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த�ொண்டையில் ஏதும் சிக்ி அ்டைத�்ைத �விர்ப்பது 
எ்ப்படி: மு�லு�வி ்படைங்ளில் வய�ில் 

த்பொருத�மொனது

குழந்�ககுத த�ொண்டை அ்டைததுவிடும் ப்பொது எனன தசயவது

அ்டைத�ல் மு�லு�வி: ஒரு வயதுககு உட்படடை குழந்�்ளுககு அ்டை்ப்்ப எடுத�ல்

அ்டைத�ல் மு�லு�வி: சிறுவர்ள் மற்றும் ்ப�ின்பருவத�ினருககு அ்டை்ப்்ப எடுத�ல்

குழந்�்ளுககும் சிறுவர்ளுககும் டி-அளவொன 
மின்ைத்� விடைச் சிறிய த்பொருள் எ�னொலும் 
த�ொண்டை அ்டைக்்ப்படைைொம். த�ொண்டை 
அ்டைத�்ைத �டுக் சிறிய த்பொருட்்ள 
அவர்ளுககு எடடைொ� இடைத�ில் ்வயுங்ள், 
உண்வச் சிறிய துணடு்ளொ் தவடடுங்ள், 
பமலும் குழந்�்ள் சொ்ப்பிடும் ப்பொது 
அவர்்ள பமற்்பொர்வ தசயயுங்ள், குறி்ப்பொ் 
அவர்ள் ஐநது வயதுககுக ்ீழ் இருககும் ப்பொது.

த�ொண்டையில் ஏதும் சிக்ி அ்டைததுள்ள 
அறிகுறி்ய ஒரு குழந்� ்ொடடினொல், 000 எனற 
இைக்த�ிற்கு உடைனடியொ்த த�ொ்ைப்பசி 
தசயது, அ்டை்ப்்ப எடு்ப்ப�ற்்ொன ்படி்்ள்ப 
்பின்பற்றுங்ள் (்ீபழ ்ொடடை்ப்படடுள்ளது). 
ஒ்ப்பபேற்றர அந� அ்ழ்ப்பிபைபய இரு்ப்பொர.

த�ொண்டை அ்டைததுள்ள அறிகுறி்ய ஒரு 
குழந்� ்ொடடினொல், ்ப�ற்ற்ப்படைொமல், 
த்பொருள் தவளியில் வருவ�ற்கு உ�வ, 
குழந்�்ய இருமுமொறு கூறுங்ள். இது 
பவ்ை தசயயொவிடடைொல், அ்டை்ப்்ப 
எடு்ப்ப�ற்்ொன ்படி்்ள்ப ்பின்பற்றுங்ள் (்ீபழ 
்ொடடை்ப்படடுள்ளது).

குழந்�்ய ்ீழ்பநொக்ி்ப ்பொரககுமொறு உங்ள் 
்்யில் ்படுக்்வயுங்ள். உங்ளு்டைய 
்்யின பமடடு்ப்பகு�ி்ய உ்பபயொ்ிதது, 
ப�ொள் ்பட்டை்ளுககு இ்டையில் உறு�ியொன 
்பினபுற �டடை்ைக த்ொடுங்ள். ஐநது 
்பினபுற �டடைல்்்ளக த்ொடுங்ள், அ்டை்பபு 
எடு்படடுவிடடை�ொ எனறு ஒவதவொரு �டடைலுககும் 
இ்டையில் சொி்பொருங்ள்.

அ்டை்பபு எடு்படடுவிடடைொல், குழந்�்ய 
மல்ைொநது ்படுக்்வதது, இரு விேல்்்ள அ�ன 
மொர்பின ்மயத�ில் ்வதது, குழந்�ககு ஐநது 
மொரபு அமுககு�ல்்்ளக த்ொடுங்ள் - CPR 
அழுத�ங்ள் ப்பொை, ஆனொல் தமதுவொ்வும் 
கூர்மயொ்வும். ஒவதவொரு அமுககு�லுககும் 
இ்டையில், அ்டை்பபு எடு்படடுவிடடை�ொ எனறு 
சொி்பொருங்ள்.

குழந்�ககு இ்பப்பொதும் அ்டை்பபு இருந�ொல், 
யொபேனும் 000 எனற இைக்த�ிற்கு 
அ்ழத�ொர்ளொ எனறு ்பொரக்வும், அவசே உ�வி 
வரும் வ்ே மீணடும் மொற்றி ஐநது ்பின்பக்த 
�டடைல்்்ளயும் ஐநது மொரபு அமுககு�ல்்்ளயும் 
தசயயுங்ள். எந�தவொரு பநேத�ிலும் குழந்� 
உணரவிழந�ொல், குழந்� CPR- ஐத த�ொடைங்வும்.

