
 

 

ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਦੁੱਧ EBM) 
ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱਚ EBM ਨੰੂ ਿਕਵ ਕੱਢਣਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤ ਦਜੂੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਕੋਲੋਸਟਮ ਸਮੇਤ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ 
ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲੇ ਦੁੱਧ ਨੰੂ ਕੋਲੋਸਟਮ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਿਕਉ ਂਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਗੇਤਾ ਪਦੈਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਬਹਤੁ ਭਰੀਆਂ ਹਈੋਆਂ 
ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਦੁਧੱ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਨੌਕਰੀ 'ਤ ੇਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱੇ ਨੰੂ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਂਹ ੈਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਦਾ 
ਅਿਭਆਸ ਕਰਦ ੇਰਹੋ - ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਿਢਆ ਹਇੋਆ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱੇ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 
ਦਾ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨੰੂ ਿਨਕਲਣ ਿਵਚੱ ਮਦੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ
ਜਦ ਦੁਧੱ ਵਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਿਕਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ : 

ਕਦਮ 1: ਆਪਣੇ ਹਥੱਾਂ ਨੰੂ ਚਗੰੀ ਤਰਾਂ ਧੋਵ ੋ

ਕਦਮ 2: ਆਪਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ 

ਕਦਮ 3: ਆਪਣੇ ਿਨੱਪਲ ਦ ੇਇਕੱ ਪਾਸ ੇਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤ ੇਦਜੂ ੇਪਾਸ ੇਸੂਚਕਾਂਕ (ਪਿਹਲੀ 
ਉਗਂਲੀ) ਨੰੂ ਰੱਖੋ। 

ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਿਪਛੇੱ ਵੱਲ ਧੱਕੋ, ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਉਗਂਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਓ।  

ਕਦਮ 4: ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਟਾਣ-ੂਰਿਹਤ ਕੰਟੇਨਰ ਿਵਚੱ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ੋਿਜਸਦਾ ਢਕੱਣ ਚਗੰੀ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਛੋਟ ੇਕੰਟੇਨਰ ਦੀ 
ਵਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਣੋ ਤ ਬਚਣ ਿਵਚੱ ਮੱਦਦ ਿਮਲੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ EBM ਨੰੂ 
ਜੰਮਾਂ ਰਹੇ ਹਵੋੋ। (ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਿਬਮਾਰ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਕੀਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ) 

                            

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ 
 ਆਪਣੇ ਹਥੱ ਚਗੰੀ ਤਰਾਂ ਧੋਵ ੋ

 ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਹਥੱ, ਇਲੈਕਿਟਕ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦਆੁਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਨਰਮਾਤਾ 
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਥੜੇੋ ਸਮ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਹੇਠ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਸੌਖੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ।  

     

 ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਐਕਸਪੈਿਸੰਗ ਿਕੱਟ ਦੇ ਪੁਰਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 
ਿਵੱਚ ਧੋਵ,ੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਝਕੱਲ ਲਓ। ਪੁਰਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ 'ਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੱੁਕਣ ਿਦਓ। ਇਨਾਂ 
ਪੁਰਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲੱਗ ੇਸਾਫ਼ ਕੰਟੇਨਰ ਿਵਚੱ ਰੱਖੋ। 

 ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 



 

 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱੇ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣਆਂੂ ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਉਬਾਲ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਮਾਈਕੋਵੇਵ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਸਾਇਣਕ ਘਲੋ ਿਵਚੱ ਿਭਓ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਬਾਲਣ ਲਈ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਉਬਾਲ ਤਕੱ 
ਿਲਆਓ। 5 ਿਮਟੰ ਲਈ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਿਦਓ। ਜਦ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹ ੋਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਪਾਣੀ ਿਵਚੱ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਵਾ ਿਵਚੱ ਸੁਕੱਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਡੱਬ ੇਿਵਚੱ ਰੱਖੋ। 

ਦੁੱਧ ਕਦ ਕੱਢਣਾ ਹੈ: 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁਘੰਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤ 
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦਓ। ਪਤੀ ਿਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਗੰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਦੱਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਧੱ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਅਗੇਤ ੇਪਦੈਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ-ਪਿਹਲ ਿਸਰਫ਼ ਥੜੋੀ ਿਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚੱ ਹੀ ਦੁਧੱ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਲੰਬ ੇਸਮ ਤਕੱ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਚੱੇ ਦ ੇਜਨਮ ਤ 10-14 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, 24 ਘੰਿਟਆਂ 
ਿਵੱਚ 600-800mls ਦੁੱਧ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ EBM ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਟਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ: 
ਛਾਤੀ ਦ ੇਦੁਧੱ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ 
EBM ਨੰੂ ਫਿਰੱਜ ਜਾਂ ਫੀਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰੱਜ ਿਵਚੱ, EBM ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਿਜਥੱੇ ਇਹ ਸਭ ਤ ਠੰਡਾ ਹਵੋੇ - 
ਫਿਰੱਜ ਦ ੇਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵਚੱ ਨਹੀ।ਂ  

