਉਸਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਿਸਰ ਦਰਦ ਹੈ

 ਉਹ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਰਊਂ ਰਊਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ)
 ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਉਹ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦ ੇ

ਫੌਰਨ ਬਾਦ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਾ 
ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ)ੈ

 ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨੰਦਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ 
ਜਗਾਉਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

 ਉਸਨੰੂ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

 ਉਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਠਨਾਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੁਤਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣਾ

 ਉਸਨੰੂ ਵੱਟ ਪ�ਦੇ ਹਨ

 ਉਸਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਬੇਚੈਨ, ਨਾਰਾਜ਼ ਦਾਂ 
ਘੜਮੱਸ ਿਵਚ ਹੈ (ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਨਹ� ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ� ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਬੋਲ ਪਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਫ ਸਾਫ 
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ)।

118 ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ:
 ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ

 ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ

 ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤ� ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਤ� ਿਕਸੇ ਸਖਤ, ਖੁਰਦਰੀ ਜਾਂ 
ਿਤੱਖੀ ਸਤਹ ਤ ੇਿਡੱਿਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ 3-4 ਤ� ਵੱਧ ਪੜੌੀਆਂ ਤ� 
ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਿਗਆ ਹੈ

 ਉਸਦੀ ਖਪੋੜੀ ਿਵਚ ਟੋਆ ਜਾਂ ਡੂੰ ਘਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ 

 ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਕ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਿਵਚ� ਪਾਣੀ ਦ ੇਰੰਗ ਦਾ 
ਤਰਲ ਿਨਕਿਲਆ ਹ।ੈ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਿਦਉ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ 
ਸਿਥਤੀ (ਦਰਦ, ਿਨੰਦਰਾਉਣਾ, ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਆਿਦ) ਛੁਪ ਜਾਵੇ।

िसर की चोट�  
(िसर पर गमुटे)  

िसर की चोट� िकसी ER के पास जाने के सबसे आम कारण� 
म� से एक ह ै और माता-िपता के िलए िचन्ता का िवषय ह ै
िजन्ह� यह िनणर्य लेने म� किठनाई होती ह ै िक क्या उन्ह� 
आपातकालीन यातर्ा की आवश्यकता ह ैया नह�।  
सौभाग्य से, 80 पर्ितशत मामल� म� यह िसर की एक हल्की 
चोट होती ह ैिजसके कोई गभंीर पिरणाम नह� होत ेह�।  
यिद गमुट या छोटी खर�च पर्कट होती ह,ै तो अत्यिधक िचता 
न कर�। 
 
 

पर्ाथिमक उपचार  

अपने बालरोग िवशेषज्ञ को फोन कर� जो आपको बताएंगे िक 
क्या आप घर पर रह सकते ह� और आपको उपयोगी सलाह 
द�गे।  

क्या कर�  

तुरंत आइस पैक लगाएं।  

अपने बच्चे को जबरदस्ती न िखलाएं और हल्के खा� 
पदाथर् की पेशकश कर�।  

अगले 48 घंटे के दौरान, यहां तक िक रात म� भी, अपने 
बच्चे पर नजर रख�।  
 
बच्च� को िचिकत्सक को िदखाना चािहए यिदद  

उन्ह� एक तेज, लगातार िसरददर् ह ै 

वे रोते ह� और कराहते रहते ह� (जो उन छोटे बच्च� म� होता 
ह ैजो अभी बोल नह� सकते) 
 

 
 
 
 

 

  

िसर की चोट�  
(िसर पर गमुटे)  

िसर की चोट� िकसी ER के पास जाने के सबसे आम कारण� 
म� से एक ह ै और माता-िपता के िलए िचन्ता का िवषय ह ै
िजन्ह� यह िनणर्य लेने म� किठनाई होती ह ै िक क्या उन्ह� 
आपातकालीन यातर्ा की आवश्यकता ह ैया नह�।  
सौभाग्य से, 80 पर्ितशत मामल� म� यह िसर की एक हल्की 
चोट होती ह ैिजसके कोई गभंीर पिरणाम नह� होत ेह�।  
यिद गमुट या छोटी खर�च पर्कट होती ह,ै तो अत्यिधक िचता 
न कर�। 
 
 

पर्ाथिमक उपचार  
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अगले 48 घंटे के दौरान, यहां तक िक रात म� भी, अपने 
बच्चे पर नजर रख�।  
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वे बार-बार उल्टी कर रह ेह� (हालांिक, यिद वे चोट के 
तुरंत बाद उल्टी करते ह� तो परे�ान न हो क्य�िक �से डर 
या ददर् से जोड़ा जा सकता ह)ै  

वे बहुत ज्यादा ससु्त ह� और जागने म� किठनाई हो रही ह ै 

उन्ह� चलने म� और अपना संतुलन बनाए रखने म� समस्या 
हो रही ह ै 

उन्ह� नजर से सबंिंधत समस्याएं ह ैजैसे िक दोहरी दिृ� 
और/या अलग-अलग आकार की पुतिलयाँ  

उन्ह� �ठन हो रही ह ै 

उनके �वहार म� पिरवतर्न होता ह:ै वे बेचैन, उ�ेिजत 
या भर्िमत ह� (ऐसा पर्तीत होता ह ैजैसे िक वे सुन नह� 
सकते ह� या भर्िमत तरीके से बात करते ह� और वे उन 
��द� को नह� बोल पा रह ेह� िजन्ह� वे पहले साफ तरीके 
से बोल लतेे थे)।  
 
तत्काल 118 पर फोन कर�, यिद:  
बच्चे की आयु एक वषर् से कम ह ै 

बच्चे की चेतना जा चुकी ह ै  

बच्चा एक कठोर, असमान या नुकीली सतह पर एक 
मीटर से ज्यादा की ऊंचाई से िगर गया ह,ै या बच्चा जीने 
म� �-� सीि�य� से िगर गया ह ै 

बच्चे की खोपड़ी म� ग�ा या गहरा �ाव हो गया ह ै 

 बच्चे की नाक या कान से खून या साफ तरल बह गया ह।ै 
 

क्या न कर�  

कभी भी अपने बच्च� को वे दवाएं न द� जो उनकी 
वास्तिवक िस्थित को िछपा सकती ह� (ददर्, अवचेतना, 
अलग �वहार, आिद)। 
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FERITE 
(Tagli) 

EVITALE COSÌ

•	 Metti sempre coltelli, forbici e oggetti 
appuntiti o taglienti in un posto sicuro.

•	 Non lasciare incustoditi bicchieri, oggetti in 
vetro e in ceramica.

•	 Fai attenzione alle porte vetrate. Se non sei 
certo che siano antisfondamento proteggile 
con pellicola adesiva.

•	 Ricorda che anche fuori dalla casa ci possono 
essere molti pericoli: ad esempio gli attrezzi 
del giardinaggio, del bricolage e della 
manutenzione della casa e della macchina.

PRIMO SOCCORSO

Piccoli tagli e ferite

	Lava la ferita con acqua corrente.

	Disinfetta con acqua ossigenata o altro 
disinfettante (non alcol) utilizzando una 
garza sterile o un panno pulito (non l’ovatta).

	Metti sulla ferita una garza pulita o un 
cerotto.

	Se la ferita sanguina premi con una garza 
sterile, in caso di ferite a mani e piedi tienili 
sollevati.

	Se pensi che pezzi di vetro, terra o altre 
piccole cose siano rimasti dentro alla ferita 
chiama il tuo medico.

Ferite gravi 
con abbondante perdita di sangue 

	Chiama il 118 e mentre aspetti premi la ferita 
con forza e continuità con garze o panni 
puliti.

	Tieni il bambino sdraiato con la testa piegata 
da un lato e le gambe lievemente sollevate.

NON FARE COSÌ 

	Non mettere sulla ferita polveri, pomate o 
altre sostanze.

Se il bambino perde sangue dal naso

Tieni la testa del bimbo inclinata in avanti.

Chiudi con le tue dita (pollice e indice) il 
naso per circa dieci minuti.

Non mettere dentro il naso cotone, garze o 
stoffa.

Ricordati che il contatto con il sangue può 
trasmettere malattie. Proteggiti indossando guanti 
in situazioni di rischio.



      PUNJABI                                                                          HINDI                                                                             URDU
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ਜ਼ਖਮ
(ਕੱਟ ਜਾਣਾ)

ਇਹਨਾਂ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਚਾਕੂ, ਛੁਰੀਆਂ, ਕ�ਚੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ 
ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ।

 ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਕੱਚ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਬਨਾ ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਨਾ ਛੱਡ।ੋ

 ਕੱਚ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ 
ਨਹ� ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਟੁੱ ਟਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚ ਨਹ� ਹੈ ਤਾਂ ਿਚਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ 
ਪਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉ।

 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਕਈ ਖਤਰੇ ਤਹੁਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ: ਿਜਵ�, ਬਾਗਬਾਨੀ, DIY, ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਮਰੰੁਮਤ ਦੇ 
ਔਜ਼ਾਰ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ

 ਜ਼ਖਮ ਨੰੂ ਵੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਧੋਵੋ।

 ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਪੜੇ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਕਪਾਹ ਨਹ�) ਜ਼ਖਮ ਨੰੂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ 
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ (ਅਲਕੋਹਲ-ਮੁਕਤ) ਕੀਟਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।

 ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾ ਿਦਉ।
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 ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਿਵਚ� ਲਹ ੂਵੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀ ਨਾਲ 
ਦਬਾਉ ਪਾਉ ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਪਰ 
ਚੱੁਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।

 ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਿਵਚ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਚ ਦਾ ਟਕੁੜਾ, 
ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰੋ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਹ ਗਈ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਹੂ ਵੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ

 118 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ 
ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉ।

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਲਟਾ ਕ ੇਰੱਖੋ ਿਕ ਿਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਿੜਆ ਹੋਵੇ 
ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਣ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਉਡਰ, ਮਲਹਮ ਜਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਗਾਉ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ� ਲਹੂ ਵੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਸਰ ਅੱਗੇ ਵਲ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ।ੋ

ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ (ਅੰਗੂਠਾ ਅਤੇ ਤਰਜਨੀ ਉੰਗਲੀ) ਨਾਲ 
ਨੱਕ ਨੰੂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਿਮੰਟ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ।ੋ

ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਾਹ, ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀ  ਜਾਂ ਕਪੜਾ ਨਾ ਪਾਉ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਹ ੂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ� ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰ।ੋ

ਜ਼ਖਮ
(ਕੱਟ ਜਾਣਾ)

ਇਹਨਾਂ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
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ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ।

 ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਕੱਚ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਬਨਾ ਿਨਗਰਾਨੀ 
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 ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾ ਿਦਉ।
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 ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਿਵਚ� ਲਹ ੂਵੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀ ਨਾਲ 
ਦਬਾਉ ਪਾਉ ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਪਰ 
ਚੱੁਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।

 ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਿਵਚ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਚ ਦਾ ਟਕੁੜਾ, 
ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰੋ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਹ ਗਈ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਹੂ ਵੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ

 118 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ 
ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉ।

