(Punjabi)

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ

#1

ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ

ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਹੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ
ਪਿਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਦ
੍ਰ ਾਤਾ
ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਤੱ ਥ ਹਨ।

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੋਖਮ
ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛਾਤੀ
ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਫ
ਫ
ੇ ੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ

• ਬ
 ੱ ਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦਾ

• ਫ
 ਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਲਤੀਆਂ।

• ਛੂਤਕਾਰੀ ਦਸਤ।

• ਟਾਇਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼।

• ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ।

ਅਸਧਾਰਨ ਵਹਾਅ।

(ਟਕ
੍ਰੈ ਟ) ਦੇ ਵਿਗਾੜ।

• ਸ
 ਡਨ ਇਨਫੈਂਟ ਡੈਥ ਸਿੰ ਡਰੋਮ (ਸਿਡਜ਼)।

• ਛ
 ਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰ ਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।

• ਵੱ ਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ।

• ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ।
• ਫ
 ਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਲਤੀਆਂ।
• ਫ
 ਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ
ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ।

• ਫ
 ਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ
ਲਈ ਕੰ ਨਡੇਂਸਡ ਮਿਲਕ)।

• ਟਾਇਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਹੇਠਾਂ ਲਿੱਖਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

• ਹ
ਣ
ੁ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਖਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
• ਕ
 ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਲੋ ੜ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਦ
੍ਰ ਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟਿਪ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ: ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟਾਂ

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #1 ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #3 ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਲਾਉਣ – ਲਈ-ਤਿਆਰ ਤਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #4 ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾੜ੍ਹਾ ਤਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #5 ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #6 ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ:

•ਇ
 ਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

2019

(Punjabi)

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ

#2

ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #1 ਦੇਖ।ੋ
1

2

ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ

5

ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਨਿਪੱ ਲ, ਰਿੰ ਗ, ਕੈਪ,
ਡਿਸਕ, ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਕੱ ਪ, ਕੈਨ ਓਪਨਰ,
ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿਮਟੇ
ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਿੰ ਕ ਵਿੱ ਚ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ

6
2:00

ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰੋਂ ਅਤੇ
ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ
ਸਾਫ ਬੁਰਸ਼ ਵਰਤੋ।

7

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰ ਗਾਲੋ ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ:
•ਨ
 ਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ।
•ਵ
 ਪਾਰਕ ਬੋਤਲਬੰ ਦ ਪਾਣੀ
(ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ, ਡਿਸਟਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ
ਮਿਨਰਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)।
•ਨ
 ਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ
ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਡਿੰ ਗ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ
ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਿੰ ਗ ਵਾਲੇ
ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱ ਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ
ਸਾਫ ਤੌਲੀਏ ਤੇ ਰੱ ਖੋ।

8

ਮਿੰ ਟ
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ਪਤੀਲੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਉਬਲਣ ਦਿਓ।

4

2:00

ਮਿੰ ਟ

ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇੱਕ ਵੱ ਡੇ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ
ਅਤੇ ਫੀਡਿੰ ਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ
ਢੱ ਕ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ।

3

ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਿੰ ਗ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿਮਟਾ ਵਰਤੋ।
ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱ ਕਣ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਸਾਫ ਤੌਲੀਏ ਤੇ ਰੱ ਖੋ। ਇਹ ਹੁਣ
ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਪਤੀਲੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ 2 ਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਉਬਲਣ ਦਿਓ।

ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ
ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ
ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ
ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ
ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੱ ਸ ਕੇ ਬੰ ਦ ਕੱ ਚ
ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਫਰਿਜ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਸਫੇ 6 - 9 ਦੇਖ:ੋ

• ਬਤ
ੋ ਲ ਫੀਡਿੰ ਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

2019

(Punjabi)

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ

#3

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਲਾਉਣ – ਲਈ -ਤਿਆਰ ਤਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪਿਲਾਉਣ- ਲਈ - ਤਿਆਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ
ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #1 ਦੇਖ।ੋ
1

ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਫੀਡਿੰ ਗ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱ ਖੋ (ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ
#2 ਦੇਖ)ੋ ।

5

2

3

ਕੈਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱ ਬੇ
ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ
ਡੱ ਬੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂਚੋ।

4

ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧੇ ਇੱਕ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ
ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ।
ਪਿਲਾਉਣ- ਲਈ - ਤਿਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ
ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਾਓ।

