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ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 
ਲਾਗ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਕਿੱਚ ਕਸੱਧੇ ਸਰੀਰਿ ਸੰਪਰਿ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਕਿੱਿ ਨਾਲ 
ਹਿਾ ਕਿੱਚ ਬੰੂਦਾਂ ਜਾਂ ਤਲਾਂ ਅਤੇ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਚਲੇ ਬੱਚੇ ਿਈ ਦੂਸਰੇ ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ 
ਬਾਲਗਾਂ, ਅਤੇ ਕਖਡੌਕਿਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਭਾਂਕਡਆਂ 
ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਕਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 
ਨਾਲ ਿਾਧੂ ਸਰੀਰਿ ਸੰਪਰਿ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਿ 
ਬੱਚੇ ਸੰਿ੍ਾਮਿ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਕਿੱਚ ਆਉਿਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਫੈਲਾਉਿਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨੰੂ ਰੋਿਿਾ ਸੰਭਿ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨੰੂ ਘਟਾਉਿ ਲਈ 
ਇੱਿ ਸਿੱਿ ਮਾਹੌਲ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਕਚਆਂ ਕਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਕਿਿਸਤ ਿਰਨ 
ਕਿੱਚ ਕਸਕਖਅਿ ਕਿਿੇਂ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ? 
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਬਾਿੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਸਕਖਅਿ ਬੱਕਚਆਂ 
ਕਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਅਤੇ ਕਿਿਸਤ 
ਿਰਿੇ, ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨੰੂ ਘਟਾਉਿ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਕਚਆਂ 
ਦੇ ਸਿੈ-ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਕਸਕਖਅਿਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੰੂ ਕਿਿਸਤ ਿਰਿੇ ਿੀ ਉਤਸਾਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਸਕਖਅਿ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਅਨੁਭਿ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਖਾਿੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨੈਪੀ ਬਦਲਿ 
ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਿਾ ਕਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ 
ਆਦਤਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪੱਿਾ ਿਰਨਗੇ।

ਬੱਕਚਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕਨਯਮ ਸਥਾਪਤ ਿਰਿੇ ਅਤੇ 
ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਿੇ, ਕਸਕਖਅਿ 
ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਕਿਿਸਤ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਮਦਦ 
ਿਰਨਗੇ।

ਆਰੰਕਭਿ ਕਸਖਲਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ
ਆਰੰਕਭਿ ਕਸਖਲਾਈ ਸਿੇਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਿਰਨ ਨਾਲ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਹਮਸ਼ੇਾ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਆਦਤਾਂ 
ਕਿਿਸਤ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਕਿੱਚ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗਿ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਿ ਕਿੱਚ ਿੀ 
ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।

ਆਰੰਕਭਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਸੱਕਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਿੇਾ ਕਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਗ ਦੇ ਫਲੈਿ ਨੰੂ ਘਟਾਉਿ ਲਈ ਕਸਕਖਅਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੇ ਜਾਿ ਿਾਲੇ 
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਿ ਯਗੋ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਸਿੱਿ ਮਾਹੌਲ ਬਿਾਈ ਰੱਖਿ ਕਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਿੱਚ ਸਕਹਯੋਗ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ? 
ਤੁਸੀਂ ਸੇਿਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਰਨ ਿੇਲੇ ਸਧਾਰਿ ਸਿੱਿਤਾ ਪ੍ਕਿਕਰਆਿਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਿਾ ਿਰਿੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਕਿੱਚ ਬੱਕਚਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ 
ਬਿਾ ਿੇ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਸੰਿ੍ਾਮਿ 
ਕਬਮਾਰੀ ਲਈ ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਿ ਦੀ ਕਮਆਦ ਬਾਰੇ ਆਪਿੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਿ ਹੋਿਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 
ਪਾਲਿਾ ਿਰਨਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੋਿ ਦੀ ਕਮਆਦ ਇਹ ਯਿੀਨੀ 
ਬਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਿੀਨ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਿੇ ਕਸਕਖਅਿ ਤੋਂ ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰੋ।