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਲਟਾ ਕ ੇਰੱਖੋ ਿਕ ਿਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਿੜਆ ਹੋਵੇ 
ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਣ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਉਡਰ, ਮਲਹਮ ਜਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਗਾਉ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ� ਲਹੂ ਵੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਸਰ ਅੱਗੇ ਵਲ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ।ੋ

ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ (ਅੰਗੂਠਾ ਅਤੇ ਤਰਜਨੀ ਉੰਗਲੀ) ਨਾਲ 
ਨੱਕ ਨੰੂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਿਮੰਟ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ।ੋ

ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਾਹ, ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀ  ਜਾਂ ਕਪੜਾ ਨਾ ਪਾਉ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਹ ੂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ� ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰ।ੋ
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ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ (ਅੰਗੂਠਾ ਅਤੇ ਤਰਜਨੀ ਉੰਗਲੀ) ਨਾਲ 
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ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਹ ੂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ� ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰ।ੋ

घाव  
(कटना)  

उनस ेकैस ेबचा जाए  

• हमेशा चाकू, क�ची और तेज या नुकीली वस्तु� को एक 
सुरिक्षत स्थान पर रख�।  
• चश्मे और कांच या चीनी िम�ी की वस्तु� को िबना 
िनगरानी के न छोड़।े  
• कांच के दरवाजे के साथ सावधानी बरत�। यिद आप 
�िनि�त ह� िक वे िछतररोधी ह� िक नह�, तो उ�ह� आसंजक 
िफल्म की मदद से सुरिक्षत रख�।  
• याद रख� िक कई खतरे आपके घर के बाहर भी हो सकते 
ह�: उदाहरणस्वरुप, बागबानी के औजार, DIY, और घर या 
गाड़ी की मरम्मत।  
 
 

पर्ाथिमक उपचार  

छोटे कट और घाव  

घाव को बहते पानी के नीचे धोएं।  

इसको जीवाणुरिहत गॉज़ या िकसी साफ कपड़े (रूई 
नह�) का इस्तेमाल करके हाइडर्ोजन परॉक्साइड या िकसी 
और (गैर-मादक) कीटाणुनाशक से कीटाणुरिहत कर�।   

घाव पर साफ गॉज़ या प्लास्टर लगाय�। 
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यिद घाव से रक्त�ाव हो रहा ह,ै तो कुछ जीवाणुरिहत 
गॉज़ की मदद से दबाएं और यिद घाव हाथ या पैर� पर ह ैतो 
उन्ह� उठाएं रख�।  

यिद आपको लगता ह ैिक घाव म� अभी भी कांच, धूल या 
अन्य महीन वस्तएुं ह�, तो अपने डॉक्टर को बुलाएं। 
 

भारी रक्त�ाव के साथ गभंीर घाव  
 

118 पर फोन कर� और जब तक आप पर्तीक्षा करते ह� तब 
तक एक साफ़ गॉज़ या कपड़े से घाव पर मजबूत, लगातार 
दबाव लगाय�।  

बच्च� को उनके िसर को एक तरफ मोड़कर और पैर को 
थोड़ा ऊपर उठाकर िलटाए रख�।  
 

क्या न कर�  

घाव पर पाउडर, मलहम या अन्य पदाथर् न लगाय�।  
 
 
 

यिद आपके बच्च ेकी नाक स ेरक्त�ाव हो रहा हो तो  

बच्चे के िसर को आगे िक तरफ झुका कर रख�। 

नाक को लगभग 10 िमनट के िलए अपनी उंगिलय� से 
बंद कर� (अंगूठा तथा तजर्नी)। 

नाक म� रुई, गॉज़ या कपडा न घुसाएँ। 

 
याद रख� की रक्त के संपकर्  से बीमािरयाँ फैल सकती ह�। यिद 
खतरा हो, तो अपने आपको दस्ताने पहन कर सुरिक्षत कर�। 
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USTIONI 
(Bruciature, scottature)

EVITALE COSÌ

•	 Regola la temperatura dello scaldabagno e 
controlla con termometro o con un gomito 
che l’acqua per il bagnetto non sia troppo 
calda.

•	 Il camino e i bracieri possono essere un 
pericolo, anche quando sembrano spenti.

•	 Sorveglia i bambini in cucina: gli alimenti 
bollenti possono causare a te e al tuo 
bambino gravissime ustioni. 

•	 Quando tieni il bimbo in braccio o vicino a te, 
non tenere in mano contenitori con liquidi 
bollenti e non utilizzare i fornelli. 

•	 Attenzione ai fornelli: gira i manici delle 
pentole verso l’interno, utilizza i fornelli più 
interni o predisponi gli appositi parafuochi.

•	 Ricorda che gli alimenti cotti o scaldati 
nel forno a microonde sono molto caldi 
internamente.

•	 Non lasciare il fuoco acceso incustodito, non 
usare alcool per accendere il fuoco, custodisci 
i fiammiferi e gli accendini in luoghi dove i 
bimbi non possono arrivare.

•	 Attenzione al forno e altri elettrodomestici 
(ferro da stiro, tostapane) quando sono caldi. 
Anche il vapore può essere pericoloso: ferri a 
vapore, cibi bollenti, rimedi casalinghi come 
fumenti, ecc.

PRIMO SOCCORSO

FAI COSÌ

	Raffredda la pelle bruciata (anche anelli, 
orologi, fibbie, collane di metallo) con acqua 
corrente fredda.

	Copri le bruciature con garza o teli puliti. 

	Togli i vestiti solo se non sono incollati 
alla pelle.

	Chiama il 118 se la bruciatura è larga o 
profonda, o se interessa le zone di viso, 
mani, piedi, genitali e articolazioni (gomiti, 
ginocchia, ecc…).

	Se la bruciatura è molto grande, proteggi 
il bambino con una coperta mentre aspetti 
l’ambulanza del 118.

NON FARE COSÌ

	Non togliere gli abiti bruciati o gli oggetti 
metallici (orologi, anelli, fibbie, ecc.) a 
contatto con la pelle.

	Non usare ghiaccio e non applicare olio, 
creme o altre sostanze come dentifricio o 
patate.

	Non forare le vescicole e le bolle.
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ਸਾੜਾਂ
(ਸੜਨਾ ਅਤੇ ਲੂਹਣਾ)

ਇਹਨਾਂ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਆਪਣੇ ਬੌਇਲਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਾਂ 
ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕ ੇਦੇਖੋ ਿਕ ਬਾਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹਤੁ ਗਰਮ ਨਾ 
ਹੋਵੇ।

 ਫਾਇਰਪਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ (braziers) ਖਤਰਨਾਕ ਹ ੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਦ� ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ।

 ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ: ਗਰਮ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਸਾੜਾਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਂਹਾਂ ਿਵਚ ਚੱੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗਰਮ 
ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲੋ ਅਤ ੇਸਟੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਨਾ ਕਰੋ।

 ਸਟੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ: ਭਾਂਿਡਆਂ ਦੇ ਹ�ਡਲ ਿਕਨਾਰੇ 
ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤ� ਅੰਦਰਲੇ ਸਟੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੱੁਿਖਆ 
ਲਈ ਢੁੱ ਕਵ� ਗਾਰਡ (ਫ�ਡਰ) ਲਗਾਉ। 

 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਖਾਣਾ ਅੰਦਰ� ਬਹਤੁ ਗਰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

 ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਾ ਛੋੜੋ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 
ਲਈ ਅਲਕਹੋਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਿਚਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਰਾਂ ਨੰੂ 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

 ਓਵਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਪ੍ਰਸੈ, ਟੋਸਟਰ ਆਿਦ) ਨਾਲ, 
ਜਦ ਉਹ ਗਰਮ ਹਣੋ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ।ੋ  ਭਾਫ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਸਟੀਮ ਆਇਰਨ, ਗਰਮ ਖਾਣਾ, ਸੰੁਘਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਆਿਦ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਜਲੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੰੂ (ਮੰੁਦਰੀਆਂ, ਘੜੀ, ਬੱਕਲ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ 
ਨੈਕਲੇਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਵੱਗਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰੋ।

 ਸਾੜਾਂ ਨੰੂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਕਪੜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਫ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦਉ।

 ਕਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰੋ ਜੇ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਿਚਪਕੇ ਨਹ� 
ਹਨ। 

 118 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾੜ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਡੂੰ ਘੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਸ 
ਿਵਚ ਿਚਹਰਾ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਜਣਨ ਅੰਗ ਜਾਂ ਜੋੜ (ਕੂਹਣੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਆਿਦ) 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਜੇ ਸਾੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਉਸ ਉੱਪਰ 
ਕੰਬਲ ਪਾ ਿਦਉ ਅਤੇ 118 ਐਬੂਂਲ�ਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਜਲੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਘੜੀ, ਮੰੁਦਰੀਆਂ, ਬੱਕਲ 
ਆਿਦ) ਜੋ ਸਰੀਰ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਉਤਾਰ।ੋ

 ਬਰਫ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੇਲ, ਕ੍ਰੀਮਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, 
ਿਜਵ� ਟੁਥ ਪੇਸਟ ਜਾਂ ਆਲੂ, ਨਾ ਲਗਾਉ।

 ਛਾਿਲਆਂ ਜਾਂ ਫੋਿੜਆਂ ਿਵਚ ਛੇਕ ਨਾ ਕਰੋ।
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जलना  
(दहन और ज्वलन)  

उनस ेकैस ेबचा जाए  

• अपने बॉयलर के तापमान को समायोिजत कर� और नहाने 
के पानी म� एक थमार्मीटर या अपनी कोहनी से जाँच कर� िक 
वह ज्यादा गमर् तो नह� ह।ै  
• बुझने के बाद भी भ�ी और अंगीठी खतरनाक सािबत हो 
सकती ह�।  
• रसोई म� बच्च� पर नजर रख�: गमर् भोजन आपको और 
आपके बच्च� को गंभीर रूप से जला सकता ह।ै  
• जब आपने अपने बच्चे को अपने हाथ� म� या अपने पास 
पकड़ रखा हो तो गरम �� वाले बतर्न� को न उठाएं और 
चूल्ह� का �योग न कर�।  
• स्टोव� के साथ सावधानी बरत�: बतर्न के ह��ल� को 
िकनार� से दरू घुमा कर रख�, सबसे अंदर वाले स्टोव� का 
इस्तेमाल कर� या उपयु� छ�� को लगाएं।  
• याद रख� िक माइकर्ोवेव म� पकाया गया या गरम िकया 
गया भोजन अंदर से बहुत गमर् होता ह।ै  
• जली हुई आग को िबना िनगरानी के न छोड़� तथा आग 
जलाने के िलए अल्कॉहल का उपयोग न कर�। मािचस और 
लाइटर को बच्च� क� पहुचँ से बाहर रख�।  
• जब ऑवन तथा अन्य घरेलू उपकर� (इ�ी, टोस्टर, 
आिद) गरम होते ह�, उनसे सावधान रह�। भाप भी खतरनाक 
हो सकती ह:ै स्टीम वाली इ�ी, गमर् भोजन, इंहलेशेन जैसे 
घरेलू उपचार आिद। 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
पर्ाथिमक उपचार  

क्या कर�  

जली हुई त्वचा को बहते हुए ठंड ेपानी से ठंडा कर� 
(अंगू�ठय�, घिड़य�, पक्�े एवं धातु के हार� सिहत)।  

जले हुए को गॉज या िकसी साफ कपड़े से ढंक द�।  

कपड़ ेको केवल तभी हटाएं जब यह त्वचा स ेिचपका नह� 
हो।  

यिद जला हुआ भाग गहरा हो तो या बड़ा हो, या इसम� 
चेहरा, हाथ, पैर, गु�ांग या जोड़ (कोहनी, घुटने, आिद) 
�ािमल ह� तो 118 पर फोन कर�।  

यिद जला हुआ भाग बहुत बडा ह,ै तो आप 118 एम्बुल�स 
का इंतजार करते हुए बचे्च को िकसी कंबल से बचाएं।  
 

क्या न कर�  

त्वचा की संपकर्  म� आए हुए जले हुए कपड़ ेया धातु की 
वस्तु� (घिड़य�, अंगू�ठय�, पक्�� इत्यािद) को न हटाएं।  

बफर्  का पर्योग न कर� और तेल, कर्ीम या टूथपेस्ट या आलू 
जैसे अ�य पदाथ� को न लगाएं।  

फफोल� या फोड़� को �ेद� नह�। 
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SOFFOCAMENTO

EVITALO COSÌ

•	 Controlla che le sponde del lettino abbiano 
i listelli ad una distanza non superiore a 7 
cm, così che il bambino non possa infilarci 
la testa.