ਸਾਰਣੀ 2: ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦ ੇਸਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 

ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 
(26ºC ਜਾਂ ਘੱਟ) 'ਤੇ 
ਰੱਖੋ 

ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ (5ºC 
ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ) 
'ਤੇ ਰੱਖਣਾ 

ਫੀਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 

ਕੀਟਾਣ ੂ-ਮੁਕਤ ਡੱਬੇ ਿਵਚ 
ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਿਢਆ ਹਇੋਆ 

6-8 ਘੰਟ ੇ

ਜੇਕਰ ਫਿਰੱਜ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ
ਤਾਂ ਉਥੱ ੇਸਟੋਰ ਕਰੋ 

72 ਘੰਿਟਆਂ ਤ ਵੱਧ 
ਨਹੀ।ਂ 

ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟਰੋ 
ਕਰੋ ਿਜਥੱੇ ਇਹ ਸਭ ਤ 
ਠੰਡਾ ਹੋਵ ੇ

ਫਿਰੱਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਜ਼ਰ 
ਕੰਪਾਰਟਮਟ ਿਵਚੱ 2 ਹਫ਼ਤੇ (-
15ºC) 

ਵੱਖਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰੱਜ਼ ਦ ੇ
ਫੀਜ਼ਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ 
(-18ºC 

6-12 ਮਹੀਨੇ ਡੰੂਘੇ ਫੀਜ਼ ਿਵਚੱ 
(-20ºC) 

ਪਿਹਲਾਂ ਜਿੰਮਆ ਹੋਇਆ 
(ਿਪਘਲਾਇਆ ਹਇੋਆ) 

4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਘੱਟ - ਜ ੋਵੀ 
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੰੂ ਦੁੱਧ 
ਿਪਲਾਉਣਾ ਹ ੈ

24 ਘੰਟ ੇ ਦੋਬਾਰਾ ਨਾ ਜਮਾਓ 

ਫਿਰੱਜ ਦ ੇਬਾਹਰ ਗਰਮ 
ਪਾਣੀ ਿਵਚੱ ਿਪਘਲਾਇਆ 
ਹੋਇਆ 

ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜੋ ਵੀ 
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੁਧੱ 
ਿਪਲਾਉਣਾ ਹ ੈ

ਦੋਬਾਰਾ ਨਾ ਜਮਾਓ 

ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਹ ੈ

ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁੱਧ 
ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਸਤ 
ਬਾਅਦ ਬਿਚਆ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟ 
ਿਦਓ 

ਸੁੱਟ ਿਦਓ ਸੁੱਟ ਿਦਓ 

SA ਕਲੀਿਨਕਲ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਸਸੰਕਰਣ 1.0.2018 ਿਵਚੱ 'SA ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਸੈਡ ਬਸੈਟ ਿਮਲਕ ਐਡਂ 
ਐਡਿਮਿਨਸਟੇਸ਼ਨ' 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਲੱ ਆਈਸ 
ਪੈਕ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਕੂਲਰ ਬਗੈ ਜਾਂ ਈਸਕੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਇਸਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਿਜਵ ਹੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ 
ਮੰਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ,ੋ ਇਸਨੰੂ ਫਿਰੱਜ ਜਾਂ ਫੀਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਇਕੱ ਥਾਂ ਤ ਦਜੂੀ ਥਾਂ ਿਲਜਾਣ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ 
EBM ਿਪਘਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅਦੰਰ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਜੰਮ ੇਹੋਏ EBM ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨੰੂ ਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਕੋਸ ੇਪਾਣੀ ਿਵਚੱ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਿਪਘਲਾਓ। 



 

 

              o ਜੇਕਰ ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

              o ਜੇਕਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲਾਇਆ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ 4 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ           

24 ਘੰਿਟਆਂ ਤ ਵੱਧ ਸਮ ਲਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

 ਿਪਘਲੇ ਹੋਏ EBM ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਨਾ ਜਮਾਓ। 

 ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਦ ੇਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਡੱਬੇ ਨੰੂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚੱ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕੋਵੇਵ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੰੂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਗਰਮ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਨੰੂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

Child and Family Health Services (ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼  ਨੰੂ 1300 733 606 
ਜਾਂ Parent Helpline (ਪੇਰਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ  ਨੰੂ 1300 364 100 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ www.cyh.com 'ਤੇ 
ਵੱੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। 
Australian Breastfeeding Association Breastfeeding Helpline (ਆਸਟੇਲੀਅਨ ਬੈਸਟਫੀਿਡੰਗ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੈਸਟਫੀਿਡੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ  1800 686 2 68 (1800 mum 2 mum  ਨੰੂ 24 ਘੰਟੇ, 
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਮੱਡ-ਵਾਈਫ਼ ਜਾਂ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਟ (ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਨੰੂ 
ਪੱੁਛੋ 
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