ਨਿਪੱ ਲ, ਕੈਪ ਅਤੇ ਰਿੰ ਗ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ
ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱ ਕੋ
ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਡੱ ਬੇ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੈਨ ਓਪਨਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ।

6

7

2

ਘੰ ਟੇ
ਬਾਅਦ

ਰਿੰ ਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱ ਸੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਦੇ
ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਓ
(ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #6 ਦੇਖ)ੋ ।

2 ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ
ਪੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁੱ ਟ ਦਿਓ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਜ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਰਤੋ।
ਤਰਲ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਖੁੱ ਲੇ ਡੱ ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਕਿਆ ਅਤੇ ਫਰਿਜ ਵਿੱ ਚ
ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੱ ਕ ਫਰਿਜ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ

•ਇ
 ਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱ ਚ ਸਫੇ 16 – 20।
• ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #6।
•ਇ
 ਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਰੀਕੌ ਲ (recall) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਕੌ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ
www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
ਤੇ ਹਲ
ੈ ਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

2019

(Punjabi)

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ

#4

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾੜ੍ਹਾ ਤਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਗਾੜ੍ਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ
ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #1 ਦੇਖ।ੋ
1

2

ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਫੀਡਿੰ ਗ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱ ਖੋ (ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ
#2 ਦੇਖ)ੋ ।

5

2

ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਲਈ ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #2 ਦੇਖ।ੋ
ਇੱਕ ਫੀਡਿੰ ਗ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪੋ।
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੇ ਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ
ਫੀਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰ ਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਡੱ ਬੇ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੈਨ ਓਪਨਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ।

ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਠੰਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗਾਣੂ
ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਾਪੋ।

ਨਿਪੱ ਲ, ਰਿੰ ਗ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਢੱ ਕਣ
ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ
ਚਿਮਟਾ ਵਰਤੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਦੇ
ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਓ
(ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #6 ਦੇਖ)ੋ ।

2 ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ

ਪੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁੱ ਟ ਦਿਓ।
2019

8

7

ਰਿੰ ਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱ ਸੋ।
ਨਿੱਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ
ਛੂਹਣ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

10

ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁੱ ਧ

ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ

ਘੰ ਟੇ
ਬਾਅਦ

4

ਡੱ ਬੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂਚੋ।

6

ਇੱਕ ਫੀਡਿੰ ਗ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ
ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ
ਬੋਤਲ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ।

9

ਕੈਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ
ਡੱ ਬੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ
ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ

3

•ਇ
 ਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ

ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱ ਚ
ਸਫੇ 16 – 20।

ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਬੋਤਲ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਿੱਘੇ/
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਹੋਏ
ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਲੇ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱ ਚ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਜ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ
ਅਤੇ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਰਤੋ।
ਤਰਲ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਖੁੱ ਲੇ ਡੱ ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਕਿਆ ਅਤੇ
ਫਰਿਜ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ
ਤੱ ਕ ਫਰਿਜ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #6।
ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਰੀਕੌ ਲ (recall) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੀਕੌ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ www.healthycanadians.gc.ca/
recall-alert-rappel-avis/index-eng.php ਤੇ ਹੈਲਥ
ਕੈਨੇਡਾ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

(Punjabi)

ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ

#5

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ
ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੱਧਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #1 ਦੇਖ।ੋ
11

3

2

70° ਸੇਂਟੀਗਡ
੍ਰੇ

ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

4

2:00
ਮਿੰ ਟ

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਫੀਡਿੰ ਗ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ (ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ
#2 ਦੇਖ)ੋ ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਉਬਾਲੋ । ਕਿਹੜੇ
ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਲਈ
ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #2 ਦੇਖ।ੋ
ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਓ
ਜਿਹੜਾ 70° ਸੇਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਹੈ (1 ਲੀਟਰ ਉਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ
ਪਾਣੀ 30 ਮਿੰ ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ
70° ਸੇਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਡੱਬੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂਚੋ।
ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੜੀਂਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਬੋਤਲ
ਵਿੱਚ ਪਾਓ।

6

ਨਿਪੱਲ, ਕੈਪ ਅਤੇ ਰਿੰ ਗ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ
ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੋ
ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਗਾਓ।