StartingBlocks.gov.au ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਕਿੱਚ ਸਾਫ਼-
ਸਫ਼ਾਈ (hygiene at home) ਕਸਖਾਉਿ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

https://www.startingblocks.gov.au/at-home/hygiene-at-home/
https://www.startingblocks.gov.au/at-home/hygiene-at-home/
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ਆਰੰਕਭਿ ਕਸਖਲਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ 
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਧੀਆਂ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿ ਿਾਲੀ ਲਾਗ ਨੰੂ ਘਟਾਉਿ ਲਈ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਈ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਿਧੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਕਿੱਚ ਕਸਕਖਅਿਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੀਤੀ 
ਜਾਿ ਿਾਲੀ ਪ੍ਕਿਕਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇਸ ਅਕਭਆਸ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਕਸਕਖਅਿਾਂ ਨੰੂ ਅਕਭਆਸ ਿਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਿ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਸਰਚ 
ਿਾਊਂਕਸਲ (National Health and Medical Research 
Council) (NHMRC), ਰਾਜ ਅਤੇ ਿੇਂਦਰੀ ਪ੍ਦੇਸ ਕਸਹਤ ਕਿਭਾਗ 
ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (state and 
territory health departments and Food Standards 
Australia New Zealand) ਦੀਆਂ ਕਸਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਕਲਖਤੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਿਕਰਆਿਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਿਗੀਆਂ।

ਸੇਿਾ ਕਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਿ ਿਾਲੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰਿਨੀਤੀਆਂ ਕਿੱਚ ਇਹ 
ਸਾਮਲ ਹਨ: 

+  ਸੇਿਾ ਕਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਿ ਿਾਲੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰਿਨੀਤੀਆਂ ਕਿੱਚ 
ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

+  ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਿ ਅਤੇ ਸੁਿਾਉਿ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਕਿੱਚ 
ਮਦਦ ਿਰਨਾ

+  ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਧੋਿ ਦੇ ਢੁਿਿੇਂ ਅਕਭਆਸ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸਾਹਤ ਿਰਨਾ

+  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਿਾਉਿਾ ਕਿ ਉਪਿਰਿਾਂ ਅਤੇ ਕਖਡੌਕਿਆਂ ਦੀ 
ਕਨਯਮਤ ਸਫਾਈ/ਧੁਆਈ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਿੀਤੀ 
ਜਾਿੇ

+  ਗੁਸਲਖਾਕਨਆਂ, ਰਸੋਈਆਂ, ਸੌਿ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਤੇ 
ਖੇਡਿ ਦੀ ਥਾਿਾਂ ਿਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰੱਖਿਾ

+  ਟਾਇਲਟ ਿਰਤਿ ਅਤੇ ਨੈਪੀ ਬਦਲਿ ਦੇ 
ਢੁਿਿੇਂ ਤਰੀਿੇ ਿਰਤਿਾ

+  ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਨੱਿ ਪੰੂਝਿ ਲਈ ਢੁਿਿੀਂ ਪ੍ਕਿਕਰਆਿਾਂ 
ਿਰਤਿਾ, ਅਤੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਆਪਿੇ ਆਪ ਿਰਨਾ 
ਕਸਖਾਉਿਾ

+  ਗੁਸਲਖਾਕਨਆਂ ਕਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਿੱਦ 
ਦੇ ਕਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਕਿਕਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਿੇਤ ਅਤੇ 
ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਿਾ

+  ਢੁਿਿੇਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਬੰਧਨ, ਕਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਕਭਆਸਾਂ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਿਰਨਾ

+  ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੇ ਟੀਿਾਿਰਨ ਸਕਮਆਂ ਬਾਰੇ 
ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਲਖਤੀ ਜਾਿਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨਾ

+  ਸਰੀਰਿ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਕਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨੰੂ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਿ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਪੱਸਟ 
ਪ੍ਕਿਕਰਆਿਾਂ ਕਿਿਸਤ ਿਰਨਾ

+  ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਿ੍ਾਮਿ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਬਾਰੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਲਖਤੀ ਜਾਿਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨਾ।