குழந்�்ய முனபனொக்ி வ்ளதது. 
உங்ளு்டைய ்்யின பமடடு்ப்பகு�ியொல் 
குழந்�யின ப�ொள் ்பட்டை்ளுககு இ்டையில் 
உறு�ியொன ்பினபுறத �டடை்ைக த்ொடுங்ள். 
அடுத� �டடை்ைக த்ொடுககும் முன, 
அ்டை்பபு எடு்படடுள்ள�ொ எனறு ்பொருங்ள். 
ஐநது �டடைல்்ளுககு்ப ்பிறகும் அ்டை்பபு 
எடு்படைொவிடடைொல், மொரபு அமுககு�ல்்்ள 
முயற்சியுங்ள்.

ஒரு ்்்ய குழந்�யின முது்ின நடுவில் 
்வயுங்ள், அடுத� ்்்ய மொர்பின 
்மயத�ில் ்வயுங்ள். உங்ளு்டைய ்்யின 
பமடடு்ப்பகு�ி்ய உ்பபயொ்ிதது, மொர்பில் ஐநது 
அமுககு�ல்்்ளச் தசயயுங்ள் - CPR அழுத�ங்ள் 
ப்பொை, ஆனொல் தமதுவொ்வும் கூர்மயொ்வும். 
ஒவதவொரு அழுககு�ல்்ளுககும் இ்டையில் 
அ்டை்பபு எடு்படடுள்ள�ொ எனறு சொி்பொருங்ள்.

குழந்�ககு இனனமும் அ்டைத�ல் இருந�ொல், 
000 எனற இைக்த்� அ்ழயுங்ள், ஆனொல் 
அவசே உ�வி வரும் வ்ே, மொற்று ஐநது ்பின்பக் 
அடி்்ளயும், ஐநது மொரபு அமுககு�ல்்்ளயும் 
தசயயுங்ள். எந�தவொரு பநேத�ிலும் குழந்� 
உணரவிழநது ப்பொனொல், குழந்� CPR -ஐத 
த�ொடைஙகுங்ள்.

மார்பில் 5 முறை தள்ளுதல்முதுகில் 5 முறை தட்டுதல்

மாைிமாைிச் செயதல்

முதுகில் 5 முறை தட்டுதல் மார்பில் 5 முறை தள்ளுதல்

மாைிமாைிச் செயதல்
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த�ொண்டையில் ஏதும் சிக்ி அ்டைத�்ைத �விர்ப்பது 
எ்ப்படி: மு�லு�வி ்படைங்ளில் வய�ில் 

த்பொருத�மொனது

குழந்�ககுத த�ொண்டை அ்டைததுவிடும் ப்பொது எனன தசயவது

அ்டைத�ல் மு�லு�வி: ஒரு வயதுககு உட்படடை குழந்�்ளுககு அ்டை்ப்்ப எடுத�ல்

அ்டைத�ல் மு�லு�வி: சிறுவர்ள் மற்றும் ்ப�ின்பருவத�ினருககு அ்டை்ப்்ப எடுத�ல்

குழந்�்ளுககும் சிறுவர்ளுககும் டி-அளவொன 
மின்ைத்� விடைச் சிறிய த்பொருள் எ�னொலும் 
த�ொண்டை அ்டைக்்ப்படைைொம். த�ொண்டை 
அ்டைத�்ைத �டுக் சிறிய த்பொருட்்ள 
அவர்ளுககு எடடைொ� இடைத�ில் ்வயுங்ள், 
உண்வச் சிறிய துணடு்ளொ் தவடடுங்ள், 
பமலும் குழந்�்ள் சொ்ப்பிடும் ப்பொது 
அவர்்ள பமற்்பொர்வ தசயயுங்ள், குறி்ப்பொ் 
அவர்ள் ஐநது வயதுககுக ்ீழ் இருககும் ப்பொது.

த�ொண்டையில் ஏதும் சிக்ி அ்டைததுள்ள 
அறிகுறி்ய ஒரு குழந்� ்ொடடினொல், 000 எனற 
இைக்த�ிற்கு உடைனடியொ்த த�ொ்ைப்பசி 
தசயது, அ்டை்ப்்ப எடு்ப்ப�ற்்ொன ்படி்்ள்ப 
்பின்பற்றுங்ள் (்ீபழ ்ொடடை்ப்படடுள்ளது). 
ஒ்ப்பபேற்றர அந� அ்ழ்ப்பிபைபய இரு்ப்பொர.