9

2

ਰਿੰ ਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸੋ।

7

10

ਪੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।

ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਠੰਡੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਲੇ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁੱਧ

ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ

•ਇ
 ਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ

ਬਾਅਦ

2 ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ

8

ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹਿਲਾਓ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੰ ਢਾਂ
ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਘੰ ਟੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ
ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ
(ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #6 ਦੇਖ)ੋ ।

ਸਕੂਪ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੇ
ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਥਲੇ ਨਾ
ਦਬਾਓ। ਸਕੂਪ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ
ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ (Level) ਕਰੋ।
ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ।

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਰੇ
ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਰੰਤ
ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5

ਡੱਬੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਕੂਪਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰ ਖਿਆ ਵਰਤੋ।

ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਪੁਸਤਿਕਾ
ਵਿੱਚ ਸਫੇ 16 – 20।

ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਬੋਤਲ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਿੱਘੇ/
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਹੋਏ
ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਲੇ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਰਤੋ।

• ਟਿ
 ਪ ਸ਼ੀਟ #6।
ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਰੀਕੌਲ (recall)
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਕੌਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

www.healthycanadians.gc.ca/
recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰ ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
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ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਪ ਸ਼ੀਟ #1 ਦੇਖ।ੋ

ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ
1

2

ਬੱ ਚੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ।

ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰੋ:

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਈ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਓ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ।

•ਬ
ਤ
ੋ ਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ
ਬੌਟਲ ਵਾਰਮਰ ਵਰਤ ਕੇ।

•ਉ
 ਸ ਨੂੰ 15 ਮਿੰ ਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲਈ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ।
•ਗ
 ਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾਓ।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿੱ ਚ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ
1

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸੰ ਕੇਤ
ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱ ਖੇ ਹਨ:

•ਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

•ਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ
ਚਟਖਾਰੇ ਲੈ ਕ।ੇ

•ਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਮੋੜ ਕੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ
ਚੰ ਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

2

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਧਰੇ ਵੱ ਧ ਭੁੱ ਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ:

•ਹ
 ੱ ਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤੱ ਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ।
•ਚ
ਸ
ੂ ਣ ਅਤੇ ਚੱ ਟਣ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ।
•ਬ
ਚ
ੇ ਨ
ੈ ੀ।
•ਆ
 ਵਾਜਾਂ ਕਰਨਾ।

3

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸੰ ਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱ ਖਾ ਹੈ:

• ਚਿ
 ੜਚਿੜਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ।
•ਉ
 ਤੇਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•ਥ
 ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ
ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ
ਪਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱ ਧਾ ਪਕੜੋ।
ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਬੁੱ ਲ
ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱ ਲੇ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਬੋਤਲ
ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌੜਾ ਮੂੰ ਹ ਖੁੱ ਲਣ ਲਈ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱ ਖੋ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਲਿਟਾਓ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ ਚੇ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
8 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ
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ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
5

6

7

2
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਦਿਖਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ:

ਸੰ ਕੇਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਮਾਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:

•ਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੁੱ ਧ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

•ਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱ ਠ ਨੂੰ ਅਕੜਾਉਣਾ।

•ਸ
 ਾਹ ਘੁਟਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ।

• ਖਿ
 ਝਣਾ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਣਾ।

•ਤ
ਜ਼
ੇ ੀ ਨਾਲ ਗਟਕਣਾ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣਾ।

•ਬ
ਤ
ੋ ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣਾ।

•ਛ
 ਟਪਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧਕੇਲਣਾ।

•ਚ
ਸ
ੂ ਣਾ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•ਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਬੰ ਦ
ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ
ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•ਚ
ਸ
ੂ ਣਾ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ।
•ਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ।
•ਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ।
•ਬ
ਤ
ੋ ਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾ ਰਹੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ।

•ਸ
 ੌਂ ਜਾਣਾ।

8
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱ ਠ
ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਵਰਗੇ ਹੱ ਥ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਥਪਥਪਾ ਕੇ
ਡਕਾਰ ਦੁਆਓ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਇਹ
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਓ।
ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਰਿਜ ਵਿੱ ਚ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ
ਤੇ ਠੰਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਫਰੀਜ਼ਰ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਕੂਲਰ ਬੈਗ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱ ਟ ਦਿਓ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱ ਚ ਸਫੇ 16 – 20 ਦੇਖ।ੋ
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