•	 Conserva i sacchetti di plastica fuori dalla 
portata dei bambini.

•	 Fai attenzione a palloncini di plastica sgonfi 
o rotti, biglie e palline, dadi da gioco, ma 
anche ciondoli, orecchini, bottoni, monete, 
tappi di bottiglia o di penne, batterie che il 
bambino può smontare ed ingoiare.

•	 Non utilizzare talco o polveri in genere.

•	 Non dare da mangiare a bambini sotto i 3 anni 
bocconi di cibo troppo grossi o alimenti lisci 
e duri come frutta secca (arachidi, pistacchi, 
nocciole, ecc.), caramelle, pop corn, gomma 
da masticare; taglia in piccole parti i cibi di 
forma rotonda (wurstel, carote, olive, uva, 
pomodorini).

•	 Non lasciarlo da solo quando mangia e 
insegnagli a stare seduto.

•	 Nella scelta dei giocattoli verifica che siano 
adatti alla sua età: guarda quanto scritto dal 
produttore sulla confezione e se il giocattolo 
corrisponde alla normativa CEE.

•	 Se c’è un fratellino più grande, insegnagli a 
non offrire al piccolo giochi, cibo o oggetti 
non adatti a lui.

PRIMO SOCCORSO

FAI COSÌ

	Se il bambino tossisce, piange, respira, anche 
se con difficoltà, tranquillizzalo e incoraggialo 
a tossire facendogli mantenere la posizione 
che preferisce.

	Se il bambino smette di tossire, non riesce 
più a respirare e si porta le mani alla gola 
chiama subito il 118.

NON FARE COSÌ 
	Non cercare di estrarre dalla gola l’oggetto 

con le dita.

	Non prendere il lattante per i piedi e non 
metterlo a testa in giù.



      PUNJABI                                                                          HINDI                                                                             URDU

17

  
  

  

•   7
 

  

•   

• 


 
  

•    

• 3
  


    

•  
  

• 
 

 EEC
  

• 
  

  

  
  

  

    

  
      

      

 
  

  

  

ٍ
118   

  
      

 
   

  
   

  

  
  
  
  
  

  

    

ਸਾਹ ਘੁੱ ਟਣਾ

ਇਸ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਪੰਘੂੜ ੇਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ 
ਦੂਰੀ 7 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਸਰ ਉਹਨਾਂ 
ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਦਰੂ ਰੱਖ।ੋ

 ਪਲਾਸਿਟਕ ਦ ੇਫੁਲਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੱੁਸ ਗੁਬਾਿਰਆਂ, ਕੰਿਚਆਂ, ਛਟੋੀਆਂ 
ਗ�ਦਾਂ ਅਤ ੇਗੀਿਟਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ�ਡ�ਟਾਂ, ਕਾਂਿਟਆਂ, 
ਬੱਟਨਾਂ, ਿਸੱਿਕਆਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ, ਪੈਨਾਂ ਦ ੇਢੱਕਣਾਂ ਅਤ ੇਬੈਟਰੀ ਸੈਲਾਂ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਿਨਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਟੈਲਕਮ ਪਾਉਡਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਉਡਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰ।ੋ

 3 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ 
ਗਰਾਹ�ਆਂ ਜਾਂ ਖਾਣਾ, ਹਮਵਾਰ ਸਖਤ ਿਗਰੀਆਂ (ਮੰੁਗਫਲੀ, ਿਪਸਤਾ, 
ਹੇਜ਼ਲਨਟ ਆਿਦ), ਿਮੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੌਪਕੋਰਨ ਜਾਂ ਚੂਇੰਗ ਗੰਮ ਨਾ 
ਿਦਉ; ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਫ੍ਰ�ਕਫਰਟਰ ਸਾਸੇਜ, 
ਗਾਜਰਾਂ, ਜ਼ੈਤਨੂ ਦੇ ਫਲ, ਬੇਬੀ ਟਮਾਟਰ ਆਿਦ) ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਟਕੁਿੜਆਂ ਿਵਚ 
ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦਉ।

 ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛਡੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੈਠੇ ਰਿਹਣਾ 
ਿਸਖਾਉ।

 ਿਖਡਿੌਣਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੋਣ: ਿਨਰਮਾਤਾ ਵਲ� ਿਖਡੌਣੇ ਦੀ ਪਕੈਿੇਜੰਗ ਉੱਪਰ 
ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤ ੇਦੇਖੋ ਿਕ ਉਹ EEC ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਤੇ ਪਰੂਾ 
ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ

 ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਿਸਖਾਉ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਖੇਡਾਂ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰ।ੇ

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੰਘ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਰੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ 
ਿਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹੀ 
ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੰੂ ਖੰਘਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।

 ਜੇ ਉਹ ਖੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰਨ 118 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਫੱਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਿਵਚ� ਉੰਗਲੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

 ਛਾਤੀ ਚੰੁਘਣ ਵਾਲ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕ ੇਉਲਟਾ ਨਾ 
ਲਟਕਾਉ।

 
�सस  मार्  � अवरोध  

इसस ेकैस ेबचम जमए  

• जमंच ल� िक खमट की प��य� के बीच खमली स्थमस 7 से ी. 
से अिधक सह� ह ैतमिक बच्चे कम िसर उसके बीच स आ जमए।  
• प्लमिस्टक बैा� को बच्च� की पहुचँ से बमहर रख�।  
• िपचके हुए यम झटके से फटे हुए प्लमिस्टक के ाु�बमर�, 
ाोिलय�, छोटी ा�द� तथम पमस� से समवमधमस रह�, लिेकस 
हमर�, कमस के झु क�, बटस�, िस��, बोतल के ��स�, बतर्स� 
के ��स� तथम बैट�रय� से भी िजसको बच्चम ले जम सकतम ह ै
तथम ाटक सकतम ह।ै   
• आ तौर पर टैल्क  पमउडर यम अन्य िकसी पमउडर कम 
इस्ते मल स कर�।  
• 3 समल से क  आयु के बच्च� को भोजस यम स् ूद,  ेव� जैसे 
कठोर भोजस ( ंूाफली, िपस्तम, अखरोट, आिद), ि ठमई, 
पॉपकॉसर् यम च्यूइंा ा  को  ंुह भरकर स द�; भोजस को छोटे 
टुकड़�  � कमट� (फर्� कफटर्र सॉसेज, ामजर, जैतूस, अंारू, बेबी 
ट मटर, आिद)।  
• जब बच्चे खम रह ेह� तो उसको अकेले स छोड़� और उन्ह� बैठम 
रहसम िसखमएं।  
• िखलौसे कम चयस करते सुिसि�त कर� िक वे बच्चे की उमर् के 
िलए उपयुक्त ह�: िस मर्तम �मरम पैकेिजा पर िलखे िसद��� को 
दखे� और पतम लामएं िक �यम िखलौसम ���  मसक� को पूरम 
करतम ह ैयम सह�।  
• यिद बचे्च कम कोई बड़म भमई ह,ै तो उसे िसखमएं िक वह 
बच्चे को कोई ाे , भोजस यम कोई अन्य असुपयुक्त वस्तुएं स 
द।े 
 

 
 

 

  

 
पर्ाथिमक उपचार  

क्या कर�  

यिद बच्च� को खाँसी हो रही ह,ै वे रो रह ेह�, या उनको 
सांस लेने म� तकलीफ हो रही ह,ै तो शांत कर� तथा उनको 
उनकी पसंदीदा िस्थित म� लाकर उनको खांसने के िलए 
पर्ोत्सािहत कर�।  

यिद उनकी खाँसी बंद हो जाती ह,ै लेिकन वे अभी भी 
सांस नह� ले पा रह ेह� और अपने हाथ� को अपने गले पर 
रखते ह� तो तुरंत 118 पर कॉल कर�।  
 

क्या न कर�  

बाहरी चीज को अपनी उंगिलय� से उनके गले से 
िनकालने का पर्यास न कर�।  

दधू पीते बच्चे को पैर से न पकड़� या बचे्च को उल्टा 
लटकाकर न पकड़�। 
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MANOVRA DI DISOSTRUZIONE 
E RIANIMAZIONE PEDIATRICA

Si può imparare una manovra particolare per 
aiutare il bambino in caso di soffocamento e 
salvargli la vita.
I papà e le mamme possono frequentare i corsi 
di formazione, che sono organizzati presso le 
Pubbliche Assistenze (Croce Rossa, Croce Verde 
e Croce Arancione). 
•	 Video CRI Youtube 
“Corso di disostruzione pediatrica - Manovre di 
disostruzione del lattante” 
https://www.youtube.com/watch?v=dc1biiRq1m4 

•	 Video CRI Youtube 
“Corso di disostruzione pediatrica - Manovre di 
disostruzione del bambino” 
https://www.youtube.com/watch?v=1AY34yKQNIc 

Ricorda che nei primi mesi di vita il bambino 
deve dormire a pancia in su. Questa 
posizione riduce il rischio della morte in 
culla (SIDS).
Ricorda anche di non tenere troppo alta la 
temperatura in casa, di non coprire troppo il 
bambino e di non fumare in casa.

INGESTIONE DI CORPO ESTRANEO

EVITALA COSÌ

•	 Fai attenzione ai cibi che possono contenere 
grossi semi, ossa, cartilagini, lische di pesce.

•	 Tieni lontano dal bambino gli oggetti rotondi 
o ovali (monete, perline o simili) oppure 
appuntiti, taglienti (spille, mollette, ganci, 
bastoncini, giocattoli vari).

•	 Tieni lontano dal bambino gli oggetti tossici 
come batterie, in particolare quelle al litio. 

•	 Esamina bene i giocattoli: se ci sono calamite 
e se il bambino ne ingoia più di una (anche 
in tempi diversi), questi pezzi possono unirsi 
dentro all’intestino e danneggiarlo.

