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দুর য্োগ ফ োরোম 

শিশু সুরক্ষায় দরু্ যাগ ফ ারারের পক্ষ ফেরে সংেশিত ও প্রচাশরত । 

 

সতর্ক বাতক া বাতক া = ১২           ০১ সসপ্টেম্বর ২০২০ 

পানিতে ড াবা ডেতে নিশুতে রক্ষা  

বাাংলাতেতি পাাঁচ বছতরর নিশুমৃেয ুর নিেীয় প্রধাি বড় োরণ পানিতে ড াবা। ডেবল গ্রাতমর নিশুরাই িয়, 

িহতরর নিশুরাও ডবড়াতে নিতয় এমি েরুণ মৃেয ুর নিোর হয়। নিশুরা পানিতে পড়তল মযহূতেে র মতধুই োর 
মৃেয ু হতে পাতর। খযব অল্প পানিতেও নিশু মারা ডেতে পাতর। োই ডখয়াল রাখতে হতব োতে নিশু েযর্েটিার 
মতখামযনখ িা হয়।তবনিরভাি নিশুই পানিতে  য তব মারা োি সোল এিাতরাটা ডেতে ডবলা নেিটার মতধু এবাং 
মাতয়র ১০০ িজ েরূতের মতধু।এই সময় মা সাংসাতরর দেিনিি োতজ বুস্ত োতেি।োতজই নিশুতে পানিতে 
ড াবা ডেতে রক্ষার জিুঃ 

১) মা কাজে ব্যস্ত থাকার সময় পররব্াজরর অন্য সদসযজদর রিশুজদর দদখভাজের দারয়ত্ব রন্জে হজব্।  
২) কাজের পকুুর /জ াব্া/েোিজয়র চারপাজি দব্ড়া রদজয় রদজে হজব্। 
৩) পারন্ ধজর রাখার পাত্র গুরেজে ঢাকন্ার ব্যব্স্থা করজে হজব্। 

৪) রিশুজদর দকান্ অব্স্থাজেই েোিজয়র কাজে ব্য়স্ক মান্ুজের েত্বাব্ধান্ োড়া একা ব্া দে দব্েঁজধ ঘুরজে 
দেজে দদয়া ঠিক ন্য়।  
৫) দেসব্ রিশুর রখেঁচুরন্ ব্া মৃগীজরাজগর েক্ষন্ আজে োজদর দকান্ অব্স্থাজেই েোিজয়র কাজে দেজে দদয়া 
োজব্ ন্া।        
এরপতরও েযর্েটিা র্টতে পাতর। প্রােনমে নচনেৎসা সম্পতেে  ধারিা িা োোর োরতণ উদ্ধার েরা নিশুতে 
বাাঁচাতিা সম্ভব হয়িা। নিশুতে পানি ডেতে েয তল এতি দ্রুে প্রােনমে নচনেৎসা নেতল মেৃয ুর হার অতিেটাই 
েমাতিা সম্ভব। 

১ ) রিশু পারন্জে দপাজড় দগজে রদজিহারা ন্া হজয় আিপাজির মান্ুেজক সাহাজেযর েন্য  াকুন্ ও েে দ্রুে 
সম্ভব্ োজক পারন্ দথজক েুজে আন্ুন্।এ দক্ষজত্র প্ররেটি দসজকন্ড মূেযব্ান্। 

২) রিশুটির গাজয়র দভো োমা-কাপড় পাজে শুকজন্া কাপড় ব্া চাদর েরড়জয় রদন্। 

৩) মুজখ ও ন্াজক দকাজন্া ময়ো থাকজে ো  দ্রুে পররষ্কার করুন্। 

৪) রিশুটির ন্াজকর কাজে হাে রদজয়, কান্ রন্জয় অন্ুভব্ করুন্ োর শ্বাসপ্রশ্বাস চেজে রক ন্া। 

৫) দপজে চাপ রদজয় পারন্ দব্র করা োয়। েজব্ এভাজব্ পারন্ দব্র করজে রগজয় শ্বাসপ্রশ্বাজস দদরর হজে পাজর, 

আব্ার পারন্ ফুসফুজস চজে দেজে পাজর। োর দচজয় মুজখর মাধযজম কৃরত্রম শ্বাসপ্রশ্বাস দদওয়া দব্রি  
কােযকারী। মুখ দথজক মুজখ ব্া মুখ দথজক ন্াজক কৃরত্রম শ্বাস রদন্। দ্রুে হাসপাোে ব্া কাজের স্বাস্থয দকজে 
দন্ওয়ার ব্যব্স্থা করুন্ এব্ং দন্ওয়ার পজথও কৃরত্রম শ্বাস চারেজয় োন্।  


