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بچوں کے والدين کے لئے معلومات

ہ آپ اگرچہ اس کے خطرات بہت کم ہيں، ليکن پھر بھی ممکن ہے کہ آپ کو يہ فکر ہوجائے ک
و کيا فکر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ک) کتابچہ(کے بچہ کو کورونا وائرس ہوسکتا ہے۔ يہ ليفلٹ 

کرنی چاہئے۔ اگر آپ کو خدشات ہوں تو مدد حاصل کرنے کے ليے دير نہ کريں۔

:يںاپنے بچہ کے کورونا وائرس کے  خطرے کو ذيل طريقے سے کم کر

ئيںبچہ، بريسٹ پمپس يا بوتلوں کو چھونے سے پہلے ہاتھ دھو•

کے  نيپی کو تبديل کرنے کے بعد اور خاندان کے دوسرے افراد•

ساتھ ملنے کے بعد ہاتھ دھوئيں

اب کريںبچہ کو فيڈنگ کراتے وقت کھانسے يا چھينکنے سے اجتن•

ات پر ہر استعمال کے بعد پمپ کی صفائی کے ليے مجوزه سفارش•

عمل کريں

پ اگر آپ کی طبيعت ٹھيک نہيں ہے، تو اس فرد سے کہيں جو آ•

کے بچے کو مناسب طور سے دودھ پال سکے

الئنز -اگر بوتل استعمال کر رہے ہوں تو اسٹرالئزيشن کی گائيڈ•

پر عمل کريں) سطور-رہنما(

کيا ميرے بچہ کو خطره ہے؟
اثره پيدائش کے بعد بچے وائرس سے مت

ہر فرد سے ممکنہ طور پر کورونا 

 وائرس سے متاثر ہوسکتے ہيں، چاہے

 وه شخص خود کو بيمار نہ بھی محسوس

ہ کرتا ہو۔ لہذا سفارش کی جاتی ہے ک

ے جس قدر يہ آپ کے لئے محفوظ ہو اپن

ر بچہ کو جلد از جلد گھر لے جائيں، او

ی علحيدگی اختيار کرنے اور سماج-خود

 فاصلہ برقرار رکھنے کی حکومتی

ہدايات پر عمل کريں۔

خصوصی طور پر کھانسی، بخار يا 

ديگر وائرل عالمات جيسے ناک بہنا، 

ے الٹی ہونا يا اسہال کے حامل لوگوں س

۔آپ کو اپنے بچہ کو دور رکھنا چاہئے

ںبراه کرم مزيد معلومات کے لئے صفحہ پلٹي

ونگی وائرس سے متاثر بہت سے بچوں ميں بيماری کی عالمات ظاہر نہيں ہ

م اور وه جلد مکمل صحتياب ہوجائيں گے۔ بعض بچوں ميں غير مستحک

ے يا کھانسی کی عالمت پيدا ہوسکتی ہے۔ انفيکشن س/ درجہ حرارت اور

متاثر بچوں کو ہميشہ بخار نہيں ہوتا ہے۔

ور اگر آپ کے بچے کو کھانسی، بخار ہو يا غيرمعمولی ط
ت پر گرمی يا سردی لگنا محسوس ہوتی ہو، ليکن بصور

پر فون کريں۔ 111ديگر وه ٹھيک ہو، تو اين ايچ ايس 

ڈنگ اگر آپ کے بچے کو يرقان ہوگيا ہے يا وه مناسب طور سے في

نہيں کر رہا ہے تو اپنی مڈوائفری ٹيم سے رابطہ کريں

اگر آپ کا بچہ کوئی عالمت ظاہر کرتا ہے جو کہ ان کے سانس 

ر يا لينے، رنگ يا نقل و حرکت کرنے کے حوالے سے آپ کو فک

پر فون کال کريں۔ 999پريشانی ہے، تو آپ فوراً 

)ليفلٹ ميں ديکھيں' نوزائيده بچوں ميں بيماری'مزيد معلومات (

مجھے کيسے معلوم ہوگا آيا ميرے بچہ کو کورونا وائرس ہے؟

مدد کيسے کريں



وری نگہداشت اگر آپ کے بچے قبل از وقت يا غير صحتمند پيدا ہونے کے باعث، نيونيٹل يونٹ يا عب
: کے وارڈ ميں رہے ہوں، تو  متعلقہ معلومات کی رسائی بھی بلس کی ويب سائٹ سے کريں

ku.bliss.org.www

)  دھ پالنےدو(نوزائيده بچہ کے يرقان کے بارے ميں عمومی معلومات کے ليے، نوزائيده بچہ کو فيڈنگ 
ايک بچہ ميں 'کر کے اور وزٹ  www.nhs.ukميں دشوارياں اور بيماری کی ديگر عالمات کے ليے 

کی تالش کرکے مزيد معلومات کی رسائی کی جاسکتی ہيں۔' نوزائيده کا يرقان'اور ' بيماری

ہوں، تو سے رابطہ کرنے سے قاصر ) دائی(اگر آپ اپنی مڈوائف 
NHSکسی بھی غير ہنگامی فکر و خدشات کے ليے آپ  پر بھی کال کرسکتے ہيں 111

کريںمعلومات کے ليے، براه کرم مالحظہ مزيد 
www.nhs.uk/coronavirus

:ھيںاپنی مڈوائف کے رابطہ کی تفصيالت ذيل ميں لک تمڈوائف کے رابطہ کی تفصيال
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