PRIMO SOCCORSO

FAI COSÌ

Chiama subito il 118

•	 Se l’oggetto ingoiato è più lungo di 2,5 cm. 
•	 Se è più grosso di una moneta da 1 euro. 
•	 Se è un oggetto appuntito.
•	 Se è una batteria soprattutto batterie al litio.
•	 Se il bambino fatica a inghiottire e produce 

molta saliva. 
•	 Se ha dolori alla pancia. 
•	 Se vomita.
•	 Se c’è sangue nel vomito e/o nelle feci.
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ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਰਕੁਾਵਟ
ਜੁਗਤਾਂ

ਅਤੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ

ਸਾਹ ਘੁੱ ਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 
ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੁਗਤ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।
ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Croce Rossa, Croce 

Verde ਅਤੇ Croce Arancione) ਿਵਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਿਸਖਲਾਈ ਕਰੋਸਾਂ ਿਵਚ ਮਾਪੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 CRI ਯੂ-ਿਟਊਬ ਵੀਿਡਓ
“ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰੋਸ - ਦੱੁਧ ਚੁੰ ਘਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ 
ਰੁਕਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਜੁਗਤਾਂ”
https://www.youtube.com/watch?v=dc1biiRq1m4  

 CRI ਯੂ-ਿਟਊਬ ਵੀਿਡਓ
"ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋਸ - 
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਗੁਤਾਂ"
https://www.youtube.com/watch?v=1AY34yKQNIc

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 
ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੇ ਿਸੰਡਰੋਮ (SIDS) ਦਾ ਖਤਰਾ 
ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਢੱਕਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀਣਾ ਵੀ 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਿਨਗਲ ਲੈਣਾ

ਇਸ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ ੋਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਚ ਵੱਡੇ 
ਬੀਜ, ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ।

 ਗੋਲ ਜਾਂ ਅੰਡਾਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਿਸੱਕੇ, ਮਣਕ ੇਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) 
ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਬ੍ਰੋਚ, ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਪਨਾਂ, ਹੁੱ ਕ, ਡੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਖਡੌਣੇ) ਬੱਚੇ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖ।ੋ

 ਜ਼ਿਹਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਵ� ਬੈਟਰੀ ਸੈਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਿਥਅਮ 
ਬੈਟਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖ।ੋ

 ਿਖਡਿੌਣਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਉਸ ਿਵਚ ਮਕਨਾਤੀਸ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਨਗਲ ਲ�ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ� ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਸਿਮਆਂ ਤੇ), ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਿਵਚ ਆਪਸ ਿਵਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

118 ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਾਲ ਕਰੋ:

 ਜੇ ਿਨਗਲੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ 2.5 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ।
 ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ €1 ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਤ� ਵੱਡੀ ਹ।ੈ
 ਜੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
 ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਸੈਲ, ਖਾਸ ਤਰੌ ਤੇ ਲੀਿਥਅਮ ਬੈਟਰੀ, ਹੈ।
 ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਗਲਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 
ਲੁਆਬ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।
 ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵਚ ਦਰਦਾਂ ਹਨ।
 ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਜੇ ਉਸਦੀ ਉਲਟੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਿਵਚ ਖੂਨ ਹੈ।

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਰਕੁਾਵਟ
ਜੁਗਤਾਂ

ਅਤੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ

ਸਾਹ ਘੁੱ ਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 
ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੁਗਤ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।
ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Croce Rossa, Croce 

Verde ਅਤੇ Croce Arancione) ਿਵਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਿਸਖਲਾਈ ਕਰੋਸਾਂ ਿਵਚ ਮਾਪੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 CRI ਯੂ-ਿਟਊਬ ਵੀਿਡਓ
“ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰੋਸ - ਦੱੁਧ ਚੁੰ ਘਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ 
ਰੁਕਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਜੁਗਤਾਂ”
https://www.youtube.com/watch?v=dc1biiRq1m4  

 CRI ਯੂ-ਿਟਊਬ ਵੀਿਡਓ
"ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋਸ - 
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਗੁਤਾਂ"
https://www.youtube.com/watch?v=1AY34yKQNIc
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ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
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 ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਗਲਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 
ਲੁਆਬ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।
 ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵਚ ਦਰਦਾਂ ਹਨ।
 ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਜੇ ਉਸਦੀ ਉਲਟੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਿਵਚ ਖੂਨ ਹੈ।

 
बालसबंंधी वायमुागर् अवरोध कौशल  

तथा पनुज�वन  

दम घुट जाने की िस्थित म� और उनके जीवन को बचाने के िलए 
बच्च� की मदद के िलए आप एक िवशेष कौशल सीख सकते ह�।  
िपता और माताएं सावर्जिनक सहायता संगठन� (Croce 
Rossa, Croce Verde तथा Croce Arancione) पर 
आयोिजत �िश�� पा��म� म� शािमल हो सकते ह�।  

• CRI य�ूूब वीिडयो  
"पीिडएडिटर्क एयरवे ऑब्सटर्क्शन कोसर् - एयरवे ऑब्सटर्क्शन 
मैनुईवसर् फॉर निसग बेबीज"  
https://www.youtube.com/watch?v=dc1biiRq1m4  

• CRI य�ूूब वीिडयो  
"पीिडएडिटर्क एयरवे ऑब्सटर्क्शन कोसर् - एयरवे ऑब्सटर्क्शन 
मैनुईवसर् फॉर िचल्डरन"  
https://www.youtube.com/watch?v=1AY34yKQNIc
 
 
 
 
याद रख� िक जीवन के पहले कु� महीन� म� बच्चे को पीठ के 
बल सोना चािहए। इस िस्थित से सडन इंफ� ट डैथ िसडर्ोम 
(SIDS) का जोिखम कम हो जाता ह।ै  
यह भी याद रख� िक घर का तापमान बहुत अिधक न रखा 
जाए, बच्चे के मुंह को बहुत अिधक न ढंका जाए तथा घर पर 
धंुआ न िकया जाए। 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
िकसी बाहरी चीज को गटक लनेा  

इसस ेकैस ेबचा जाए  

• उन भोजन� से सतकर्  रह� िजनम� बड़े बीज, हि�याँ, 
कोमल हि�याँ या म�िलय� की हि�याँ हो सकती ह�।  
• गोल या अंडाकार वस्तु� (िसके्क, मोती आिद) और 
तेज, नुकीली वस्तु� (�ोच,बाल� म� लगाने की िपन, 
हुक, लाठी या िविभ� िखलौने) को बच्च� से दरू रख�।  
• िवषाक्त वस्तु�, जैसे िक बैटरी और िवशेष रूप से 
लीिथयम बैटरी को बच्च� से दरू रख�।  
• िखलौने की जांच ध्यानपूवर्क कर�: उनम� चुम्बक हो 
सकती ह ैऔर यिद बच्चा एक से ज्यादा बार इसे िनगल 
लेता ह ै(अलग-अलग समय पर िनगलने पर भी), तो 
यह टुकड़े आँत� म� एक साथ जुड़ सकते ह� और नुकसान 
पहुचंा सकते ह�।   
 

पर्ाथिमक उपचार  

क्या कर�  

तुरंत 118 पर कॉल कर�  

• यिद िनगली हुई वस्तु 2.5 सेमी. से बड़ी ह।ै  
• यिद वह €1 के िसके्क से बड़ी ह।ै  
• यिद वह एक नुकीली वस्तु ह।ै  
• यिद वह बैटरी ह,ै िवशेष रूप से लीिथयम बैटरी।  
• यिद बच्चे को िनगलने म� किठनाई हो रही ह ैऔर 
अत्यिधक लार बना रहा ह।ै  
• यिद बच्चे के पेट म� ददर् हो रहा ह।ै  
• यिद बच्चे को उल्टी हो रही ह।ै  
• यिद उल्टी और/या मल म� रक्त ह।ै 
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Chiama il tuo pediatra, anche nei 
giorni successivi, se

•	 il bambino non è in forma,
•	 mangia lentamente o con fastidio, 
•	 la cacca è nerastra o se nella cacca c’è sangue 

rosso,
•	 l’oggetto non viene eliminato nella cacca 

entro 7 giorni.

Negli altri casi meno gravi 
•	 Fai bere al bambino un po’ di acqua e 

controlla le feci nei giorni successivi.
•	 Se capisci che non ha dolore o senso di 

soffocamento, dagli un po’ di pane, fette 
biscottate o biscotti.

NON FARE COSÌ

	Non dare cibo al bambino se vedi che fatica 
a inghiottire, se ha tanta saliva, se vomita, 
se ha fastidio o dolore al petto, dolore alla 
pancia, sangue nel vomito e nella cacca.

	Non fare vomitare il bambino.

AVVELENAMENTO

EVITALO COSÌ

•	 Non togliere mai dalle confezioni originali i 
detersivi, le medicine, gli insetticidi, i concimi 
e i prodotti chimici in genere: le etichette 
contengono importanti consigli anche nel 
caso di avvelenamento. 

•	 Non travasare sostanze pericolose in 
contenitori diversi da quelli originali come 
bottiglie per l’acqua.

•	 Tieni medicine, cosmetici, detersivi, insetticidi 
e prodotti chimici lontano dai bambini, in un 
armadietto chiuso a chiave o con appositi 
blocca ante/cassetti.

•	 Attenzione alle piante da appartamento: 
foglie, frutti, bacche e corteccia di alcune 
piante possono essere molto velenosi, ad es. 
oleandro, stella di natale, ciclamino, azalea, 
agrifoglio, glicine, mughetto, vischio, ficus, 
geranio, tasso, ecc. (elenco completo su:  
http://www.centroantiveleni.org/vegetali.php), 
ed ai funghi che crescono spontanei nei 
giardini.
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ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰੋ, ਜੇ

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ
 ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ
 ਉਸਦੀ ਟੱਟੀ ਕਾਲੇ ਿਜਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਿਵਚ ਲਹੂ ਹ ੈ
 7 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਟੱਟੀ ਰਾਹ� ਬਾਹਰ ਨਹ� 
ਆਉਂਦੀ।

ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ
 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਿਪਆਉ ਅਤ ੇਕੁਝ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਟੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹ� ਹ ੈਜਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱ ਟਣ ਦਾ 
ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ� ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਕੁਝ ਰਸਕ ਜਾਂ 
ਿਬਸਕੁਟ ਿਦਉ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਿਦਉ ਜੇ ਤੁਸ� ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਗਲਣ 
ਿਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੁਆਬ ਬਣਾ ਿਰਹਾ 
ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਸਨੰੂ ਛਾਤੀ ਿਵਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਪੇਟ ਿਵਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਿਵਚ ਲਹੂ ਹੈ।

 ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉ।

ਜ਼ਿਹਰ ਚੜ੍ਹਨਾ
ਇਸ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਿਡਟੈਰਜ�ਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ 
ਆਿਦ ਦੀ ਓਿਰਜਨਲ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਾਰੋ: ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਤ ੇ
ਜ਼ਿਹਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। 

 ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕਨਟੇਨਰਾਂ ਿਵਚ� ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ 
ਕਨਟੇਨਰਾਂ, ਿਜਵ� ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਿਵਚ ਨਾ ਪਾਉ। 

