ਘਰ ਤਿੱ ਚ ਆਮ ਸੁਰੱਤਖਆ

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮਾਂ ‘ਿੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ ਿੋ ਿੁਸੀਂ ਪਤਹਲਾਂ ਿੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ‘ਿੇ ਗੋਲਾ ਿਣਾਓ ਿੋ ਿੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ

ਸਾੜਾਂ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑

ਆਪਿੀ ਅੰ ਿੀਠੀ (ਫਾਇਰ ਪਿੇ ਸ ਜਾਂ ਿੈਸ ਫਾਇਰ ਪਿੇ ਸ)
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਿੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿੇਟ ਿਿਾਓ

ਸਾਹ/ਗਲਾ ਘੁੱ ਟਣ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑
❑
❑

❑
❑

ਫੀਵਡੰ ਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਨੱਕੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱ ਿ੍ਹੇ ਨਾ ਛੱ ਡੋ

ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਿਾਿਾ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋਿ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਵਨਿਰਾਨੀ ਕਰੋ

ਿਾਿ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਿੋਿ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਵਜਿੇਂ, ਵਿਰੀਆਂ, ਹੌਟ
ਡੌਿ, ਸਾਬਤ ਅੰ ਿੂਰ, ਚੂਸਿ ਿਾਿੀ ਿੋਿੀ, ਪਾੱਪ ਕਾਰਨ
ਆਵਦ) ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਬਿਾਇੰ ਡ/ਪੜਵਦਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਿੋ

ਪਿਾਸਵਟਕ ਵਦਆਂ ਥੈਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਿੋ ਜਾਂ
ਿੰ ਢਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱ ਿੋ

ਤਡੱ ਗਣ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑
❑
❑
❑

❑
❑

ਵਨੱਕੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰੱ ਿੋ, ਵਕਸੇ ਉੱਚੀ
ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ
ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸੱ ਕਿ ਿਾਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਿੋ

ਵਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (4 ਇੰ ਚ) ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਿੁੱ ਿ੍ਹਿ ਤੋਂ
ਰੋਕਿ ਿਈ ਵਿੰ ਡੋ ਿਾਰਡਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਟੀਿੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਫਰਨੀਚਰ (ਵਜਿੇਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਿਾਿੀ
ਅਿਮਾਰੀ, ਡ੍ੈਸਰ ਆਵਦ) ਨੂੰ ਵਦਿਾਰ ਦੇ ਨਾਿ ਸੁਰੱਵਿਅਤ
ਕਰੋ
ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾਵਜ਼ਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱ ਿੋ ਅਤੇ
ਕਾਿੀਨ ਉੱਥੇ ਵਢੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਿੇ ਅਤੇ ਹੇਠਿੇ ਵਹੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱਵਿਆ
ਿੇਟ ਿਿਿਾਓ

ਅੱ ਗ ਲਗਣ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑

❑
❑

❑

ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਮੰ ਜ਼ਿ ‘ਤੇ ਧੂੰ ਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ
ਵਡਟੈਕਟਰ ਿਿਾਓ
ਵਡਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਾਿ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ
ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਿੋ

ਜਿ ਰਹੀਆਂ ਮੋਮਬੱ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਬਨਾਂ ਵਨਿਰਾਨੀ ਨਾ ਛੱ ਡੋ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਵਚਆਂ, ਪਾਿਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ
ਪੜਵਦਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਿੋ
ਿਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਚਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਿੋ

ਜ਼ਤਹਰ ਚੜ੍ਹਨ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑
❑
❑

ਰਸਾਇਿਾਂ, ਵਸ਼ੰ ਿਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਦਿਾਈਆਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਚੁੰ ਬਕਾਂ
ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿੋ
ਘਰ ਅੰ ਦਰਿੇ ਪੌਵਦਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿੋ

ਪੁਰਾਿੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਸੱ ਕੇ (ਧਾਤ (metal)) (ਪਾਿੀ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਵਿੱ ਚ)
ਅਤੇ ਐਸਬੈਸਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਤਿਿਲੀ ਦੇ ਝਟਤਕਆਂ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑
❑

