
ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮਲੂਾ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਔਰਗਨੇਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਡੀਐਟਟਰਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕ ਬੱਟਿਆ ਂਨੰੂ 
ਪਟਹਲੇ 6 ਮਹੀਟਨਆ ਂਦੇ ਲਈ ਟਸਰਫ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਹੀ ਟਪਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ 
ਟਪਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਟਰਵਾਰ ਕਈ ਵੱਿ ਵੱਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਲੂਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਫਾਰਮਲੂਾ ਟਪਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਟਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ 
ਜਾਂ ਪਬਟਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਟਵਿਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਤੱਥ ਹਨ। 

ਬੱਿ ੇਨੰੂ ਦੱੁਧ ਟਪਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਿਮ

ਜਦੋਂ ਬੱਿ ੇਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪਰਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਿਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ:

•  ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਟਵਗਾੜ। 

•   ਫਫੇਟੜਆ ਂਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 
(ਟਰਿਕੈਟ) ਦੇ ਟਵਗਾੜ। 

•  ਛੂਤਕਾਰੀ ਦਸਤ।

•   ਸਡਨ ਇਨਫੈਂਟ ਡਥੈ ਟਸੰਡਰੋਮ (ਟਸਡਜ਼)।

•  ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਟੋਾਪਾ।

•  ਟਾਇਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼।

ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣ ੇਬੱਟਿਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣਾ ਛਾਤੀ 
ਦਾ ਦੱੁਧ ਨਹੀਂ ਟਦੰਦੀਆ,ਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਿਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ:

•   ਬੱਿਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੂਨ ਦਾ 
ਅਸਧਾਰਨ ਵਹਾਅ।

•  ਟਾਇਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼।

•   ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।

ਜਦੋਂ ਬੱਿ ੇਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪਰਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 
ਉਹ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਟਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•  ਦੂਟਸ਼ਤ ਪਾਣੀ।

•   ਫਾਰਮਲੂਾ ਦੇ ਟਨਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆ।ਂ

•   ਫਾਰਮਲੂਾ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆ।ਂ

•   ਫਾਰਮਲੂਾ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋ 
ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ।

•   ਫਾਰਮਲੇੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ 
ਿੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 
ਲਈ ਕੰਨਡੇਂਸਡ ਟਮਲਕ)।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਬੱਟਿਆ ਂਦਾ ਫਾਰਮਲੂਾ ਟਦੰਦੇ ਹੋ, ਹੇਠਾਂ ਟਲੱਟਿਆ ਂਤੇ ਟਵਿਾਰ ਕਰੋ:

 •   ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਿਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਫਾਰਮਲੂਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਟਕਵੇਂ ਮਟਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?  

 •   ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੱੁਟਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮਲੂਾ ਨੰੂ ਟਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਪਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

 •  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲੂਾ ਦੇ ਿਰਟਿਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?

 •  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਟਕ ਫਾਰਮਲੂਾ ਦੀ ਲੋੜ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਟਨਆ ਂਤੱਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟਿਆ ਂਨੰੂ ਦੱੁਧ ਟਪਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਆਪਣ ੇਪਬਟਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਟਨਟ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਟਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮਲੂਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ੂਟਟਪ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ: ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਟਟਪ ਸ਼ੀਟਾਂ
ਟਟਪ ਸ਼ੀਟ #1 ਸੂਟਿਤ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨਾ

ਟਟਪ ਸ਼ੀਟ #2 ਫਾਰਮਲੂਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਤਆਰੀ ਕਰਨਾ 

ਟਟਪ ਸ਼ੀਟ #3 ਟਸਹਤਮੰਦ ਬੱਟਿਆ ਂਦੇ ਲਈ ਟਪਲਾਉਣ – ਲਈ-ਟਤਆਰ ਤਰਲ ਫਾਰਮਲੂਾ ਟਕਵੇਂ ਟਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਟਟਪ ਸ਼ੀਟ #4 ਟਸਹਤਮੰਦ ਬੱਟਿਆ ਂਦੇ ਲਈ ਗਾੜ੍ਹਾ ਤਰਲ ਫਾਰਮਲੂਾ ਟਕਵੇਂ ਟਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਟਟਪ ਸ਼ੀਟ #5 ਟਸਹਤਮੰਦ ਬੱਟਿਆ ਂਦੇ ਲਈ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮਲੂਾ ਟਕਵੇਂ ਟਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਟਟਪ ਸ਼ੀਟ #6 ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਬਤੋਲ ਨਾਲ ਦੱੁਧ ਟਕਵੇਂ ਟਪਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਲੂਾ ਨੰੂ ਟਕਵੇਂ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਟਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੱੁਧ ਟਪਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ: 

