COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਨਆਨਿਆਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਿਆਉਿਾ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੋਗ 2019 (COVID-19)
ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮੇਤ, ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਰੋਗ 2019 (COVID-19) ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ।
COVID-19 ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਾਂ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਕਕ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆੀਂ ਨੂੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਆਦਾ ਸੂੰਭਾਵਨਾ
ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆੀਂ ਕੁਝ
ਵਾਇਰਸਾੀਂ ਤੋਂ ਸੂੰਕਰਕਮਤ ਹੋ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ ਤਾੀਂ ਉਹ ਖਾਸਕਰ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ।
ਹੇਠਾੀਂ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾੀਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ COVID-19: ਗਰਭਵਤੀ, ਕਨਆਕਣਆੀਂ ਨੂੂੰ ਮਾੀਂ ਦਾ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ ਜਾੀਂ

ਨਵਜੂੰਮੇ ਬਿੱਕਚਆੀਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆੀਂ ਇਸਤਰੀਆੀਂ ਲਈ ਕਸਫਾਰਸਾੀਂ ਵੇਖ:ੋ
• ਜੇਕਰ ਕਕਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੂੰ COVID-19 ਹੋ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੂੰ ਾ ਹੈ?
• ਕੀ COVID-19 ਵਾਲੀਆੀਂ ਇਸਤਰੀਆੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ “ਰੂਮ ਇਨ” ਕਰ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ?
• ਕੀ ਮੈਨੂੂੰ ਆਪਣੀਆੀਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆੀਂ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ?
• ਕੀ ਮੈਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਕਲਵਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾੀਂ ਕਿਕਲਵਰੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਉਨ੍ਾੀਂ ਇਸਤਰੀਆੀਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਜਨ੍ਾੀਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਦਿੱਤਾ ਹੈ (“ਚੌਥੀ ਕਤਮਾਹੀ”)
ਗੂੰਭੀਰ ਨਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਨਕਸ ਨੂੰ ਹੈ?
ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੂੰਕਰਕਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਜਨ੍ਾੀਂਨੂੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ
ਕਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਿੂ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਕਜਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾੀਂ ਉਸਤੋਂ ਵਿੱਿ ਹੈ (65 ਸਾਲ ਜਾੀਂ ਉਸਤੋਂ ਵਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾੀਂ
ਨੂੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ), ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਜਨ੍ਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆੀਂ ਕਸਹਤ-ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾੀਂ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ:
• ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ
• ਦਰਕਮਆਨੇ ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ ਦਮਾ
• ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ
• ਕਮਿੋਰ ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ
• ਮੋਟਾਪਾ
• ਿਾਇਕਬਟੀਿ
• ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ
• ਕਜਗਰ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ
• ਕੈਂਸਰ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਿੱਕ ਬਿੁਰਗ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆੀਂ ਕਸਹਤ-ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾੀਂ ਕਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਿੇ ਲਈ ਖਾਸਕਰ ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਭੌਕਤਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹਿੱਥਾੀਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਸਰੁੱਨਖਆ

Punjabi (India)

ਮਾੀਂ ਦਾ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀਆੀਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਕਨਆਕਣਆੀਂ ਅਤੇ ਬਿੱਕਚਆੀਂ ਨੂੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਕਮਤ
ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ COVID-19 ਮਹਾੀਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ-ਕਵਿੱਚ-ਰਕਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਕਰਵਾਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਕਵਿੱਚ ਜਾੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਕਬਨਾੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਦਸਤ
ਜਾੀਂ ਹੋਰ ਕਬਮਾਰੀਆੀਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ ਵਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਜੋ ਮਾੀਂਵਾੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਆਕਣਆੀਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣਾ
ਦੁਿੱਿ ਕਪਆ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਕਵਿੱਚ ਉਨ੍ਾਨ
ੀਂ ੂੂੰ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਰਿੱਕਖਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਹੁੱਤਵਿਰਨ ਨਕਉ ਾਂ ਹੈ?
