નાનાં શિશુઓ (બેબી) માટે સલામતીની ઊંઘ
તમે કરી િકો તેવી બાબતોઃ

✔ પહેલા 6 મહહના દરમ્ાન તમારા
સગરાભાવસ્ા દરમ્ાન અને જનમ
બાળકને હંમેિાં તેની પીઠ
✔
✔ તમારા
બાદ તમારા બાળકને ધ ૂમ્રપાન મુકત
બાળકને તમારા જ રૂમમાં અલગ નાની
પર સ ૂવડાવો
વાતાવરણમાં રાખો

✔

પના િશશુને સ્તનપાન કરાવો

હાલતમાં હો્ તેવ ું સખત, સપાટ,
✔ સારી
પાણી િોષાઈ ન િકે તેવ ું ગાદલું વાપરો

ખાટલીમાં કે મોઝીસ બાસકેટમાં સૂ વડાવો

નહહ કરવાની બાબતોઃ

તમારા બાળકને લઈને ક્યારે ્
✘ પણ
સો્ફા પર કે આરામ ખુરિીમાં
ન સ ૂઈ જિો

કરતાં હો, દારૂ
તમારા બાળકને બહુ ગરમ
✘ જોપીતાંતમેહોધકેૂમ્રપાન
✘
ડ્ગસ લેતાં હો અ્વા જો
ન ્વા દે િો
તમારંુ બાળક શન્ત સમ્ કરતાં
ુ બાળક સ ૂત ું હો્ ત્ારે
વહેલ ું જનમરું હો્ અ્વા જનમ
✘ તેતમારં
નો ચહેરો કે માથુ ં ઢાંકિો નહહ
સમ્ે તેન ુ ં વજન ખ ૂબ ઓછં હો્ તો
તો તમારા બાળકની સા્ે એક જ
ખાટલામાં ન સ ૂઈ જિો

અ્વા તેના પર ઢીલી ચાદર
ઓઢાડિો નહહ

તમારે માત્ર રાતના સમ્ે જ નહહ પરં ત ુ દરે ક સમ્ે સ ૂવા માટે આપવામાં આવતી સલાહનુ ં પાલન કરવું જોઈએ
સડન ઈન્ફનટ ડે્ શસનડ્ોમ (એસ.આઈ.ડી.એસ.) એટલે કે
કોઈ દે ખીતા કારણ વગર નાનાં બાળકનુ ં અચાનક અને
અણધારું ુ મ ૃતરુ ્વુ.ં અને એસ.આઈ.ડી.એસ. સંપ ૂણભા રીતે કેમ
અટકાવવું તેની હજુ સુધી અમને ખબર ન્ી, તેમ છતાં, સલાહ
અનુસરવા્ી તેમ ્વાની સંરાવનાઓ ઘણા મોટા પ્રમાણમાં
ઘટાડવાનુ ં િક્ય છે .

જો તમને કોઈ પ્રશ્ો પ ૂછવા હો્ અ્વા કોઈ ચચંતા હો્ તો તમારી શમડવાઈ્ફ
અ્વા હેલ્ શવચઝટરની સા્ે પણ વાત કરી િકો છો અ્વા અમારો સંપકભા કરોઃ

ઈમેઈલઃ info@lullabytrust.org.uk
ટે લી્ફોનઃ 0808 802 6869
વેબસાઈટઃ www.lullabytrust.org.uk

આ પશત્રકા લલાબાઈ ટ્રસટ દ્ારા બનાવવામાં આવી હતી. આ માહહતી છે લલે માચભા 2013માં સુધારવામાં આવી હતી. લખાણને ર ૂનીસે્ફ રુકે દ્ારા મંજૂરી અપા્ેલ
છે , રજીસટડભા ચેરીટી નં. 2621 1. કંપની રજીસટ્રે િન નં. 0100082. પહેલાંની ધ ્ફાઉનડેિન ્ફોર ધ સટડી ઓ્ફ ઈન્ફનટ ડેથસ (એ્ફ.એસ.આઈ.ડી.).