 ਦਵਾਈਆਂ, ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਿਡਟਰਜ�ਟ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ 
ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਦੂਰ, ਿਕਸੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ ਜਾਂ 
ਢੁੱ ਕਵ� ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ/ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਾਿਲਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ।

 ਘਰੇਲੂ ਪਿੌਦਆਂ ਬਾਰ ੇਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਕਝੁ ਪੌਿਦਆਂ (ਿਜਵ�, ਕਨੇਰ, 
ਪੁਆਇੰਸੈਟੀਆ, ਸਾਇਕਲਾਮੈਨ, ਅਜ਼ਾਿਲਆ, ਹੌਲੀ, ਿਵਸਟੇਰੀਆ, ਿਲੱਲੀ 
ਆਫ ਦ ਵੈਲੀ, ਿਮਸਲਟੋ, ਿਫਕਸ ਪੇੜ, ਜਰੇਿਨਅਮ, ਿਯਊ ਆਿਦ) ਦੇ 
ਪੱਤੇ, ਫਲ, ਬੇਰ ਅਤੇ ਿਛਲਕਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰੂੀ 
ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ

http://www.centroantiveleni.org/vegetali.php). ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬਗੀਚੇ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਖੁੰ ਬਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ।

 
आगे आन ेवाल ेिदन�  प  भ   

अ न ेबालपोग िवशषेज्ञ को फोन कप�, यिद  
• आ का बच्चा अच्छा महसूस नह� कप पहा ह ै 
• धभपे-धभपे या किठनाई के साथ खा पहा ह ै 
• उसका मल काला ह ैया उसम� पक्त ह ै 
• वस्तु मल के साथ � िदन� के  भतप बाहप न िनकलभ 
हो  
 

अन्य कम ग ंभप मामल� म�  
• अ ने बच्चे को थोड़ा  ानभ ि लाएं औप कुछ िदन� 
तक बच्चे के मल की जाँच कप�।  
• यिद आ का बच्चा िकसभ पर्काप के ददर् म� नह� ह ैया 
िकसभ तपह की घुटन महसूस नह� कप पहा ह ैतो बच्चे को 
बेर्ड के टुकड़े, कुछ पस्क या िबस्कुट द�।  
 
 
 

क्या न कप�  

यिद आ  दखे पह ेह� िक बचे्च को िनगलने म� किठनाई हो 
पहभ ह,ै या अत्यिधक लाप बना पहा ह,ै उल्टभ कप पहा ह,ै सभने 
म� तकलभफ या ददर् से  भिड़त ह,ै उसके  ेट म� ददर् ह,ै औप यिद 
उल्टभ या मल म� पक्त ह ैतो अ ने बच्च� को कुछ  भ खाने को न 
द�।   

उल्टभ कपाने की कोिशश न कप�। 
 

 
 

  

 
िवषाक्तता  

इससे कैस ेबचा जाए  

• िडटज�ट�, दवाईय�, कीटनाशक�, उवर्रक� और 
सामा�यत: रासायिनक उत्पाद� को उनकी मूल पैकेिजग 
से कभी न िनकाल�: िवषाक्तता की िस्थित म� लेबल पर 
महत्वपूणर् सलाह होती ह।ै  
• खतरनाक पदाथ� को उनके मूल बतर्न� से िनकालकर 
दसूरे बतर्न� म� न डाल�, जैसे िक पानी की बोतल म�।  
• दवा�, स�दयर् �साधन�, िडटज�ट�, कीटनाशक� और 
रासायिनक उत्पाद� को ब�� से दरू िकसी बंद अलमारी 
म� या उपयुक्त दरवाजे/दराज के ताल� वाली अलमारी म� 
रख�।  
• घरेलू प�ध� के साथ सावधान रह�: प�े, फल, जामुन 
और कु� प�ध� की �ाल ब�त जहरीले हो सकते ह�, 
उदाहरण के िलए, ओिलयंडर, पॉयनसेितया, िसक्लेमेन, 
एजेिलया, होली, िवस्टेिरया, िलली ऑफ द वैली, 
िमस्टलेटो, िफकस टर्ी, जेरेिनयम, ईयू, इत्यािद (पूरी 
सूची को 
http://www.centroantiveleni.org/vegetali.php 
पर दखेा जा सकता ह)ै, और साथ ही हमारे बगीचे म� 
होने वाले जंगली मशरूम। 
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PRIMO SOCCORSO

FAI COSÌ

	Anche se il bambino sembra che stia bene, 
telefona ad un Centro Anti Veleni (CAV):

•	 CAV Milano - tel. 02.66101029

•	 CAV Pavia - tel. 0382.24444 

•	 CAV Bergamo - tel. 800.883.300

Durante la telefonata tieni vicino a te la confezione 
del prodotto che il bambino ha ingoiato, cerca di 
capire quanto ne ha ingerito e ricordati di dire 
con precisione anche il peso del bambino. 

Ricorda: il numero telefonico del Centro 
Antiveleni è spesso anche sulla confezione 
del prodotto chimico.

	Scrivi il numero del centro antiveleni sulla 
rubrica di casa e del cellulare.

	Se il bambino vomita, si addormenta, non è 
più vivace, trema o ha le convulsioni, chiama 
subito il 118 e cerca di capire al più presto 
cosa ha ingoiato per dirlo al medico.

NON FARE COSÌ

	Non dare al bambino nulla da mangiare o da 
bere, nemmeno il latte.

	Non far vomitare il bambino.

INALAZIONE DI FUMI O GAS

EVITALO COSÌ

•	 Non installare stufe a gas e a legna e caldaie 
a fiamma libera nelle camere da letto.

•	 Non utilizzare i bracieri in nessuna stanza.

•	 Fai fare i controlli periodici di caldaie, stufe 
e caminetti e non utilizzare la stessa canna 
fumaria per più di un impianto.

•	 Non fumare a letto: puoi addormentarti con 
la sigaretta accesa e provocare un incendio.

•	 Non mescolare i detersivi o altri prodotti 
chimici (aceto, bicarbonato, candeggina e 
anticalcare, ecc.) quando fai le pulizie, perché 
si possono provocare gas e vapori velenosi.

•	 Non utilizzare in presenza di bambini 
ammoniaca o acido muriatico e prodotti 
disincrostanti per WC per lavori domestici: 
sono molto tossici.

PRIMO SOCCORSO

FAI COSÌ

	Apri subito la finestra e porta fuori dalla 
stanza i bambini e le persone intossicate.

	Chiama subito il 118.

NON FARE COSÌ

	Non accendere luci o interruttori o cellulari 
nella stanza dove ci sono fumi o gas.
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CAV     

• CAV Milan - 02 66101029  

• CAV Pavia - 0382 24444   

• CAV Bergamo - 800 883 300   
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• CAV Milan - 02 66101029  

• CAV Pavia - 0382 24444   
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ਧੂਆਂ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਅੰਦਰ ਜਾਣੀਆਂ

ਇਸ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਬੈਡਰੂਮ ਿਵਚ ਗੈਸ ਜਾਂ ਲਕੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਅਤੇ 
ਖੁੱ ਲੀ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਬੋਇਲਰ ਨਾ ਲਗਵਾਉ।

 ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਅੰਗੀਠੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ।

 ਆਪਣੇ ਬੌਇਲਰਾਂ, ਹੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਨਕਾਸ ਨਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਸਸਟਮਾਂ ਿਵਚ 
ਨਾ ਕਰੋ।

 ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਿਸਗਰਟਾਂ ਨਾ ਪੀਉ: ਤਹੁਾਨੰੂ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਿਸਗਰਟ 
ਨਾਲ ਨ�ਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਡਟਰਜ�ਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
(ਿਸਰਕਾ, ਬੇਿਕੰਗ ਸਡੋਾ, ਬਲੀਚ, ਲਾਈਮ ਸਕੇਲ ਿਰਮੂਵਰ ਆਿਦ) ਨਾਲ 
ਨਾ ਿਮਲਾਉ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤ ੇਵਾਸ਼ਪਾਂ 
ਿਨਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਜਦ ਬੱਚਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਿਵਚ ਅਮੋਨੀਆ ਜਾਂ 
ਮੂਿਰਐਿਟਕ ਐਿਸਡ ਅਤੇ ਟੌਇਲਟ ਡੀਸਕੇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ: ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਫੌਰਨ ਕੋਈ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਉ ਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ 
ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਉ।

 ਫੌਰਨ 118 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਿਜਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਧਆਂੂ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਹੋਣ ਉਥੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਿਵਚ ਜਾਂ 
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਚਾਲ ੂਨਾ ਕਰੋ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਜੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਜ਼ਿਹਰ ਕੰਟ੍ਰਲੋ ਕ�ਦਰ 
(CAV) ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ:

 CAV Milan - ਟੈਲੀਫੋਨ 02 66101029

 CAV Pavia - ਟਲੈੀਫੋਨ 0382 24444

 CAV Bergamo - ਟੈਲੀਫੋਨ 800 883 300

ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ 
ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਨਗਿਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਿਨਗਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 
ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਿਕੰਨਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜ਼ਿਹਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਕਸਰ 
ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

 ਜ਼ਿਹਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਘਰਲੇੂ ਪਤਾ 
ਡਾਇਰੀ ਿਵਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਉ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਨੰਦਰਾਇਆ ਹਇੋਆ 
ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈ, ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਢਾ-ਮੇਢਾ ਹੋ 
ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰਨ 118 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤ� ਛਤੇੀ ਇਹ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਿਨਗਿਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦਉ, ਦੁੱ ਧ ਵੀ ਨਹ�।

 ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਜੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਜ਼ਿਹਰ ਕੰਟ੍ਰਲੋ ਕ�ਦਰ 
(CAV) ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ:

 CAV Milan - ਟੈਲੀਫੋਨ 02 66101029

 CAV Pavia - ਟਲੈੀਫੋਨ 0382 24444

 CAV Bergamo - ਟੈਲੀਫੋਨ 800 883 300

ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ 
ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਨਗਿਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਿਨਗਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 
ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਿਕੰਨਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜ਼ਿਹਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਕਸਰ 
ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

 ਜ਼ਿਹਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਘਰਲੇੂ ਪਤਾ 
ਡਾਇਰੀ ਿਵਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਉ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਨੰਦਰਾਇਆ ਹਇੋਆ 
ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈ, ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਢਾ-ਮੇਢਾ ਹੋ 
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ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਿਨਗਿਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦਉ, ਦੁੱ ਧ ਵੀ ਨਹ�।

 ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉ।
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ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਜੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਜ਼ਿਹਰ ਕੰਟ੍ਰਲੋ ਕ�ਦਰ 
(CAV) ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ:
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 CAV Pavia - ਟਲੈੀਫੋਨ 0382 24444

 CAV Bergamo - ਟੈਲੀਫੋਨ 800 883 300

ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ 
ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਨਗਿਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਿਨਗਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 
ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਿਕੰਨਾ ਹੈ।
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 ਫੌਰਨ ਕੋਈ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਉ ਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ 
ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਉ।