ਵਬਜਿੀ ਦੇ ਵਜਹੜੇ ਆਉਟਿੈ ਟ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਪਿੱਿ ਕਿਰ ਿਿਾਓ

ਵਬਜਿੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਿਾਂ ਤੋਂ ਓਹਿੇ , ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਵਪੱ ਛੇ ਰੱ ਿੋ

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
❑

❑
❑
❑

ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਓ ਵਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਅੰ ਤਮ ਤਾਰੀਿ ਿੰਘ ਨਾ ਚੁੱ ਕੀ
ਹੋਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਮਾਤਾ
ਿਿੋਂ ਿਾਪਸ ਨਾ ਵਿਆ ਵਿਆ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਉਹ ਿਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਿਈਆਂ ਹੋਿ

ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਈ ਵਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਿਿਾ ਕਰੋ

ਇਹੋ ਵਜਹੀਆਂ ਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਰੀਦੋ/ਿਰਤੋ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਵਪਛੋਕੜ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਿੇ

ਇਹੋ ਵਜਹਾ ਪੰ ਘੂੜਾ ਨਾ ਿਰੀਦੋ/ਿਰਤੋ ਵਜਸਦੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਾਂ ਵਡੱ ਿ
ਜਾਂਦੇ ਹੋਿ

ਤਿਆਰ ਰਹੋ

• ਤਿਪਦਾ ਦੀ ਘੜੀ ਤਿੱ ਚ 911 ‘ਿੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਨੰਿਰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੋ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
➛ ਓਨਟਾਤਰਓ ਜ਼ਤਹਰ ਕੇਂਦਰ (Ontario Poison Centre)
1-800-268-9017
➛ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਓਨਟਾਤਰਓ (Telehealth Ontario)

1-866-797-0000
TTY: 1-866-797-0007

• ਫਸਟ ਏਡ ਤਕਟ ਲਓ, ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਉਹ ਤਕੱ ਥੇ ਹੈ ਅਿੇ ਉਸਦੀ
ਿਰਿੋਂ ਤਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

• ਫਸਟ ਏਡ ਅਿੇ CPR ਤਿੱ ਚ ਕੋਰਸ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਿਤਲਕ ਹੈਲਥ (Toronto Public Health)
416-338-7600
TTY: 416-392-0658
toronto.ca/health
ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਨੇਡਾ: (Parachute Canada:)
ਸੱ ਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਿਾਨਾਂ ਦਾ ਿਚਾਅ।
parachutecanada.org,
“ਸੱ ਟਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਸ਼ੇ”(“Injury Topics”) ‘ਤੇ ਕਵਿੱਕ ਕਰੋ
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ (Health Canada)
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪੁੱ ਛਵਿੱ ਛ
1-866-225-0709
ਹਾਿ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਿਾਪਸ ਿਏ ਿਏ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਚੇਤਾਿਨੀਆਂ
(ਵਿਡੌਵਿਆਂ ਸਮੇਤ)
healthycanadians.gc.ca
ਿੱ ਤਚਆਂ ਦੀ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਿਾਿਾਿਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਭਾਈਿਾਲੀ (Canadian Partnership for
Children’s Health and Environment)
www.healthyenvironmentforkids.ca
ਿਾਟਰਿੂ ਦੀ ਿੇਤਰੀ ਵਮਊਂਸਪੈਿਟੀ (ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ)
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਿ ਅਨੁਕੂਵਿਤ।
ਢੁਕਿੇਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਿਬਧ।
PH1702SS1225

ਛੋਟੇ ਿੱ ਤਚਆਂ ਲਈ

ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਤਖਅਿ

ਿਣਾਉਣ ਿਾਰੇ
ਸੁਝਾਅ

ਿੱ ਤਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਘਰ ਤਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਗੋਤਡਆਂ ਅਿੇ ਹੱ ਥਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਿੈਠ ਕੇ ਉਸ ਿਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿੱ ਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਿੋਂ ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਅਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਭਾਿੀ ਖਿਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਤਦਓ • ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮਾਂ ‘ਿੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ ਿੋ ਿੁਸੀਂ ਪਤਹਲਾਂ ਿੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ‘ਿੇ ਗੋਲਾ ਿਣਾਓ ਿੋ ਿੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ

ਤਕੱ ਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿਾ ਿਾਏ?
ਿਾਥਰੂਮ ਤਿੱ ਚ

ਸਾੜਾਂ ਅਿੇ ਚੀਰਾਂ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑

❑

❑
❑

ਵਬਜਿੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਤੱ ਿੀ ਧਾਰ ਿਾਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
(ਵਜਿੇਂ, ਰੇਜ਼ਰ) ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿੋ

ਿਰਮ ਪਾਿੀ ਦੀ ਟੰ ਕੀ ਨੂੰ 49°C/120°F ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਸੈਟ
ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾੜ-ਰੋਧਕ
(anti-scald) ਸਾਧਨ ਿਿਾਓ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬਾਥ-ਟੱ ਬ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਿ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਿੀ ਦੇ
ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਵਜਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਿਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਿੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ
ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਿਰਮ ਪਾਿੀ ਿਾਿੀ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਿੀ ਿਾਿੀ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਅਿੀਰ ਵਿੱ ਚ ਬੰ ਦ ਕਰੋ

ਤਡੱ ਗਣ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑

❑

ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਥ-ਟੱ ਬ ਵਿੱ ਚ ਵਤਿ੍ਹਕਿ-ਰੋਧਕ ਪਾਏਦਾਨਾਂ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਡੱ ਿੇ ਹੋਏ ਪਾਿੀ ਨੂੰ ਪੂੰ ਝ ਵਦਓ

ਡੁੱ ਿਣ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑

❑
❑

ਜਦੋਂ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਹੋਿ, ਟੌਇਿਟ ਸੀਟ ਦੇ ਢੱ ਕਿ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ
ਕਰ ਵਦਓ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਵਦਓ

ਜਦ ਬੱ ਚਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਬਾਥ ਟੱ ਬ ਵਿੱ ਚ ਹੋਿੇ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਵਨਿਰਾਨੀ ਕਰੋ
ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਥ ਟੱ ਬ ਵਿਚੋਂ ਪਾਿੀ ਕੱ ਢ ਵਦਓ

• ਪਿਾ ਲਗਾਓ ਤਕ ਿੱ ਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਦੌਰਾਨ ਿੱ ਤਚਆਂ ਨੂੰ ਸੱ ਟਾਂ ਤਕਿੇਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
• ਿੱ ਤਚਆਂ ਲਈ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਥਾਂਿਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਿੈਡਰੂਮ ਤਿੱ ਚ

ਪੰ ਘੂੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ
❑

ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਓ ਵਕ ਪੰ ਘੂੜਾ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੇ ਵਮਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ
ਉਤਰਦਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਚੰ ਿੀ ਹਾਿਤ ਵਿੱ ਚ ਹੋਿੇ

ਸਾਹ/ਗਲਾ ਘੁੱ ਟਣ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑

❑
❑
❑

ਅਵਜਹੇ ਪੰ ਘੂੜੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵਜਸਦੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਾਂ ਵਡੱ ਿ
ਜਾਂਦੇ ਹੋਿ

ਵਨੱਕੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੌਿ ਿਈ ਵਪੱ ਠ ‘ਤੇ ਪਾਓ

ਵਨੱਕੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿੱ ਿਰੀ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਸੌਿ ਿਈ ਪਾਓ ਜੋ ਪੱ ਧਰੀ ਅਤੇ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਿੇ (ਵਜਿੇਂ, ਪੰ ਘੂੜ/ਬੈਵਸਨੈਟ)
ਵਿਡੌਵਿਆਂ, ਸਰਹਾਵਿਆਂ, ਵਬਸਤਰੇ ਦੀਆਂ ਿੱ ਿਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਅਤੇ ਬੰ ਪਰ ਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਘੂੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿੋ

ਤਡੱ ਗਣ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑

❑
❑

❑

ਡਾਇਪਰ ਬਦਿਿ ਿਾਿੇ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱ ਕ ਹੱ ਥ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱ ਿੋ

ਪੰ ਘੂਵੜਆਂ, ਪਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਵਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ
ਬਾਿਕੋਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਿੋ

ਜਦ ਬੱ ਚਾ ਪਿੰਘ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਸੱ ਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੱ ਦ 90
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (35 ਇੰ ਚ) ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਘ ‘ਤੇ
ਸੁਆਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਓ
6 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਬੰ ਕ ਬੈਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਉੱਪਰਿੇ ਬੰ ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਿੋ

• ਿੱ ਤਚਆਂ ‘ਿੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ
• ਪਤਰਿਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ ਲਈ ਤਨਯਮ ਿਣਾਓ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਰਸੋਈ ਤਿੱ ਚ

ਸਾੜਾਂ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑

❑
❑
❑

ਿਾਿਾ ਬਿਾਉਿ ਿੇਿੇ ਜਾਂ ਿਰਮ ਤਰਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਿਾਿੇ ਨਾਿ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ
ਰੱ ਿੋ

ਿਾਿਾ ਸਟੋਿ ਦੇ ਵਪਛਿੇ ਬਰਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਦੇ
ਹੈਂਡਿਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਿਿ ਰੱ ਿੋ

ਿਰਮ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਤਰਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟਰ ‘ਤੇ ਵਪਛਿੇ
ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਿੋ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਾਿਾ ਦੇਿ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਿਾਿੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ

ਸੱ ਟਾਂ ਅਿੇ ਨੀਲ ਪੈਣ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑
❑
❑

ਤੇਜ਼ ਵਕਨਾਰੇ ਿਾਿੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਿੀਆਂ
ਅਿਮਾਰੀਆਂ/ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਿਾ ਿਿਾ ਕੇ ਰੱ ਿੋ

ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਵਜਿੇ, ਪਤੀਿੇ ) ਨੂੰ ਅਿਮਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ ਰੱ ਿੋ
ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਕੱ ਚ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿੋ

ਜ਼ਤਹਰ ਚੜ੍ਹਨ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑

ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਕਸੇ
ਅਿਮਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਤਾਿਾ ਿਿਾ ਕੇ ਰੱ ਿੋ

ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ

ਿਾਨਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੰ ਦੀਆਂ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑

ਜਦ ਕੋਈ ਪਾਿਤੂ ਜਾਨਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋਿ ਤਾ ਬੱ ਚੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੱ ਿੋ

ਸਾਹ/ਗਲਾ ਘੁੱ ਟਣ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑
❑

❑

ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਓ ਵਕ ਵਿਡੌਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ
ਸਹੀ ਹੋਿ

ਵਿਡੌਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਿੋ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ
ਿੀ ਿਤਰਨਾਕ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਕੋਈ ਵਢੱ ਿੇ ਵਹੱ ਸੇ, ਟੁੱ ਟੇ ਹੋਏ
ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਿਾਿੇ ਵਹੱ ਸੇ
ਛੋਟੇ ਵਿਡੌਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਵਜਿੇਂ, ਿੁੱ ਬਾਰੇ,
ਮਿਕੇ, ਵਸੱ ਕੇ, ਬੈਟਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿੋ

ਜ਼ਤਹਰ ਚੜ੍ਹਨ ਿੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰੋ
❑
❑
❑

ਅਵਜਹੇ ਚਾਕ, ਮਾਰਕਰ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਿਰਤੋ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਜ਼ਵਹਰੀਿੇ ਅੰ ਸ਼ ਨਾ ਹੋਿ। ਪਾਿੀ ਨਾਿ ਬਿੀ ਿੋਂਦ ਿਰਤੋ

ਪਿਾਸਵਟਕ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਡੌਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਵਜਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱ ਚ BPA ਅਤੇ ਫਥਾਿੇ ਟ ਹੋਿ
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਰਤੋਂ ਿਈ ਵਨਰਮਾਤਾ ਿਿੋਂ
ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਿਿਾ ਕਰੋ