•  ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮਲੂਾ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸੂਟਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ਟਟਪ ਸ਼ੀਟ 

#1

2019

ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ 
ਕੀਤਾ ਟਗਆ:

(Punjabi)

https://www.youtube.com/watch?v=O5Bo4dQ3CXU&t=12s
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-PU.pdf


ਰੋਗਾਣ ੂਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ 
ਨੰੂ ਸਟਰੋ ਕਰਨਾ

ਰੋਗਾਣ ੂਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧ ੂਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕਮਰੇ 
ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ 24 ਘੰਹਟਆ ਂਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 
ਰੋਗਾਣ ੂਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕੱਚ 
ਦੇ ਡੱਬ ੇਹਵੱਚ ਜਾਂ 2-3 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਫਹਰਜ ਹਵੱਚ ਰੱਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣ ੂਰਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਤੁਿਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮਲੂਾ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ 
ਪਤੀਲੇ ਹਵੱਚ ਪਾਓ।

ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ 2 ਹਮੰਟਾਂ ਲਈ ਉਬਲਣ ਹਦਓ।

87

2:00 
ਹਮੰਟ

ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੰਗਾਲੋ। 
ਇਿ ਪਾਣੀ ਰੋਗਾਣ ੂਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸਰੱੁਹਿਅਤ ਿਨ:  
•  ਨਗਰ ਪਾਹਲਕਾ ਦੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ।  
•  ਵਪਾਰਕ ਬਤੋਲਬੰਦ ਪਾਣੀ 

(ਕਾਰਬਨੇੋਹਟਡ, ਹਡਸਟਲ ਕੀਤੇ ਿਏੋ ਜਾਂ 
ਹਮਨਰਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)।

•  ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਜਸ ਨੰੂ ਹਨਯਹਮਤ ਤੌਰ 
ਤੇ ਜਾਂਹਚਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਫਾਰਮਲੂਾ ਹਤਆਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਹਡੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ 
ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਹਤਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ ਬਤੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਹਡੰਗ ਵਾਲੇ 
ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਿਵਾ ਰਾਿੀਂ ਸੱੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 
ਸਾਫ ਤੌਲੀਏ ਤੇ ਰੱਿ।ੋ 

4

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਹਕਵੇਂ ਹਪਲਾਉਣਾ ਿ ੈਬਾਰੇ ਸੂਹਚਤ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਜਾਂ ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਿੱਤਵਪਰੂਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਟਪ ਸ਼ੀਟ #1 ਦੇਿ।ੋ

ਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟਰ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਵੋੋ। 

ਸਾਰੀਆ ਂਬਤੋਲਾਂ, ਹਨਪੱਲ, ਹਰੰਗ, ਕੈਪ, 
ਹਡਸਕ, ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪ, ਕੈਨ ਓਪਨਰ, 
ਹਮਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਹਡਆ ਂਅਤੇ ਹਚਮਟੇ 
ਨੰੂ ਸਾਫ ਹਸੰਕ ਹਵੱਚ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਧਵੋੋ। 

ਬਤੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹਨੱਪਲਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ 
ਬਾਿਰੋਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਤੋਲ ਵਾਲਾ 
ਸਾਫ ਬਰੁਸ਼ ਵਰਤੋ। 
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ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣ ੂਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਇੱਕ ਵੱਡ ੇਪਤੀਲੇ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ 
ਅਤੇ ਫੀਹਡੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ 
ਢੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਹਵੱਚ ਪਾਓ। 

ਪਤੀਲੇ ਹਵਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੰੂ 2 ਹਮੰਟਾਂ ਲਈ ਉਬਲਣ ਹਦਓ।

ਬਤੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਹਡੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ 
ਪਾਣੀ ਹਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੋਗਾਣ ੂਰਹਿਤ 
ਕੀਤਾ ਿਇੋਆ ਹਚਮਟਾ ਵਰਤੋ। 

ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਿਵਾ ਰਾਿੀਂ ਸੱੁਕਣ ਵਾਸਤੇ 
ਇੱਕ ਸਾਫ ਤੌਲੀਏ ਤੇ ਰੱਿ।ੋ ਇਿ ਿਣੁ 
ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿ।ੈ

ਿਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੈਸਫ ੇ6 - 9 ਦੇਿ:ੋ

•  ਬਤੋਲ ਫੀਹਡੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਰਹਿਤ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਿ।ੈ

•  ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣ ੂਰਹਿਤ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਿ।ੈ

•  ਹਕਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿੇ ਿ।ੋ 

2:00 
ਹਮੰਟ

2019

ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਤਆਰੀ ਕਰਨਾ 
ਹਟਪ ਸ਼ੀਟ 

#2

ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ:

(Punjabi)

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-PU.pdf


ਪਿਲਾਉਣ- ਲਈ - ਪਿਆਰ ਫਾਰਮਲੂਾ ਰੋਗਾਣ ੂਰਪਿਿ ਅਿ ੇਸਭ ਿੋਂ ਸਰੱੁਪਿਅਿ ਫਾਰਮਲੂਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿ।ੈ ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਪਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ 
ਿ ੈਬਾਰੇ ਸੂਪਚਿ ਫਸੈਲਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਿਣ ੇਪਸਿਿ ਸੰਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਿਾ ਜਾਂ ਿਬਪਲਿ ਿਲੈਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। 

ਮਿੱਿਵਿਰੂਨ ਿੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਿ ਸ਼ੀਿ #1 ਦੇਿ।ੋ

ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਿਵੇਂ ਅਿੇ ਿਦੋਂ ਦੱੁਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਿੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਦੇਿੋ:

•  ਇਨਫੈਂਿ ਫਾਰਮਲੂਾ: ਿਿੁਾਨੰੂ ਿੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੈਿਸੁਪਿਿਾ ਪਵੱਚ ਸਫ ੇ16 – 20।

•  ਪਿਿ ਸ਼ੀਿ #6।

•  ਇਨਫੈਂਿ ਫਾਰਮਲੂਾ ਨੰੂ ਰੀਿੌਲ (recall) ਿੀਿਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿ।ੈ ਰੀਿੌਲ ਜਾਣਿਾਰੀ  
www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php 
ਿ ੇਿੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ ਵੈੱਬਸਾਇਿ ਿ ੇਦੇਿੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿ।ੈ

ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਿਰ ਵਾਰੀ ਦੱੁਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਿ ਿਾਜ਼ੀ ਬਿੋਲ ਪਿਆਰ 
ਿਰਨਾ ਅਿੇ ਿਰੰੁਿ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਲਾਓਣਾ ਸਭ ਿੋਂ ਸਰੱੁਪਿਅਿ ਿ।ੈ ਜੇ ਇੱਿ ਿੋਂ ਵੱਧ 
ਬਿੋਲ ਪਿਆਰ ਿੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿ,ੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਪਰਜ ਪਵੱਚ ਰੱਿ ੋਅਿੇ 24 ਘੰਪਿਆਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਿੋ।  

ਿਰਲ ਇਨਫੈਂਿ ਫਾਰਮਲੇੂ ਦੇ ਿੁੱ ਲੇ ਡੱਪਬਆ ਂਨੰੂ ਿਰੰੁਿ ਢਪਿਆ ਅਿੇ ਫਪਰਜ ਪਵੱਚ 
ਰੱਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈਅਿੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 48 ਘੰਪਿਆ ਂਿੱਿ ਫਪਰਜ ਪਵੱਚ ਸਿੋਰ 
ਿੀਿਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿ।ੈ 
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ਪਨਿੱਲ, ਿਿੈ ਅਿ ੇਪਰੰਗ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ 
ਰਪਿਿ ਿੀਿੇ ਪਚਮਿ ੇਦੇ ਨਾਲ ਚੱੁਿੋ 
ਅਿ ੇਬਿੋਲ ਿ ੇਲਗਾਓ। 

4

ਿੱਥਾਂ ਅਿੇ ਿਾਉਂਿਰ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਿੇ 
ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਧਵੋੋ। 

ਆਿਣਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗਾਣ ੂਰਪਿਿ ਫੀਪਡੰਗ 
ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਰੱਿ ੋ(ਪਿਿ ਸ਼ੀਿ 
#2 ਦੇਿ)ੋ।

ਿਨੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲੇੂ ਦੇ ਿਲਾਸਪਿਿ ਦੇ ਡੱਬੇ 
ਦੇ ਉਿਰਲੇ ਪਿੱਸੇ ਨੰੂ ਗਰਮ ਿਾਣੀ ਅਿੇ 
ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧਵੋੋ। 

ਡੱਬ ੇਿ ੇਸਮਾਿਿੀ ਦੀ ਿਰੀਿ ਜਾਂਚੋ। 

ਡੱਬ ੇਨੰੂ ਚੰਗੀ ਿਰ੍ਹਾਂ ਪਿਲਾਓ ਅਿੇ ਇੱਿ 
ਰੋਗਾਣ ੂਰਪਿਿ ਿੀਿੇ ਿਨੈ ਓਿਨਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਿਲੋ੍ਹੋ । 

ਫਾਰਮਲੇੂ ਨੰੂ ਪਸੱਧ ੇਇੱਿ ਸਾਫ ਅਿੇ ਰੋਗਾਣੂ 
ਰਪਿਿ ਿੀਿੀ ਬਿੋਲ ਪਵੱਚ ਿਾਓ। 

ਪਿਲਾਉਣ- ਲਈ - ਪਿਆਰ ਫਾਰਮਲੇੂ 
ਪਵੱਚ ਿਾਣੀ ਨਾ ਪਮਲਾਓ।

2
ਘੰਟੇ
ਬਾਅਦ

1

5

2

6

3

ਪਰੰਗ ਨੰੂ ਆਿਣ ੇਿੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱਸੋ। ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੱੁਧ ਿੀਣ ਦੇ 
ਸੰਿਿੇਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਵੱਚ ਦੱੁਧ ਪਿਲਾਓ 
(ਪਿਿ ਸ਼ੀਿ #6 ਦੇਿ)ੋ। 

2 ਘੰਿ ੇਬਾਅਦ ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ 
ਿੀਿਾ ਨਾ ਪਗਆ ਫਾਰਮਲੂਾ ਸੱੁਿ ਪਦਓ। 

2019

ਪਸਿਿਮੰਦ ਬੱਪਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਲਾਉਣ – ਲਈ -ਪਿਆਰ ਿਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ 
ਪਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਿਰਨਾ ਿੈ 

ਪਿਿ ਸ਼ੀਿ 

#3

ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ 
ਿੀਿਾ ਪਗਆ:

(Punjabi)

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-PU.pdf
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php


ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਪਪਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਬਤੋਲ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੱੁਪਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੋਲਾਂ ਪਨੱਘੇ/
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸੀ, ਬਤੋਲਾਂ ਨੰੂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ 
ਠੰਡ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਥਲੇ ਜਾਂ ਠੰਡ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡ ੇਪਵੱਚ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡੀਆ ਂਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਪਰਜ ਪਵੱਚ ਰੱਿੋ 
ਅਤੇ 24 ਘੰਪਿਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋ।

ਤਰਲ ਇਨਫੈਂਿ ਫਾਰਮਲੇੂ ਦੇ ਿੁੱ ਲੇ ਡੱਪਬਆ ਂਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਢਪਕਆ ਅਤੇ 
ਫਪਰਜ ਪਵੱਚ ਰੱਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 48 ਘੰਪਿਆਂ 
ਤੱਕ ਫਪਰਜ ਪਵੱਚ ਸਿੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10

ਬਤੋਲ ਨੰੂ ਆਪਹਸਤਾ ਪਹਲਾ ਕੇ ਪਮਲਾਓ। 

8

ਫਾਰਮਲੂਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪਕਵੇਂ ਰੋਗਾਣ ੂਰਪਹਤ ਕਰਨਾ 
ਹੈ ਲਈ ਪਿਪ ਸ਼ੀਿ #2 ਦਿੇ।ੋ 

ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ੋਪਕ ਇੱਕ 
ਫੀਡ ਦੇ ਲਈ ਪਕੰਨਾਂ ਫਾਰਮਲੂਾ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। 

ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਠੰਡ ੇਕੀਤੇ ਗਏ 
ਰੋਗਾਣ ੂਰਪਹਤ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰੋਗਾਣੂ 
ਰਪਹਤ ਕੀਤੀ ਬਤੋਲ ਪਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਾਪ।ੋ 

4

ਗਾੜ੍ਹਾ ਫਾਰਮਲੂਾ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਪਕਵੇਂ ਪਪਲਾਉਣਾ 
ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਪਚਤ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਪ ਸ਼ੀਿ #1 ਦਿੇ।ੋ  

ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਰ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਵੋੋ।

ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗਾਣ ੂਰਪਹਤ ਫੀਪਡੰਗ 
ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਤਆਰ ਰੱਿ ੋ(ਪਿਪ ਸ਼ੀਿ 
#2 ਦੇਿ)ੋ।

ਕੈਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲੇੂ ਦੇ ਪਲਾਸਪਿਕ ਦੇ 
ਡੱਬ ੇਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਹੱਸੇ ਨੰੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 
ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧਵੋੋ।

ਡੱਬ ੇਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂਚੋ। 

ਡੱਬ ੇਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਲਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਰੋਗਾਣ ੂਰਪਹਤ ਕੀਤੇ ਕੈਨ ਓਪਨਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਲੋ੍ਹੋ । 

ਇੱਕ ਫੀਪਡੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮਲੂਾ 
ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪ।ੋ 

1

5

2
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3

ਇੱਕ ਫੀਪਡੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮਲੂਾ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਰੋਗਾਣ ੂਰਪਹਤ ਕੀਤੀ 
ਬਤੋਲ ਪਵੱਚ ਪਾਓ। 

ਪਨਪੱਲ, ਪਰੰਗ ਅਤੇ ਬਤੋਲ ਦੇ ਢੱਕਣ 
ਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਰੋਗਾਣ ੂਰਪਹਤ ਕੀਤਾ 
ਪਚਮਿਾ ਵਰਤੋ। 

ਪਰੰਗ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸੋ। 
ਪਨੱਪਲ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ 
ਛੂਹਣ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੱੁਧ  
ਪਪਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਿੋ:

•  ਇਨਫੈਂਿ ਫਾਰਮਲੂਾ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ  
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਸੁਪਤਕਾ ਪਵੱਚ  
ਸਫ ੇ16 – 20।

•  ਪਿਪ ਸ਼ੀਿ #6।

ਇਨਫੈਂਿ ਫਾਰਮਲੂਾ ਨੰੂ ਰੀਕੌਲ (recall) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਰੀਕੌਲ ਜਾਣਕਾਰੀ www.healthycanadians.gc.ca/
recall-alert-rappel-avis/index-eng.php ਤੇ ਹੈਲਥ 
ਕੈਨੇਡਾ ਵੈੱਬਸਾਇਿ ਤੇ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2
ਘੰਟੇ
ਬਾਅਦ

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਦੇ 
ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਵੱਚ ਦੱੁਧ ਪਪਲਾਓ 
(ਪਿਪ ਸ਼ੀਿ #6 ਦੇਿ)ੋ।

2 ਘੰਿ ੇਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪੀਤਾ ਨਾ ਪਗਆ ਫਾਰਮਲੂਾ ਸੁੱ ਿ ਪਦਓ। 

9

2019

ਪਸਹਤਮੰਦ ਬੱਪਚਆ ਂਦੇ ਲਈ ਗਾੜ੍ਹਾ ਤਰਲ ਫਾਰਮਲੂਾ ਪਕਵੇਂ ਪਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਪਿਪ ਸ਼ੀਿ 

#4

ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ 
ਕੀਤਾ ਪਗਆ:

(Punjabi)

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-PU.pdf
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-PU.pdf


ਰਿੰਗ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸ।ੋ ਬੋਤਲ ਨੰੂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਰਹਲਾਓ ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਪਾਊਡਿ ਦੀਆਂ ਕਈੋ ਗੰਢਾਂ 
ਨਹੀਂ ਿਰਹ ਜਾਂਦੀਆਂ।  

ਫਾਿਮਲੇੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੰੂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਠੰਡੇ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਲੇ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 
ਰਵੱਚ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਕਿੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੀਿ 
ਜਾਂ ਕਮਿੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਰਪਲਾਓ।

