
 

 

 

বাচ্চারা, ববশলত এক এবং পাঁচ বছর বয়শর মশযে, চরাচর তাশের মশুে বজবি পুশর দেয়। 
তাশের ববশ্ব অববষ্কার করার এটা একটি স্বাভাববক বোপার। বকছু দছাট বজবি দযমি মাশবে ও 
পুবঁত, বাচ্চার শ্বািাীশত অটশক যাওয়ার জিে ঠিক মাপ যার েরিু েম অটকায়। এটা 
এড়াবার দরা উপায়  এআ যরশির দছাট বজবি অপিার বাচ্চার িাগাশর বাআশর দরশে দেওয়া।  

বযকাংল দেত্র, অপবি বা িে দকউ অপিার বাচ্চাশক দকািও বকছু বগশত দেেশবি যা দথশক 
েম অটকায়। যবেও, কাবল ওয়ার িে কারণ থাকশত পাশর। অপিার বাচ্চা যবে অচমকা 
কালশত লরু ুকশর, দ সু্থ িয় এবং চরাচর তার মশুের বভতর দছাট বজবি রাোর দচষ্টা 
কশর, এমি শ েম অটকাশিার ম্ভাবিা দববল থাশক। 

অপিার বাচ্চার তেিও জ্ঞাি অশছ বকন্তু তাশের কাবল শে িা বা তাশের কাবলশত কাজ শে 
িা, এমি শ বপঠ থাবশড় বেি। বপঠ থাবড়াশ েম অটকাশিা ঠিক িা শ, এবং অপিার 
বললরু তেিও জ্ঞাি থাকশ, এক বছশরর কম বয়শর বললরু বশুক যাক্কা বেি থবা এক বছশরর 
দববল বয়শর বাচ্চাশের তশপশট যাক্কা বেি। বজবিটি দববরশয় অশও ডাক্তাবর াাযে বিি। 

েম অটশক জ্ঞাি বলল:ু 
েম অটকাশিা একটি বলল ুজ্ঞাি থাকশ বা শয় দগশ তাশক একটি লক্ত মত জায়গার উপর 
রােিু। 
• দাক ডাকুি বা াাযে চাি। 999–এ ক করিু। 
• এআ মশয় বাচ্চাশক দছশড় যাশবি িা।  
• বাচ্চাটির মেু েুিু। বজবিটি স্পষ্ট দেো দগশ, এবং অপবি দটা িায়াশ যরশত পারশ দবর 
কশর দেিু। 
• কাবডে ওপাশমািাবর বরাআবশটলি (CPR) লরু ুকরিু।  
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অপিার বললরু েম অটকাশ: 

• অপবি বজবিটি দেেশত দপশ দবর করার দচষ্টা করিু। বকন্তু িা দেশে অঙ্গু ঢুবকশয় দোজঁার 
দচষ্টা করশবি িা। অপবি বজবিটি িীশচ দঠশ বস্থা অরও োরাপ করশত পাশরি। 
• অপিার বাচ্চা লব্দ কশর কালশ বকছু করার েরকার দিআ। তাশের কালশত বিু এবং তাশের 
কাশছ থাকুি। 
• অপিার বললরু কাবল কাযেকরী িা শ (লব্দ শে িা বা তারা বিঃশ্বা ঠিকমত বিশত পারশছ 
িা) ববশে াাশযের জিে বচত্কার করিু এবং তাশের জ্ঞাি অশছ কী িা দেেুি। 999–এ ক 
করিু। 
• অপিার বাচ্চার তেিও জ্ঞাি অশছ বকন্তু তাশের কাবল শে িা বা তাশের কাবলশত কাজ শে 
িা, এমি শ বপঠ থাবশড় বেি। 

স্বাস্থেকম র পরামলে 
বলল ুএবং ামা দেওয়া বাচ্চারা িায়াশ বগশত, বিঃশ্বা বিশত বা দছাট বজবিশ েম অটকাশত 
পাশর দযমি বপশপর কাঠি, দবিু, বচশিবাোম, দবাতাম, িোবপ োক, প্লাবিক দেিার টুকশরা 
বা েবড়। 

অপিার বললরু পবরশবল কী বিরাপে? 

অপত্কাীি বস্থায় কী করশবি দজশি বিি, ততবর থাকুি www.redcrossfirstaidtraining.co.uk 
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