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ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ, ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੋੇ 
ਸ਼ੁਕਾਓ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰ ਿ ਅਤੋੇ ਹਸਰ ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਥ ਟੱਬ ਹਵੱਚ 
ਨਿਾਓ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਾਂ ਹਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ 
ਦਾ ਹਧਆਨ ਰੱਖਾੋ।

10 ਲਾੀਟਰ ਬਾਲਾਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਲੋਾੜੀੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋੱਕ ਬਾਥ ਟੱਬ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲਾ ਭਰੋ ਤੋਾਂ ਜੋ ਤੋ਼ੁਸੀਂ ਮਾਪ 
ਸਕੋ ਹਕ ਤੋ਼ੁਸੀਂ ਹਕੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿੇ ਿੋ।

ਬਾਥ ਟੱਬ ਹਵੱਚ ਪਾਈ ਿਈ ਿਰੇਕ 10 ਲਾੀਟਰ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਾਟੀ ਲਾਈ 12 ਹਮਲਾੀਲਾੀਟਰ ਬਲਾੀਚ 
ਪਾਓ (ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਿੋਏ ਪਹਰਵਾਰ ਲਾਈ ਲਾੱਿੇ ਬਾਥ ਟੱਬ 
ਹਵੱਚ, 1/4 ਕੱਪ ਬਲਾੀਚ ਪਾਓ)। ਜੇਕਰ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੋੀ ਜਾਵੇ ਤੋਾਂ ਨਮਕ ਅਤੋੇ ਬਾਥ ਆਇਲਾ ਵੀ ਪਾਓ।

ਜੇ ਤੋ਼ੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖਾਮ ਅਤੋੇ ਛਾਲੇਾ ਿਨ, 
ਤੋਾਂ ਛਾਹਲਾਆਂ ਨੰੂ ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਈ 
ਇਿਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੌਲਾੀ-ਿੌਲਾੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਦੱਸੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਟੌਪੀਕਲਾ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਅਤੋੇ 
ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਾਿਾਓ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋ਼ੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਫ਼ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤੋਾਂ 
ਉਸਨੰੂ ਬਲਾੀਚ ਬਾਥ ਤੋੋਂ ਬਾਿਰ ਕੱਢ ਲਾਓ - ਨਿਾਉਣ 
ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲਾ ਨਾ 
ਨਿਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੋੌਲਾੀਏ ਨਾਲਾ ਿੌਲਾੀ-ਿੌਲਾੀ 
ਥਾਪੜੀ ਕੇ ਸ਼ੁਕਾਓ।

ਬਲੀਚ ਬਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:
• ਬਾਥ ਟੱਬ ਦੀ
• ਪਾਣੀ ਦੀ - 30°C ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਿਰਮ ਨਿੀਂ
• 10L ਵਾਲਾੀ ਘਰ ਹਵੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾੀ 

ਬਾਲਾਟੀ ਦੀ
• ਹਬਨ੍ਹਾ ਾਂ ਖਾ਼ੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾਾ ਘਰੇਲਾ ੂWhite King ਬਲਾੀਚ - 

12 ਹਮਲਾੀਹਲਾਟਰ ਪ੍ਰਤੋੀ 10 ਲਾੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾਈ

• ਬਾਥ ਆਇਲਾ - 1-2 ਢੱਕਣ ਿਰ ਵਾਰ ਨਿਾਉਣ 
ਲਾਈ ਜੇ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੋਾ ਜਾਵੇ

• ਪੂਲਾ ਵਾਲਾਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲਾੂਣ - 1/3 ਕੱਪ ਪ੍ਰਤੋੀ 10 
ਲਾੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੇ ਹਸਫ਼ਾਹਰਸ਼ ਕੀਤੋੀ ਜਾਵੇ
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1-2 ਢੱਕਣ 
ਬਾਥ ਆਇਲਾ 
ਦੇ ਪਾਓ।

ਬਾਥ ਟੱਬ ਹਵੱਚ 
ਪਾਈ ਿਈ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਿਰੇਕ 10 ਲਾੀਟਰ 
ਬਾਲਾਟੀ ਲਾਈ 1/3 
ਕੱਪ ਨਮਕ ਪਾਓ।

ਸੁਝਾਅ
ਤੋ਼ੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਰੰਿ ਵਾਲੇਾ ਮਾਰਕਰ 

ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੋ   ਅਡੈਹਸਵ ਟੇਪ 
ਨਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਾਈ ਹਨਸ਼ਾਨੀ 

ਲਾਿਾਉਣਾ ਚਾਿ ਸਕਦੇ ਿੋ ਤੋਾਂ ਜੋ 
ਤੋ਼ੁਿਾਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਹਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਿੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਲੋਾੜੀ ਪਵੇ।

ਬਲੀਚ ਬਾਥ ਚਮੜੀ 'ਤੋੇ ਬੈਿਟੀਰੀਆ ਦੀ ਸੰਕਿਆ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤੋਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤੋਾਂ ਜੋ 
ਚੰਬਲ (eczema) ਲਾਗ ਗ੍ਰਸਤੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਲੀਚ 
ਬਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੋੇ ਬਾਲਗਾਂ ਕਵੱਚ ਚੰਬਲ 
ਰੋਗ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਲਈ ਿੀਤੋੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਐਲਾਰਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਹਕ ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਹਵਕਸਤੋ ਕੀਤੋਾ ਹਿਆ ਿੈ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲਾੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਿਤੋ ਹਵਭਾਿ ਤੋੋਂ ਮਾਲਾੀ 
ਸਿਾਇਤੋਾ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿੋਈ ਿੈ

ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਵੱਲਾੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲਾ ਸਮਰਹਥਤੋ ਕੀਤੋਾ ਹਿਆ ਿੈ

ਜ ੇਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਿੀਤੋੀ ਜਾਵੇ

ਜ ੇਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਿੀਤੋੀ ਜਾਵੇ
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