ਮਾੀਂ ਦਾ ਦੁਿੱਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁ ਹਾਿੇ ਕਨਆਣੇ ਲਈ ਕਬਹਤਰੀਨ ਪੋਸਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ
ਪਰੋਟੀਨ, ਚੀਨੀ, ਚਰਬੀ, ਕਵਟਾਕਮਨ ਅਤੇ ਖਕਣਜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਕਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤੇ ਮਿਬੂਤ ਬਣਨ ਲਈ ਕਨਆਕਣਆੀਂ ਨੂੂੰ
ਕਜਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿਮ ਹੋ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਫੀਿ ਦਰ ਫੀਿ, ਤੁ ਹਾਿੇ ਕਨਆਣੇ ਦੀਆੀਂ ਪੋਸਣ
ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਿਰੂਰਤਾੀਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁ ਕੂਲ ਬਣ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਕਤਰਿੱਕਖਆ ਕਾਰਕ, ਐਨਿਾਈਮ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਚਿੱਟੇ ਸੈਲ
ਿੱ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵਜੂੰਮੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਪਰਕਤਰਿੱਕਖਆ ਪਰਣਾਲੀ
(ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ) ਦੀ ਬੁਕਨਆਦ ਕਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਨਆਕਣਆੀਂ ਨੂੂੰ ਤੁ ਹਾਿੇ ਐੀਂਟੀਬਾਿੀਿ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁਦ
ੂੰ ੇ ਹਨ, ਜੋ
ਉਨ੍ਾੀਂਨੂੂੰ ਲਾਗਾੀਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਜਨ੍ਾੀਂ ਕਵਿੱਚ ਦਸਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਕਥਤੀਆੀਂ ਕਵਿੱਚ ਕਨਆਕਣਆੀਂ
ਕਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੇ ਆਮ ਸੂੰਕਰਮਣ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਂ ਆਿਿੇ ਿੁੱਚੇ ਲਈ ਿਰਯਾਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨਵੁੱਚ ਦੁੱਧ ਨਕਵੇਂ ਿਿਾ ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?
ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁ ਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਕਤਆੀਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ
ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣਾ (ਮੂੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣਾ) ਤੁ ਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਕਪਆਉਣ ਲਈ ਪਰਯਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਕਵਿੱਚ ਦੁਿੱਿ
ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਕਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਿੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰੀਰ-ਤੋਂ-ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੂੰਪਰਕ ਅਤੇ ਰੂਕਮੂੰਗ-ਇਨ ਦੋ ਵਿੱਖਰੇ
ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕਜਹੜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਨਆਣੇ ਲਈ ਚੂੰਗੇ ਹਨ
ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਉਸਨੂੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਿੱਿ ਨਹੀ ੀਂ ਕਪਆ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਰੀਰ-ਤੋਂ-ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੂੰਿਰਕ: ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁ ਰੂੰਤ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਕਿੱਪਕੜਆੀਂ ਤੋਂ ਕਬਨਾੀਂ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ’ਤੇ
ਕਲਟਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਿ
ਿੱ ਪੀਣ, ਜਾੀਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 60 ਤੋਂ 90 ਕਮੂੰਟਾੀਂ ਤਕ ਉਸਨੂੂੰ ਉਿੱਥੇ ਹੀ ਰਿੱਖੋ।
ਰਨਮੂੰਗ-ਇਨ: ਤੁ ਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਕਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ (ਰੂਕਮੂੰਗ-ਇਨ), ਭਾਵੇਂ 6 ਫੁਿੱਟ ਦੂਰ, ਇਿੱਕ
ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਕਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਿੀ ਦੋਵਾੀਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਭੁਿੱਖ ਲਿੱ ਗਣ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ (ਦੁਿੱਿ
ਕਪਆਉਣ ਦੇ ਸੂੰਕੇਤ) ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਉਸਨੂੂੰ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਕਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਖਰਾ ਰਿੱਕਖਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਦੁਿੱਿ ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕਰਨ ਕਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਤੁ ਹਾਿੀ ਦੁਿੱਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ
ਤੁ ਹਾਿੇ ਦੁਿੱਿ ਨੂੂੰ ਕਿੱਢਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਿੱਖ,ੋ ਦੁਿੱਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਦੁਿੱਿ ਕਿੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ
ਆਪਣਾ ਦੁਿੱਿ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿੱਢਦੇ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਿਾ ਸਰੀਰ ਓਨੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵਿੱਚ ਦੁਿੱਿ ਬਣਾਉਣਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ
ਸਟਾਫ ਤੁ ਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਉਨ੍ਾੀਂਨੂੂੰ ਦਿੱਸੋ ਕਕ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਆਣੇ ਨੂੂੰ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾੀਂਨੂੂੰ ਇਨ੍ਾੀਂ ਤਰੀਕਕਆੀਂ ਬਾਰੇ ਕਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾੀਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਕਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਵਿੇਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾੀਂ “ਕਸਹਤਮੂੰਦ ਦੁਿੱਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੂੰ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਮੁਹਾਰਤਾੀਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਸੈਕਸਨ
ਵੇਖੋ।

ਕੀ COVID-19 ਵਾਲੀਆਾਂ ਇਸਤਰੀਆਾਂ ਮਾਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਆ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ?
ਹਾੀਂ, COVID-19 ਜਾੀਂ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵਾਲੀਆੀਂ ਇਸਤਰੀਆੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਆਣੇ ਕਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਸਾਵਿਾਨੀਆੀਂ ਨੂੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ।
ਮਾੀਂ ਦਾ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਕਹਲਾੀਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 20 ਸਕਕੂੰਟਾੀਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ
ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚਹਰੇ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਨਕਾਬ ਪਕਹਨਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਵਕਰੂੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਕਾਗਿ ਜਾੀਂ ਕਿੱਪੜਾ (ਕਜਵੇਂ ਇਿੱਕ ਬੈਨਿਾਨਾ ਜਾੀਂ ਸਕਾਰਫ਼) ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਿੇ ਮੂਹ
ੂੰ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਨੂੂੰ ਢਿੱਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਵਕਲਪ ਦੁਿੱਿ ਨੂੂੰ ਪੂੰਪ ਨਾਲ ਜਾੀਂ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਪੂੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਪੂੰਪ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੱਕਸਆੀਂ ਨੂੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਿਾ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ ਲਈ
ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੂੰ ਸਿੱਦਣ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕਬਮਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜਸਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲਿੱ ਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ।
ਜਦਕਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਦੁਿੱਿ ਕਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ੀਂ ਲਿੱ ਗਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹ ਕਗਆਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਦੁਿੱਿ
ਕਪਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਕਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਨਹੀ।ੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਕਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੁਿੱਚੀ
ਲਾਗ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱਿ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਰਿੱਕਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਕਪਆੀਂ ਦੇ ਰੋਗਨਾਸਕ ਤਿੱਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ
ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਕਦਆੀਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣਾ
ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੂੰਝ ਕਰਨ।