த�ொண்டை அ்டைததுள்ள அறிகுறி்ய ஒரு 
குழந்� ்ொடடினொல், ்ப�ற்ற்ப்படைொமல், 
த்பொருள் தவளியில் வருவ�ற்கு உ�வ, 
குழந்�்ய இருமுமொறு கூறுங்ள். இது 
பவ்ை தசயயொவிடடைொல், அ்டை்ப்்ப 
எடு்ப்ப�ற்்ொன ்படி்்ள்ப ்பின்பற்றுங்ள் (்ீபழ 
்ொடடை்ப்படடுள்ளது).

குழந்�்ய ்ீழ்பநொக்ி்ப ்பொரககுமொறு உங்ள் 
்்யில் ்படுக்்வயுங்ள். உங்ளு்டைய 
்்யின பமடடு்ப்பகு�ி்ய உ்பபயொ்ிதது, 
ப�ொள் ்பட்டை்ளுககு இ்டையில் உறு�ியொன 
்பினபுற �டடை்ைக த்ொடுங்ள். ஐநது 
்பினபுற �டடைல்்்ளக த்ொடுங்ள், அ்டை்பபு 
எடு்படடுவிடடை�ொ எனறு ஒவதவொரு �டடைலுககும் 
இ்டையில் சொி்பொருங்ள்.

அ்டை்பபு எடு்படடுவிடடைொல், குழந்�்ய 
மல்ைொநது ்படுக்்வதது, இரு விேல்்்ள அ�ன 
மொர்பின ்மயத�ில் ்வதது, குழந்�ககு ஐநது 
மொரபு அமுககு�ல்்்ளக த்ொடுங்ள் - CPR 
அழுத�ங்ள் ப்பொை, ஆனொல் தமதுவொ்வும் 
கூர்மயொ்வும். ஒவதவொரு அமுககு�லுககும் 
இ்டையில், அ்டை்பபு எடு்படடுவிடடை�ொ எனறு 
சொி்பொருங்ள்.

குழந்�ககு இ்பப்பொதும் அ்டை்பபு இருந�ொல், 
யொபேனும் 000 எனற இைக்த�ிற்கு 
அ்ழத�ொர்ளொ எனறு ்பொரக்வும், அவசே உ�வி 
வரும் வ்ே மீணடும் மொற்றி ஐநது ்பின்பக்த 
�டடைல்்்ளயும் ஐநது மொரபு அமுககு�ல்்்ளயும் 
தசயயுங்ள். எந�தவொரு பநேத�ிலும் குழந்� 
உணரவிழந�ொல், குழந்� CPR- ஐத த�ொடைங்வும்.

குழந்�்ய முனபனொக்ி வ்ளதது. 
உங்ளு்டைய ்்யின பமடடு்ப்பகு�ியொல் 
குழந்�யின ப�ொள் ்பட்டை்ளுககு இ்டையில் 
உறு�ியொன ்பினபுறத �டடை்ைக த்ொடுங்ள். 
அடுத� �டடை்ைக த்ொடுககும் முன, 
அ்டை்பபு எடு்படடுள்ள�ொ எனறு ்பொருங்ள். 
ஐநது �டடைல்்ளுககு்ப ்பிறகும் அ்டை்பபு 
எடு்படைொவிடடைொல், மொரபு அமுககு�ல்்்ள 
முயற்சியுங்ள்.

ஒரு ்்்ய குழந்�யின முது்ின நடுவில் 
்வயுங்ள், அடுத� ்்்ய மொர்பின 
்மயத�ில் ்வயுங்ள். உங்ளு்டைய ்்யின 
பமடடு்ப்பகு�ி்ய உ்பபயொ்ிதது, மொர்பில் ஐநது 
அமுககு�ல்்்ளச் தசயயுங்ள் - CPR அழுத�ங்ள் 
ப்பொை, ஆனொல் தமதுவொ்வும் கூர்மயொ்வும். 
ஒவதவொரு அழுககு�ல்்ளுககும் இ்டையில் 
அ்டை்பபு எடு்படடுள்ள�ொ எனறு சொி்பொருங்ள்.

குழந்�ககு இனனமும் அ்டைத�ல் இருந�ொல், 
000 எனற இைக்த்� அ்ழயுங்ள், ஆனொல் 
அவசே உ�வி வரும் வ்ே, மொற்று ஐநது ்பின்பக் 
அடி்்ளயும், ஐநது மொரபு அமுககு�ல்்்ளயும் 
தசயயுங்ள். எந�தவொரு பநேத�ிலும் குழந்� 
உணரவிழநது ப்பொனொல், குழந்� CPR -ஐத 
த�ொடைஙகுங்ள்.

மார்பில் 5 முறை தள்ளுதல்முதுகில் 5 முறை தட்டுதல்
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