6 7 8

ਡੱਬੇ ਦੇ ਰਦੱਤੀਆਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਿ 
ਸਕਪੂਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਰਿਆ ਵਿਤੋ। 

ਸਕਪੂ ਨੰੂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਿ ਪਾਊਡਿ ਵਾਲੇ 
ਫਾਿਮਲੇੂ ਨਾਲ ਭਿ।ੋ ਪਾਊਡਿ ਨੰੂ ਥਲੇ ਨਾ 
ਦਬਾਓ। ਸਕਪੂ ਨੰੂ ਿਗੋਾਣ ੂਿਰਹਤ ਕੀਤੇ 
ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਾਬਿ (Level) ਕਿ।ੋ 

ਪਾਊਡਿ ਨੰੂ ਿਗੋਾਣ ੂਿਰਹਤ ਕੀਤੇ ਗਿਮ 
ਪਾਣੀ ਰਵੱਚ ਰਮਲਾਓ।

4

ਪਾਊਡਿ ਵਾਲਾ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਿਮਲੂਾ ਿਗੋਾਣ ੂਿਰਹਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਿੁੱਰਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਤਆਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 
ਬੈਕਟੀਿੀਆ ਵੱਧਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਿਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦੁੱਧ ਰਕਵੇਂ ਰਪਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਿ ੇਸਰੂਚਤ ਫਸੈਲਾ ਕਿਨ ਬਾਿ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਨਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੋ। ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਟਪ ਸ਼ੀਟ #1 ਦੇਿੋ।

ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟਿ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ 

ਆਪਣਾ ਸਾਿਾ ਿਗੋਾਣ ੂਿਰਹਤ ਫੀਰਡੰਗ 
ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਤਆਿ ਿੱਿੋ (ਰਟਪ ਸ਼ੀਟ 
#2 ਦੇਿੋ)।

ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਿਗੋਾਣ ੂਿਰਹਤ ਕਿਨਾ 

ਪਾਣੀ ਨੰੂ 2 ਰਮੰਟਾਂ ਲਈ ਉਬਾਲੋ। ਰਕਹੜੇ 
ਪਾਣੀ ਵਿਤਣ ਲਈ ਸਿੁੱਰਿਅਤ ਹਨ ਲਈ 
ਰਟਪ ਸ਼ੀਟ #2 ਦਿੇ।ੋ 

ਅਰਜਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਿਮਲੂਾ ਬਣਾਓ 
ਰਜਹੜਾ 70° ਸੇਂਟੀਗ੍ਰਡੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਹੈ (1 ਲੀਟਿ ਉਬਾਰਲਆ ਹੋਇਆ 
ਪਾਣੀ 30 ਰਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 
70° ਸੇਂਟੀਗ੍ਰਡੇ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 

ਰਸਹਤਮੰਦ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਿੇ 
ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 
ਿਗੋਾਣ ੂਿਰਹਤ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿਰਤਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਫਾਿਮਲੂਾ ਤੁਿੰਤ 
ਰਪਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਡੱਬੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਿੀਕ ਜਾਂਚ।ੋ

ਿਗੋਾਣ ੂਿਰਹਤ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜੁੀਂਦੀ 
ਮਾਤਿਾ ਨੰੂ ਿਗੋਾਣ ੂਿਰਹਤ ਕੀਤੀ ਬੋਤਲ 
ਰਵੱਚ ਪਾਓ। 

1 2

5

3

ਰਨਪੱਲ, ਕਪੈ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਨੰੂ ਿੋਗਾਣੂ 
ਿਰਹਤ ਕੀਤੇ ਰਚਮਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੋ 
ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਗਾਓ।

2:00 
ਰਮੰਟ

70° ਸੇਂਟੀਗ੍ਰਡੇ 
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਹਿ ਵਾਿੀ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਦੁੱਧ ਰਪਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਬੋਤਲ ਵਿਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੁੱਰਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰਨੱਘ/ੇ
ਗਿਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀਆ ਂਸੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਨੰੂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ 
ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਲੇ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰਵੱਚ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਕਿੋ। 
ਇੱਕ ਵਾਿੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਰਿਜ ਰਵੱਚ ਿੱਿੋ 
ਅਤੇ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਵਿਤੋ।