ਨਸਹਤਮੂੰਦ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਿ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਮਹਾਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ
• ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਸੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨਾ
o ਪਕਹਲੇ ਘੂੰਟੇ ਕਵਿੱਚ ਮਾੀਂ ਦਾ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣਾ: ਇਹ ਤੁ ਹਾਿੇ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
o ਕਨਆਣੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਣਾ ਅਤੇ ਪਕਹਲੀ ਫੀਿ
o ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
o ਕਿਆਦਾ ਗਕਹਰੀ ਲੈ ਕਚੂੰਗ ਕਰਨਾ
o ਦੁਿੱਿ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
• ਨਵਜੂੰਮੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਿਾਰਨ ਕਵਹਾਰ, ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ ਦੇ ਸੂੰਕੇਤ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣਾ ਨੂੂੰ ਸਮਝਣਾ
• ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਦੁਿ
ਿੱ ਕਿੱਢਣਾ
o ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਦੁਿੱਿ ਕਿੱਢਣਾ (ਸਟੈਨਫੋਰਿ) ਅਤੇ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਦੁਿੱਿ ਕਿੱਢਣਾ (ਗਲੋ ਬਲ ਹੈਲਥ ਮੀਿੀਆ)
o ਇਲੈ ਕਕਟਰਕ ਪੂੰਪ ਅਤੇ ਹੈਂਿਸ-ਆਨ ਪੂੰਕਪੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
o ਪਾਵਰ ਪੂੰਕਪੂੰਗ
o ਪੂੰਪ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ
• ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿੱਢੇ ਗਏ ਦੁਿ
ਿੱ ਨੂੂੰ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਪਆਉਣਾ
o ਦੁਿੱਿ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਸਾੀਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ
o ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ ਦੇ ਕਵਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ
o ਬੇਬੀ-ਲੇ ਿ/ਪੇਸਿ ਬਾਟਲ ਫੀਕਿੂੰਗ
▪ ਪੇਸਿ ਬਾਟਲ ਫੀਕਿੂੰਗ
▪ ਬਾਟਲ ਫੀਕਿੂੰਗ

•
•
•
•

▪ ਬੇਬੀ ਲੇ ਿ ਬਾਟਲ ਫੀਕਿੂੰਗ
ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਸਬੂੰਿ ਨੂੂੰ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਦੁਿੱਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੂੰ ਵਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ
LGBTQIA+ ਲਈ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿ
ਿੱ ਕਪਆਉਣ /ਦੁਿ
ਿੱ ਕਪਆਉਣ ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਪੂਰਕ/ਪੂੰਕਪੂੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਿੱਿਾ ਮਾੀਂ/ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ ਕਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਿਿਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਨਿਆਉਿ ਦੀ ਚੋਿ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਿਿੇ ਿੁੱਚੇ ਲਈ ਿਰਯਾਿਤ ਮਾਤਰਾ
ਨਵੁੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਿਿਦਾ ਤਾਾਂ ਦਧ
ੁੱ ਨਿਆਉਿ ਦੇ ਨਵਕਲਿਕ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?
ਅਗਲਾ ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਕਵਕਲਪ ਕਕਸੇ ਦਾਨੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਦੁਿੱਿ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਕਮਲਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਕਕਸੇ ਦਾਨੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਦੁਿ
ਿੱ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਗਲਾ ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਕਵਕਲਪ ਹੈ। ਜਦਕਕ
ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਨ੍ਾੀਂ ਪਕਰਵਾਰਾੀਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਹਤਿੱਵਪੂਰਨ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾੀਂ ਦਾ ਦੁਿੱਿ ਨਹੀ ੀਂ ਕਪਆ ਸਕਦੇ ਜਾੀਂ ਉਸਦੀ
ਚੋਣ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆੀਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਕਵਿੱਚ-ਕਟਕਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੇਰੀ ਮੂੰਗ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਕਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾੀਂ ਜਾੀਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾੀਂ ਦਾ
ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਕਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨਾਲ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾੀਂ ਪਕਰਵਾਰਾੀਂ ’ਤੇ ਕਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਜਾੀਂ ਆਮਦਨੀ ਕਵਿੱਚ
ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆੀਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾੀਂ ਕਤਆਰ ਕਰਨ, ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ
ੀਂ ਅਤੇ ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ (ਉਿੱਪਰ, ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਪਾਵਰ/ਈਿਣ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਬੀ-ਲੇ ਿ/ਪੇਸਿ ਬਾਟਲ ਫੀਕਿੂੰਗ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੇਖ)ੋ । ਸਾਇਦ ਪਕਰਵਾਰ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ
ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਕਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਕਚਆੀਂ ਨੂੂੰ ਪਰਯਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਕਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਦੁਿੱਿ
ਕਪਆਉਣਾ ਪੁਿੱਜਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੂੰ “ਘਿੱਟ ਮਾਤਰਾ ਕਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ” ਜਾੀਂ ਪਤਲਾ
ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਜਸਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਉਸਨੂੂੰ
ਹਾਕਸਲ ਕਰਨ ਜਾੀਂ ਪੁਿੱਜਣ ਕਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਸਤਰੀਆੀਂ, ਕਨਆਕਣਆੀਂ ਅਤੇ
ਬਿੱਕਚਆੀਂ (WIC) ਲਈ ਕਵਸੇਸ ਪੂਰਕ ਪੋਸਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਿਨਰਵਾਨਰਕ ਿੋਸ਼ਿ
ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਿਾ ਪਕਰਵਾਰ, ਖਾਸਕਰ ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾੀਂ, ਕਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤੇ ਰਿੱਜੇ ਹੋਏ
ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪਹੁੂੰਚ ਜਾੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮਿੱਕਸਆ ਕਰਕੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਿਾ ਪਕਰਵਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਲਈ ਸੂੰਘਰਸ
ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ COVID-19 ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਸੀਕਲਆੀਂ ਲਈ nyc.gov/getfood 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਛੁੱਟੀ ਹੋਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਵਕਲਿ
• 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “newborn care” (ਨਵਜੂੰਮੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ) ਲਈ ਪੁਛ
ਿੱ ੋ।
• ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੂ ਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
o ਏਨਸੂੰਟ ਸੌਂਗ ਿੂ ਲਾ ਸਰਕਵਕਸਿ
o ਬਾਈ ਮਾਈ ਸਾਈਿ ਬਰਥ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾੀਂ
ਲਈ, “Doula Services” (ਿੂ ਲਾ ਸਰਕਵਕਸਿ) ਦੇ ਅਿੀਨ)
o ਬਰੁਕਕਲਨ ਪੇਰੀਨੇਟਲ ਨੈਿੱਟਵਰਕ
o ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਕਵਮੈਨਿ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ਬਰੁਕਕਲਨ, ਕਵੀਨਿ, ਮੈਨਹੈਟਨ)

•
•

o ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਚਮੂੰਿ (ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂ ਿ)
o ਕੈਕਰਜ ਹਾਉਸ ਬਰਥ
o ਦ ਿੂ ਲਾ ਪਰਜ
ੋ ਕਟ
o ਬੇਬੀ ਕੈਰਵੈਨ
o NYC ਿੂ ਲਾ ਕਲੈ ਕਕਟਵ
o ਬਰਿ ਸੌਂਗ ਬਰੁਕਕਲਨ
o ਬੂਬਰ
ੀਂ ਕਸਨਾਈ ਕੇਅਕਰੂੰਗ ਫਾਰ ਯੋਰ ਕਨਊਬੌਰਨ ਵੀਿੀਓ (ਅੂੰਗਰੇਿੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਨਸ ਕਵਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ)
ਮਾਉਟ
ਦੁਿੱਿ ਕਪਆਉਣ ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ
o ਲਾ ਲੇ ਚੇ ਲੀਗ
o ਚਾਕਲੇ ਟ ਕਮਲਕ ਕੈਫੇ
o NYC ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਵਰਚੁਅਲ ਬੇਬੀ ਕੈਫੇਿ
▪ ਮੌਕਰਸਾਨੀਆ: eventbrite.com/e/63303442300
▪ ਹਰਲੇ ਮ: eventbrite.com/e/63302824452
▪ ਬਰਾਉਨਿਕਵਿੱਲ: eventbrite.com/e/63301605807
o ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਲੈ ਕਟੇਸਨ ਕੂੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸਨ
o ਨੈਸਨਲ ਕਵਮੈਨਿ ਹੈਲਥ ਐੀਂਿ ਬਰੈਸਟਫੀਕਿੂੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਸਨਿਤੀ ਿਦਲਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਨਸਹਤ ਨਵਭਾਗ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਿਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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