 ਫੌਰਨ 118 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਿਜਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਧਆਂੂ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਹੋਣ ਉਥੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਿਵਚ ਜਾਂ 
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਚਾਲ ੂਨਾ ਕਰੋ।
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 ਿਜਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਧਆਂੂ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਹੋਣ ਉਥੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਿਵਚ ਜਾਂ 
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      PUNJABI                                                                          HINDI                                                                             URDU 
 

पर्ाथिमक उपचार  

क्या कर�  

यिद बच्चा ठीक लग रहा हो, तो भी िवष िनयंतर्ण क� दर् 
(CAV) को कॉल कर�:  
• CAV Milan - टेली. 02 66101029 
• CAV Pavia - टेली. 0382 24444 
• CAV Bergamo - टेली. 800 883 300 
 
फोन करने के दौरान, आपके बच्चे �ारा िनगले गए उत्पाद की 
पैकेिजग को हाथ म� रख�, समझने का पर्यास कर� िक बच्चे ने 
िकतना िनगल िलया ह ै तथा अपने बच्चे के सटीक वजन को 
बताना याद रख�।  

याद रख�: िवष िनयतंर्ण क� दर् का टेलीफोन नबंर अक्सर 
रासायिनक उत्पाद की पैकेिजग पर भी होता ह।ै  

िवष िनयंतर्ण क� दर् का टेलीफोन नंबर अपने घर की पते 
वाली िकताब म� या अपने मोबाइल म� रख�।  

यिद आपका बच्चा उल्टी कर रहा ह,ै गहरी न�द म� सो 
गया ह,ै उसकी काफी ताकत खो गयी ह,ै कांप रहा ह ैया 
उसको �ठन हो रही ह,ै तो 118 पर तरंुत कॉल कर� और 
यथाशीघर् पता लगाने का पर्यास कर� िक बचे्च ने िकया िनगला 
ह ैतािक आप डॉक्टर को बता सक� ।  
 

क्या न कर�  

बच्चे को कुछ भी खाने या पीने को न द�, दधू भी नह�। 

उल्टी कराने की कोिशश न कर�। 
 

 

 

  

 
धुएं अथवा गसै�  क सासं म� लनेा  

इसस े ैस ेबचा जाए  

• बेडरूम म� गैस या ल ड़ी  े हीटर� और �ुली लौ वाले 
बॉयलर स्थािपत न  र�।  
• ि सी भी  मरे म� बर्ेिजयसर्  ा पर्यकग न  र�।  
• िनयिमत रूप से अपने बॉयलर�, हीटर� और िचमिनय� 
 ी जाँच  र� और ए  से अिध  पर्णाली  े िलए ए  ही व�ट 
 ा उपयकग न  र�।  
• िबस्तर म� धूमर्पान न  र�: आप क जली हुई िसगरेट  े 
साथ न�द आ स ती ह ैतथा आग लग स ती ह।ै  
• सफाई  रते वक्त िडटज�ट� और अ�य रासायिन  उत्पाद� 
(िसर ा, बेि ग सकडा, ब्लीच, लाइमस् ेल िरमूवर, आिद)  क 
िमलाएं नह�, �य�ि  इससे ज़हरीली गैस� और वा�प�  ा 
उत्सजर्न हक स ता ह।ै  
• ब��  े आसपास घर म� अमकिनया या नम   े तेजाब 
और शौचालय िडस् ेलसर्  ा उपयकग न  र�: वे अत्यिध  
िवषाक्त हकते ह�। 
 

 
 
 
 

 

  

 
पर्ाथिमक उपचार  

क्या कर�  

तुरंत कोई िखड़की खोल� तथा बचे्च को तथा िबषपान करने 
वाले �ि� को कमरे के बाहर ले जाएं।  

तुरंत 118 पर कॉल कर�।  
 

क्या न कर�  

उस कमरे म� ला���� ि�वच� या मोबा�ल �ोन� को �न 
न कर� जहां धुंआ या गैस� ह�। 
 

 
 

 

  

 
 

पर्ाथिमक उपचार  

क्या कर�  

यिद बच्चा ठीक लग रहा हो, तो भी िवष िनयंतर्ण क� दर् 
(CAV) को कॉल कर�:  
• CAV Milan - टेली. 02 66101029 
• CAV Pavia - टेली. 0382 24444 
• CAV Bergamo - टेली. 800 883 300 
 
फोन करने के दौरान, आपके बच्चे �ारा िनगले गए उत्पाद की 
पैकेिजग को हाथ म� रख�, समझने का पर्यास कर� िक बच्चे ने 
िकतना िनगल िलया ह ै तथा अपने बच्चे के सटीक वजन को 
बताना याद रख�।  

याद रख�: िवष िनयतंर्ण क� दर् का टेलीफोन नबंर अक्सर 
रासायिनक उत्पाद की पैकेिजग पर भी होता ह।ै  

िवष िनयंतर्ण क� दर् का टेलीफोन नंबर अपने घर की पते 
वाली िकताब म� या अपने मोबाइल म� रख�।  

यिद आपका बच्चा उल्टी कर रहा ह,ै गहरी न�द म� सो 
गया ह,ै उसकी काफी ताकत खो गयी ह,ै कांप रहा ह ैया 
उसको �ठन हो रही ह,ै तो 118 पर तरंुत कॉल कर� और 
यथाशीघर् पता लगाने का पर्यास कर� िक बचे्च ने िकया िनगला 
ह ैतािक आप डॉक्टर को बता सक� ।  
 

क्या न कर�  

बच्चे को कुछ भी खाने या पीने को न द�, दधू भी नह�। 

उल्टी कराने की कोिशश न कर�। 
 

 

 

  

 
पर्ाथिमक उपचार  

क्या कर�  

तुरंत कोई िखड़की खोल� तथा बचे्च को तथा िबषपान करने 
वाले �ि� को कमरे के बाहर ले जाएं।  

तुरंत 118 पर कॉल कर�।  
 

क्या न कर�  

उस कमरे म� ला���� ि�वच� या मोबा�ल �ोन� को �न 
न कर� जहां धुंआ या गैस� ह�। 
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SCARICHE ELETTRICHE

EVITALE COSÌ

•	 Controlla che l’impianto elettrico in casa e in 
garage sia a norma con salvavita e che non ci 
siano fili, spine e prese danneggiati.

•	 Non usare elettrodomestici con le mani o i 
piedi bagnati.

•	 Mentre il bambino fa il bagno, non lasciare 
elettrodomestici sui bordi della vasca, 
soprattutto il phon.

•	 Evita che i bambini giochino con le prese di 
corrente.

•	 Non lasciare elettrodomestici incustoditi o fili 
elettrici in vista (meglio tenerli nascosti dietro 
un mobile).

•	 Dopo l’uso stacca i caricabatterie e le spine 
che il bambino può raggiungere.

PRIMO SOCCORSO

FAI COSÌ

	Prima di aiutare il bambino, stacca immediatamente 
la corrente elettrica, spegnendo il salvavita e 
l’interruttore generale.

	Se non è possibile staccare la corrente elettrica, 
allontana il bambino usando un oggetto fatto di 
legno o plastica, che sono materiali isolanti (es. 
una scopa di legno).

	Chiama subito il 118.

	Se il bambino non è cosciente ma respira, mettilo 
su un fianco.

NON FARE COSÌ

	Non toccare il bambino mentre è ancora a 
contatto con la corrente: è pericoloso anche per 
te che lo aiuti!
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ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਇਸ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੈਰੇਜ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਦੀ 
ਵਾਇਿਰੰਗ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲਗੇ ਹਣੋ। ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉ ਿਕ ਤਾਰਾਂ, ਪਲੱਗ ਜਾਂ ਸਾਿਕਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ।

 ਿਗੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਿਬਜਲੀ ਦ ੇਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਨਾ ਕਰੋ।

 ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਟੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਘਰਲੇੂ 
ਉਪਕਰਨ, ਖਾਸ ਤਰੌ ਤੇ ਹਅੇਰ ਡ੍ਰਾਇਰ, ਨਾ ਹੋਵੇ।

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਸਾਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਿਦਉ।

 ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਾ ਛੱਡ ੋਅਤੇ 
ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖੋ (ਸਭ ਤ� ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ 
ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਿਪੱਛ ੇਛੁਪੀਆਂ ਹੋਣ)। 

 ਵਰਤ� ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜਰਾਂ ਅਤ ੇਪਲੱਗਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦਉ 
ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਤਕ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ 
ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਉ, ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ 
ਸਿਵੱਚ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਉ।

 ਜੇ ਤੁਸ� ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਬੰਦ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਿਕਸੇ 
ਲਕੜੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ (ਿਜਵ�, ਲਕੜੀ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ; 
ਉਹਨਾਂ ਿਵਚ� ਕਰੰਟ ਨਹ� ਲੰਘਦਾ) ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉ।

 ਫੌਰਨ 118 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।.

 ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦ ੇਪਾਸੇ ਤੇ 
ਿਲਟਾ ਿਦਉ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਜੇ ਬੱਚਾ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ 
ਨਾ ਛੂਹੋ: ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!

 
िबजली के झटके  

उनस ेकैस ेबचा जाए  

• जांच कर� िक घर पर या गैरेज म� आपकी िबजली की 
वायिरग सिकट बर्ेकर� के साथ मानक� के अनुसार ह ैतथा 
कोई भी क्षितगर्स्त तार, प्लग या सॉके�स नह� ह�।  
• गीले हाथ� या पैर� के साथ घरेलू उपकर�� का पर्योग न 
कर�।  
• जब आपका बच्चा �ान कर रहा हो, तो घरेलू उपकर�� 
को टब के िकनारे पर न छोड़�, िवशेष रूप से हयेर �ायर� को। 
• बच्च� को िव�ुतीय सॉकेट� के साथ खेलने न द�।  
• घरेलू उपकर�� को िबना िनगरानी के या िबजली के तार� 
को खुला न छोड़� �उनको �न�चर के पीछे िछपाकर रखना 
सबसे अच्छा होता ह)ै।  
• पर्योग करने के बाद, ऐसे िकसी भी चाजर्र तथा प्लग� को 
िबजली से अलग कर द� िजस तक कोई बच्चा पहुचं सकता ह।ै 
 

 
 
 
 

 

  

 
पर्ाथिमक उपचार  

क्या कर�  

अपने बच्चे की मदद करने से पहले, सिकट बर्ेकर और 
मास्टर िस्वच को बंद करके तुरंत िबजली की आपूित बंद कर�।  

अगर आप िबजली की आपूित बंद नह� कर सकते ह�, तो 
लकड़ी या प्लािस्टक की िकसी वस्तु का इस्तेमाल करके (जैसे 
लकड़ी की झाड़ू), जो अवरोधी सामगर्ी ह�, बचे्च को दरू हटाएं।  

तुरंत 118 पर कॉल कर�।  

अगर बचे्च बेहोश हो जाते ह�, लेिकन सांस ले रह ेह�, तो 
उनको करवट से िलटाएं।  
 

क्या न कर�  

यिद बचे्च अभी भी िव�ुत आपूित के संपकर्  म� ह�, तो उनको 
न छुएँ: मदद करते वक्त यह आपके िलए भी खतरनाक हो 
सकता ह!ै 
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PRIMO SOCCORSO

FAI COSÌ

	Chiama immediatamente il 118.

	Allontana subito il bambino dall’acqua e 
mettilo sdraiato a pancia in su con la testa e 
il corpo allo stesso livello.