102
ਘੰਟੇ
ਬਾਅਦ

ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਬੱਚ ੇਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ 
ਸੰਕਤੇਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਵੱਚ ਦੁੱਧ ਰਪਲਾਓ 
(ਰਟਪ ਸ਼ੀਟ #6 ਦੇਿੋ)। 

2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੁਆਿਾ 
ਪੀਤਾ ਨਾ ਰਗਆ ਫਾਿਮਲੂਾ ਸੁੱਟ ਰਦਓ।

9
ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁੱਧ  
ਰਪਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਿ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਦੇਿੋ:

•  ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਿਮਲੂਾ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ  
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁਸਰਤਕਾ  
ਰਵੱਚ ਸਫ ੇ16 – 20।

•  ਰਟਪ ਸ਼ੀਟ #6।

ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਿਮਲੂਾ ਨੰੂ ਿੀਕਲੌ (recall)  
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੀਕਲੌ ਜਾਣਕਾਿੀ  
www.healthycanadians.gc.ca/ 
recall-alert-rappel-avis/index-eng.php  
ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਨੇੈਡਾ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2019

1

ਰਸਹਤਮੰਦ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਊਡਿ ਵਾਲਾ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਿਮੂਲਾ ਰਕਵੇਂ 
ਰਤਆਿ ਕਿਨਾ ਹੈ 

ਰਟਪ ਸ਼ੀਟ 
#5

ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਿਾ ਫੰਡ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ:

(Punjabi)

www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-PU.pdf
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-PU.pdf


ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਕਿਵੇਂ ਕਪਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਕਚਤ ਫਸੈਲਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਪ ਸ਼ੀਿ #1 ਦਖੇ।ੋ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਿਰਿ ੇਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਿਤੇ 
ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੱੁਖ ੇਹਨ:

•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਬਾਹਵਾਂ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਹਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਖਲੋ੍ਹ ਿ ੇਅਤੇ 
ਚਿਖਾਰੇ ਲੈਿ।ੇ 

•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਸਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਵਲ ਮੜੋ ਿੇ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣ ਲਈ 
ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 

ਕਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ 24 ਘੰਕਿਆ ਂਕਵੱਚ 
8 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਭੱੁਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ:

•  ਹੱਥ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤੱਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। 

•  ਚੂਸਣ ਅਤੇ ਚੱਿਣ ਦੀਆ ਂਹਰਿਤਾਂ।

•  ਬਚੈੇਨੀ। 

•  ਆਵਾਜਾਂ ਿਰਨਾ। 

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਤੋਲ ਨਾਲ ਦੱੁਧ 
ਕਪਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਸੱਧਾ ਪਿੜੋ। 
ਬਤੋਲ ਦੇ ਕਨੱਪਲ ਨੰੂ ਹੇਠਲੇ ਬੁੱ ਲ 
ਦੇ ਕਬਲਿਲੁ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਬਤੋਲ 
ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌੜਾ ਮੂੰ ਹ ਖੁੱ ਲਣ ਲਈ 
ਇੰਤਿਾਰ ਿਰੋ। 

ਬਤੋਲ ਨੰੂ ਕਿਿਾ ਿ ੇਨਾ ਰੱਖ ੋਜਾਂ 
ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਤੋਲ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਬਸਤਰੇ ਕਵੱਚ ਨਾ ਕਲਿਾਓ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਿਰਿੇ ਸੰਿਤੇ ਕਦਖਾ ਕਰਹਾ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਆਦਾ ਭੱੁਖਾ ਹੈ:

•  ਕਚੜਕਚੜਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ। 

•  ਉਤੇਕਜਤ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

•  ਥਿ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨੀਂਦ 
ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਿਰਨਾ ਪ ੈਸਿਦਾ ਹੈ। 

1 2 43

ਫਾਰਮਲੂਾ ਨੰੂ ਗਰਮ ਿਰਨਾ

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਤੋਲ ਨਾਲ ਦੱੁਧ ਕਿਵੇਂ ਕਪਲਾਉਣਾ ਹੈ 

ਬੱਚੇ ਫਾਰਮਲੇੂ ਨੰੂ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਪੀ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਫਾਰਮਲੇੂ ਦੀ ਬਤੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਿਰੋ:

•  ਬਤੋਲ ਨੰੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡ ੇਕਵੱਚ ਪਾਿੇ ਜਾਂ ਇੱਿ 
ਬਿੌਲ ਵਾਰਮਰ ਵਰਤ ਿ।ੇ 

•  ਉਸ ਨੰੂ 15 ਕਮੰਿਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਗਰਮ ਨਾ ਿਰਿੇ। 

•  ਗਰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਤੋਲ ਨੰੂ ਿਝੁ ਵਾਰੀ ਕਹਲਾਓ। 

ਫਾਰਮਲੂਾ ਨੰੂ ਮਾਈਿ੍ਰਵੇੋਵ ਕਵੱਚ ਗਰਮ ਨਾ ਿਰੋ।

ਫਾਰਮਲੇੂ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਤੋਲ ਨੰੂ ਕਹਲਾਓ। 

ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਫਾਰਮਲੂਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਫਾਰਮਲੇੂ ਦੀਆ ਂਿਝੁ ਬੂੰ ਦਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸ ੇਪਾਓ। 
ਉਸ ਨੰੂ ਿਸੋਾ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ। 

1 2

ਜਾਰੀ

ਕਿਪ ਸ਼ੀਿ 

#6

(Punjabi)

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਕਿਵੇਂ ਕਪਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 
ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਿੇ ਜਾਣਾ ਹੈ



8

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਇਨਫੈਂਿ ਫਾਰਮੂਲਾ:  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਸੁਕਤਿਾ ਕਵੱਚ ਸਫ ੇ16 – 20 ਦੇਖ।ੋ

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਪੱਠ 
ਨੰੂ ਕਪਆਲੇ ਵਰਗ ੇਹੱਥ ਦੇ 
ਨਾਲ ਆਕਹਸਤਾ ਥਪਥਪਾ ਿੇ 
ਡਿਾਰ ਦੁਆਓ। ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਡਿਾਰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਇਹ 
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਿਮਾਓ।

 

ਫਾਰਮਲੂਾ ਨੰੂ ਲੈਿ ੇਜਾਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਲੂਾ ਬਣਾਓ। 

ਬਤੋਲ ਨੰੂ ਕਸਰਫ ਫਕਰਜ ਕਵੱਚ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਿਰਨ 
ਤੇ ਠੰਡੀ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਲੈਿ ੇਜਾਓ। 

ਫਾਰਮਲੇੂ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਫਰੀਿਰ ਪਿੈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਿ 
ਿਲੂਰ ਬਗੈ ਕਵੱਚ ਰੱਖ।ੋ 

24 ਘੰਕਿਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਗਏ ਫਾਰਮਲੇੂ ਨੰੂ ਸੁੱ ਿ ਕਦਓ। 

75 6

ਸੰਿਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਡਿਾਰ ਮਾਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕਪੱਠ ਨੰੂ ਅਿੜਾਉਣਾ।

•  ਕਖਝਣਾ ਜਾਂ ਕਚੜਕਚੜਾ ਹੋਣਾ। 

•  ਬਤੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਣਾ। 

•  ਚੂਸਣਾ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਿਤੇ ਕਦਖਾ 
ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬ੍ਰਿੇ ਕਦਓ:

•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਕਵੱਚੋਂ ਦੱੁਧ ਕਰਸ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

•  ਸਾਹ ਘੁਿਣਾ ਜਾਂ ਉਲਿੀ ਆਉਣਾ।

•  ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਗਿਿਣਾ ਜਾਂ ਕਨਗਲਣਾ। 

•  ਛਿਪਿਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਤੋਲ ਨੰੂ ਪਰੇ ਧਿਲੇਣਾ। 

•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕਸਰ ਪਰੇ ਿਰਨਾ। 

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣਾ ਬੰਦ 
ਿਰ ਕਦਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰੂਨਤਾ ਦੇ ਸੰਿਤੇ 
ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•  ਚੂਸਣਾ ਹੌਲੀ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਿਰ ਦੇਣਾ। 

•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਿਰਨਾ। 

•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕਸਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੜੋਨਾ। 

•  ਬਤੋਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾ ਰਹੇ 
ਕਵਅਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। 

•  ਸੌਂ ਜਾਣਾ।
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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਕਿਵੇਂ ਕਪਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 
ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਿੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਕਿਪ ਸ਼ੀਿ 

#6

ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ:

(Punjabi)

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-PU.pdf
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