	Se è incosciente ma respira mettilo su un 
fianco.

NON FARE COSÌ

	Non provocare il vomito.

	Non praticare le manovre per la disostruzione 
delle vie aeree.

ANNEGAMENTO
Il bambino può annegare anche in poca acqua. 
Tutto succede in modo veloce e silenzioso e di 
solito il piccolo non riesce a chiedere aiuto. 

EVITALO COSÌ

	Non lasciare mai solo il bambino nella vasca, 
in piscina o vicino a raccolte d’acqua.

	Dopo l’uso svuota sempre la vasca da bagno, 
il bidet, i catini, i secchi o qualsiasi altro 
recipiente che contenga acqua.

	Dopo l’uso togli tutti i giocattoli dalla vasca 
per il bagnetto o dalla piscina per evitare che 
il bambino entri in acqua da solo per andare 
a prenderli.

	Se hai una piscina, anche di quelle piccole 
gonfiabili, è meglio recintarla su tutti i lati per 
evitare che il bambino entri in acqua da solo.

	Insegna al bambino a nuotare il più presto 
possibile.
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ਡੱੁਬਣਾ

ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਡੁੱ ਬ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ 
ਅਤੇ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮਦਦ ਲਈ 
ਬੁਲਾ ਵੀ ਨਹ� ਸਕਗੇਾ।

ਇਸ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਥ ਟੱਬ ਜਾਂ ਸਿਵਿਮੰਗ ਪੂਲ ਿਵਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ 
ਿਕਸ ਹਰੋ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਛੱਡੋ।

 ਵਰਤ� ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਥ ਟੱਬ, ਿਬਡੇਟ. ਿਚਰੰਮਚੀ, ਬਾਲਟੀ 
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦਉ।

 ਵਰਤ� ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਥ ਟੱਬ ਜਾਂ ਸਿਵਿਮੰਗ ਪੂਲ ਿਵਚ� ਸਾਰੇ ਿਖਡੌਣੇ 
ਹਟਾ ਿਦਉ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਲ੍ਹਾ ਨਾ 
ਚਲਾ ਜਾਏ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਵਿਮੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਹ ਛੋਟਾ, ਫੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਨਾ ਜਾਏ।

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਤਰਨਾ ਿਸਖਾਉ।

28

ਫਸਟ ਏਡ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

 ਫੌਰਨ 118 ਕਾਲ ਕਰੋ।

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਪਾਣੀ 'ਚ� ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਲਟਾ ਿਦਉ 
ਿਕ ਪਟੇ ਉੱਪਰ ਵਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਇੱਕ ੋਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ। 

 ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦ ੇਇੱਕ 
ਪਾਸੇ ਤੇ ਿਲਟਾਉ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਹੈ

 ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉ।

 ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ।
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डूबना  

बच्चे थोड़ ेसे पानी म� भी डूब सकते ह�। यह सब जल्दी से तथा 
तेजी से होता ह;ै बच्चा आमतौर पर मदद के िलए भी आवाज 
नह� लगा पाता ह।ै  

 

इसस ेकैस ेबचा जाए  

बच्च� को कभी भी अकेले �ान करने, िस्विमग पूल म� या 
जल िनकाय� के िनकट न जाने द�।  

इस्तेमाल करने के बाद, नहाने के टब, िबडटेस बाल्टी या 
पानी भरने वाले िकसी भी अन्य बरतन को खाली कर द�।  

इस्तेमाल करने के बाद, सभी िखलौन� को बाथ डब से या 
िस्विमग पूल से िनकाल द� तािक बच्चे को अकेले पानी म� जाने 
से तथा उनको लाने से रोका जा सके।  

यिद आपके पास कोई िस्विमग पूल ह,ै भले ही यह छोटा 
फुलाने वाला ह,ै तो सबसे बिढ़या ह ैिक इसको चार� �र से 
घेर िदया जाए तािक बच्चा अकेले पानी म� न जा सके।  

िजतना जल्दी हो सके, अपने बच्चे को तैरना िसखा द�। 
 

 
 

 

  

28  
 

पर्ाथिमक उपचार  

क्या कर�  

तुरंत 118 पर कॉल कर�।  

बच्च� को तुरंत पानी से दरू ले जाएं और उन्ह� इस तरह से 
िलटाएं िक उनका पेट ऊपर की ओर रह ेतथा उनका िसर व 
शरीर एक ही स्तर पर ह�।  

अगर बचे्च बेहोश हो जाते ह�, लेिकन सांस ले रह ेह�, तो 
उनको करवट से िलटाएं।  
 

क्या न कर�  

उल्टी कराने की कोिशश न कर�।  

एयरवे ऑब्सटर्क्शन मैनुिवयसर् का इस्तेमाल न कर�। 
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ALTRI AMBIENTI DOMESTICI: 
I RISCHI

Oltre alle stanze della casa in cui si vive, anche altri 
ambienti domestici possono presentare pericoli 
per i bambini, poiché ci sono apparecchiature, 
attrezzi, sostanze chimiche.

Attenzione quindi a:

	garage, 

	cantina,

	giardino, 

	rampe inclinate di accesso ai garage,

	cancelli con apertura automatica,

	scale e ascensori.

Ricordati di togliere le chiavi dalle porte e dagli 
armadi (per evitare che il bambino si chiuda 
dentro) e di togliere le chiavi dai veicoli a motore 
(auto, moto, attrezzi da giardinaggio, ecc.).

L’ARMADIETTO DEL 
PRONTO SOCCORSO

Controlla che siano presenti:

	ghiaccio istantaneo,

	disinfettante e acqua ossigenata,

	garze sterili e compresse di cotone idrofilo,

	bende,

	cerotti di varie dimensioni.

NORME IGIENICHE IN CASA 
	Lavarsi le mani frequentemente.

	Lavare a 60° le lenzuola e la biancheria di 
cotone.

	Tenere separati i cibi cotti da quelli crudi 
sia durante la preparazione che durante la 
conservazione.

	Lavare con acqua calda e detergente 
pavimenti e superfici. 

	Disinfettare con varechina il WC.

	Aprire le finestre più volte al giorno per far 
entrare aria nelle stanze.

I GIOCATTOLI
Come scegliere i giocattoli giusti 

per il proprio bambino.

Questi sono i consigli della 
Commissione Europea da ricordare:

	Mai acquistare giocattoli sprovvisti della 
marcatura CE; la marcatura CE certifica che 
il produttore si impegna a rispettare tutte le 
norme di sicurezza dell’Unione Europea, che 
sono tra le più rigorose al mondo. 

    Marcatura “CE” conforme
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ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਦੂਜ ੇਖਤਰੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵੀ 
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਥੇ ਉਪਕਰਨ, 
ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ:

 ਗੈਰੇਜ

 ਸੈਲਰ

 ਬਗੀਚਾ

 ਗੈਰਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢਲਾਨ

 ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਗੇਟ

 ਪੌੜੀਆਂ ਅਤ ੇਿਲਫਟਾਂ।

ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ (ਤਾਂ 
ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ) ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ 
(ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਬਗੀਚੇ ਿਵਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਿਦ) ਦੀਆਂ 
ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਫਸਟ ਏਡ ਕੈਿਬਨਟ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ:

 ਿਤਆਰ ਆਈਸ

 ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ

 ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਜਾਲੀਦਾਰ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਵੂਲ ਪੈਕ

 ਪੱਟੀਆਂ

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਰ।ਘਰ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਮਆਰ

 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ।

 ਚੱਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕਪੜ ੇ60°C ਤੇ ਧਵੋੋ।

 ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਮ� ਪਕੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ 
ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਖ।ੋ

 ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਡਟਰਜ�ਟ ਨਾਲ 
ਧੋਵੋ।

 WC ਨੰੂ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉ।

 ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਤਾਜ਼ੀ 
ਹਵਾ ਆ ਸਕੇ।

ਿਖਡੌਣੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਸਹੀ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਏ

ਇਹ ਯੂਰੋਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲ� ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਹੈ:
 ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਤੇ CE ਦਾ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਖਡੌਣੇ ਕਦੇ 
ਨਾ ਖਰੀਦੋ; CE ਿਚੰਨ੍ਹ  ਿਖਡੌਣਾ ਿਨਰਮਾਤਾ ਵਲ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਿਕ EU ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਆਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇਕੁਝ ਸਭ ਤ� ਕਰੜ ੇਸੁਰੱਿਖਆ 
ਿਮਆਰ ਹਨ।.

“CE” ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਿਚੰਨ੍ਹ

 ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਉ। ਕੋਈ ਵੀ 
ਿਖਡੌਣਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਉਹ ਤਹੁਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ।

ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਦੂਜ ੇਖਤਰੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵੀ 
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਥੇ ਉਪਕਰਨ, 
ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ:

 ਗੈਰੇਜ

 ਸੈਲਰ

 ਬਗੀਚਾ

 ਗੈਰਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢਲਾਨ

 ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਗੇਟ

 ਪੌੜੀਆਂ ਅਤ ੇਿਲਫਟਾਂ।

ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ (ਤਾਂ 
ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ) ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ 
(ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਬਗੀਚੇ ਿਵਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਿਦ) ਦੀਆਂ 
ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਫਸਟ ਏਡ ਕੈਿਬਨਟ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ:

 ਿਤਆਰ ਆਈਸ

 ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ

 ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਜਾਲੀਦਾਰ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਵੂਲ ਪੈਕ

 ਪੱਟੀਆਂ

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਰ।

ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਦੂਜ ੇਖਤਰੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵੀ 
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਥੇ ਉਪਕਰਨ, 
ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ:

 ਗੈਰੇਜ

 ਸੈਲਰ

 ਬਗੀਚਾ

 ਗੈਰਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢਲਾਨ

 ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਗੇਟ

 ਪੌੜੀਆਂ ਅਤ ੇਿਲਫਟਾਂ।

ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ (ਤਾਂ 
ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ) ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ 
(ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਬਗੀਚੇ ਿਵਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਿਦ) ਦੀਆਂ 
ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਫਸਟ ਏਡ ਕੈਿਬਨਟ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ:

 ਿਤਆਰ ਆਈਸ

 ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ

 ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਜਾਲੀਦਾਰ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਵੂਲ ਪੈਕ

 ਪੱਟੀਆਂ

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਰ।
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अन्य घरेल ूपिरवशे:  

खतरे  

आपके घर के कमर� के अितिरक्त, अन्य घरेलू पिरवेश भी 
बच्च� के िलए खतरनाक हो सकत ेह�, क्य�िक उनम� उपकरण, 
औजार और रासायिनक पदाथर् हो सकते ह�।  

 

इसिलए इनके पर्ित सावधान रह�:-  

गैरेज  

तहखाने  

बगीचे  

गैरेज तक पहुचंन ेके िलए ढलानदार र�प्स  

स्वचािलत दरवाजे  

सीिढ़यां तथा िलफ्ट्स।  
 
दरवाज� तथा अलमािरय� से चािबयां िनकालना याद रख� 
(तािक बच्चे अपने आप को अंदर बंद न कर ल�) तथा मोटर 
वाहन� (कार, मोटरसाइिकल, उ�ान उपकरण, आिद) से भी 
चािबय� को िनकालना याद रख�।  

 
पर्ाथिमक उपचार  

की अलमारी  

जाचं ल� िक आपके पास ह:ै  

तैयार आइस  

िनस्संकर्ामक और हाइडर्ोजन पेराक्साइड  

कीटाणुरिहत गॉज तथा कॉटन वूल पैक्स  

पि�याँ  

िविभ� आकार� के प्लास्टसर्। 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

घर पर स्वच्छता मानक  

अपने हाथ� को बार�बार धोएं।  

चादर� और सूती व�� को ��� स�टीगर्ेड पर धोएं।  

भोजन पकाने और भंडारण के दौरान पके हुए तथा कच्चे 
भोजन� को अलग�अलग रख�।  

फशर् और सतह को गरम पानी और िडटज�ट से धोएं।  

कमोड को ब्लीच से िनस्संकर्िमत कर�।  

िख�िकय� को िदन म� कई बार खोल� तािक कमरे म� हवा 
का संचरण हो सके।  
 

िखलौन े 

अपन ेबच्च ेके िलए उिचत िखलौन े 
का चयन कैस ेकर�।  

यह यरूोपीय आयोग की ओर से याद रखने हतेु परामशर् ह:ै  
कभी भी वे िखलौन ेन खरीद� िजन पर CE िचन्ह नह� ह;ै 

CE िचन्ह िखलौने बनाने वाले की ओर से �ितब�ता ह ैिक 
िखलौना लागू सभी EU सुरक्षा मानक� का अनुपालन करता 
ह,ै जो दिुनया भर म� सबसे क�ोर मानक� म� से ह�।  
 

“CE” समनरुुपता िचन्ह  

सभी चतेाविनय� और अनदुशे� को  यानपवूर्क पढ़�; सुरक्षा 
चेताविनय� तथा आयु सीमा� की ओर  यान द�। िखलौने की 
खरीदारी करते समय सुिनि�त कर� िक यह आपके बच्चे की 
आयु के िलए उपयुक्त ह।ै 
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	Leggi attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni; è opportuno prestare attenzione 
alle avvertenze sulla sicurezza e a quelle relative ai limiti di età. Quando acquistate un giocattolo, 
assicuratevi che sia adatto all’età del bambino cui è destinato.

	Acquista i giocattoli sempre presso rivenditori e siti web di fiducia.

	Non dare giocattoli piccoli o con parti piccole che potrebbero  staccarsi a bambini di età inferiore 
a 3 anni: possono essere ingoiati.

	Controlla che il giocattolo sia privo di parti appuntite e taglienti, sia resistente agli urti e non provochi 
ferite in caso di rottura. Inoltre, non deve contenere sostanze o preparati che possono diventare 
infiammabili o tossici e, nei giochi elettrici, la tensione di alimentazione non deve superare i 24 Volt. 
Se il gioco contiene batterie verifica che il bimbo non possa smontarle.

	Tieni d’occhio i bambini mentre giocano; bisogna accertarsi che i giocattoli siano impiegati come 
dovrebbero e che siano adatti all’età e alle capacità del bambino. 

	Controlla con cura i giocattoli acquistati di seconda mano e quelli ricevuti da amici. Visto che non 
sono nuovi, rischiano di non rispettare i requisiti di sicurezza. 

Grazie alle mamme di Virginia, Filippo, Irene e Luca, Saayane e Arshan, Sofia, Christian 
per la preziosa collaborazione.
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 ਿਖਡੌਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ 
ਆਉਟਲੈਟ ਤ� ਖਰੀਦੋ।

 3 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਿਖਡੌਣੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋ 
ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛਟੋੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਿਖਡੌਣੇ ਨਾ ਿਦਉ: ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ 
ਿਨਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਿਖਡਣੇੌ ਦੇ ਕੋਈ ਨੋਕਦਾਰ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ 
ਨਹ� ਹਨ, ਉਸ ਤ� ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਨਹ� ਲਗ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇ 
ਉਹ ਟੁੱ ਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸੱਟ ਨਹ� ਲਗੇਗੀ। ਉਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ 
ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਿਮਸ਼ਰਣ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗ ਸਕਦੀ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਲਈ 
ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ 24 ਵੋਲਟ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਗੇਮ ਦੇ 
ਿਵਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕਦਾ 
ਹੋਵੇ।

 ਜਦ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ: ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਖਿੇਡਆ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਖਡੌਣੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ।

 ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਵਲ� ਿਮਲੇ ਿਖਡਿੌਣਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਣ।

ਿਵਰਜੀਿਨਆ, ਿਫਲੀਪੋ, ਆਇਰੀਨ, ਲਕੂਾ, ਸਾਯਾਨੇ, ਅਰਸ਼ਾਨ, ਸੋਫੀਆ 
ਅਤੇ ਿਕ੍ਰਸਚੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮੱੁਲੀ ਮਦਦ ਲਈ 
ਧੰਨਵਾਦ।

ਘਰ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਮਆਰ

 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ।

 ਚੱਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕਪੜ ੇ60°C ਤੇ ਧਵੋੋ।

 ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਮ� ਪਕੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ 
ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਖ।ੋ

 ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਡਟਰਜ�ਟ ਨਾਲ 
ਧੋਵੋ।

 WC ਨੰੂ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉ।

 ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਤਾਜ਼ੀ 
ਹਵਾ ਆ ਸਕੇ।

ਿਖਡੌਣੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਸਹੀ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਏ

ਇਹ ਯੂਰੋਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲ� ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਹੈ:
 ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਤੇ CE ਦਾ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਖਡੌਣੇ ਕਦੇ 
ਨਾ ਖਰੀਦੋ; CE ਿਚੰਨ੍ਹ  ਿਖਡੌਣਾ ਿਨਰਮਾਤਾ ਵਲ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਿਕ EU ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਆਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇਕੁਝ ਸਭ ਤ� ਕਰੜ ੇਸੁਰੱਿਖਆ 
ਿਮਆਰ ਹਨ।.

“CE” ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਿਚੰਨ੍ਹ

 ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਉ। ਕੋਈ ਵੀ 
ਿਖਡੌਣਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਉਹ ਤਹੁਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ।
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घर पर स्वच्छता मानक  

अपने हाथ� को बार�बार धोएं।  

चादर� और सूती व�� को ��� स�टीगर्ेड पर धोएं।  

भोजन पकाने और भंडारण के दौरान पके हुए तथा कच्चे 
भोजन� को अलग�अलग रख�।  

फशर् और सतह को गरम पानी और िडटज�ट से धोएं।  

कमोड को ब्लीच से िनस्संकर्िमत कर�।  

िख�िकय� को िदन म� कई बार खोल� तािक कमरे म� हवा 
का संचरण हो सके।  
 

िखलौन े 

अपन ेबच्च ेके िलए उिचत िखलौन े 
का चयन कैस ेकर�।  

यह यरूोपीय आयोग की ओर से याद रखने हतेु परामशर् ह:ै  
कभी भी वे िखलौन ेन खरीद� िजन पर CE िचन्ह नह� ह;ै 

CE िचन्ह िखलौने बनाने वाले की ओर से �ितब�ता ह ैिक 
िखलौना लागू सभी EU सुरक्षा मानक� का अनुपालन करता 
ह,ै जो दिुनया भर म� सबसे क�ोर मानक� म� से ह�।  
 

“CE” समनरुुपता िचन्ह  

सभी चतेाविनय� और अनदुशे� को  यानपवूर्क पढ़�; सरुक्षा 
चेताविनय� तथा आयु सीमा� की ओर  यान द�। िखलौने की 
खरीदारी करते समय सुिनि�त कर� िक यह आपके बच्चे की 
आयु के िलए उपयुक्त ह।ै 
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िखलौन ेहमेशा िव��स्  कुान�   ेऔर ऑनलाइन 

आउटलटे�   ेही खरी �। 
 

3 वषर्   ेकम आय ुके बच्च� कक  कटे िखलौन ेया 
अलग हक जान ेवाल ेभाग� वाले िखलौन� न  �: व ेउन्ह� 
िनगल  कस् ेह�।  
 

जाचं� िक िखलौन� म� िक ी भी के पर्कार के नुकीले 
या से्ज भाग न ह�, वे आघास्रकधी ह� और िक यि  वह 
टूट जास्े ह� स्क वे चकट का कारण नह� बन�गे। वे िक ी 
भी ऐ े प ाथर् या िमशर्ण  े भी मुक्त हकने चािहए जक 
लचीला या िवषाक्त हक  कस्ा ह ैऔर, िबजली  े चलने 
वाले िखलौने के िलए, वकल्टेज की आपूिस् 24 वकल्ट  े 
अिधक नह� हकनी चािहए। यि  गेम म� बैटिरययां ह�, स्क 
जांच ल� िक बच्चा उन्ह� िनकाल न पाए।  
 

जब बच्च ेखेल रह� ह� स्क उन पर ननर रख�; 
 ुिनि�स् कर� िक  भी िखलौन� के  ाथ वै े ही खेला 
जा रहा ह ैजै ा की िनयस् ह ैऔर वह बचे्च की आयु और 
यक�यस्ा� के िलए उपयुक्त ह�।  
 

 ेक� ड ह�ड खरी  ेगए स्था िम�� के �ारा ि ए गए 
िखलौन� की  ावधानीपूवर्क जाचं कर�। चंूिक वे पुराने 
ह�, वे वस्र्मान  ुर�ा मानक� कक शाय  पूरा न करस्े ह�। 
 
 
 
 
Virginia, Filippo, Irene, Luca, Saayane, 
�r��an, So�ia स्था ��ri��ian की मास्ा� कक 
उनकी बहुमूल्य म   के िलए धन्यवा । 
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EMERGENZE  
NUMERI UTILI

•	 115 VIGILI DEL FUOCO

•	 118 EMERGENZA SANITARIA

•	 112 CARABINIERI

•	 113 POLIZIA DI STATO

•	 CENTRI ANTIVELENI

MILANO 02.66101029

PAVIA 0382.24444

BERGAMO 800.883.300

  
  
        

  
• 115      

• 118  

• 112 CARABINIERI    
  

• 113      

•   
  

MILAN 02 66101029  
PAVIA 0382 24444  

BERGAMO 800 883 300  
  

  
  
  
  

ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ:
ਉਪਯੋਗੀ ਨੰਬਰ

 115 ਫਾਇਰ ਿਬ੍ਰਗੇਡ

 118 ਐਬਂੂਲ�ਸ

 112 CARABINIERI (ਿਮਿਲਟਰੀ 
ਪੁਿਲਸ)

 113 ਸਟੇਟ ਪੁਿਲਸ

 ਜ਼ਿਹਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕ�ਦਰ

MILAN 02 66101029 
PAVIA 0382 24444 
BERGAMO 800 883 300 

 
आपातकाल  

उपयोगी नबंर 
 

• 115 फायर िबर्गडे 

• 118 एम्बलु�स 

• 112 कैरािबिनएरी (िमिलटरी पिुलस)

• 113 राज्य पिुलस 

• िवष िनयंतर्ण केन्दर् 
 

िमलान 02 66101029 
पैिवया 0382 24444 
बगार्मो 800 883 300 

 

 
 
 
 


