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12727748 -47 تلفه بخش غزال دو:   

 عزاحی ٍ چبح: رٍثظ عوَهی ٍ اًتطبرات ثیوبرستبى آتیِ

تْیِ مٌٌدگبى: پزیسب مبری ٍ هلینب ضزغبهیبى   

             ٌّگبم استفبدُ اس هبضیي ثبسی در ثخشخص غخشا
حتوبً مَدك خَد را ّوزاّی مٌید ٍ ًنبت ایوٌخی را   

 رعبیت فزهبئید.
            در صَرت استفبدُ اس اتبق ثبسی حتخوخًب در مخٌخبر

مَدمتبى ثبضید ٍ در ٌّگبم استفبدُ اس ٍسبیل ثبسی اس 
 اٍ هزاقجت مٌید.

         قجل اس حضَر در اتبق ثبسی ثب فزسًدتخبى  طخغخفخًب
 پزستبر هسئَ  اتبق ثبسی ثشص را هغلع سبسید.

      ٍ در ٌّگبم ًطبًدى مَدك خَد ثز رٍی ٍیلچخز
صٌدطی غذا حتوبً موزثٌد ایوٌی را ثجٌدید ٍ ّیچگخبُ   

 مَدك خَد را تٌْب ًگذارید.
              در صَرت ًیبس ثِ تخوخَیخو پخَضخل مخَدك

دطجٌدتبى قجل اس ّز اقداهی ٍسبیل هَرد ًیبس اس قجیل    
) پَضل  طَسیَى  دستوب  هزعخَة ٍ...  را آهخبدُ               

 مٌید ٍ سپس اقدام ثِ توَیو آى ًوبئید.
                                                                                          

 به اميذ سالمتي و ضادابي تمامي كودكان



 به بخص غزال خوش آمذیذ
ثب تَجِ ثِ ایي مِ استقزار دائن پزستبر ثز ثبطیي فزسًد 

دطجٌدتبى اهنبى پذیز ًوی ثبضد  ثب آهَسش ّبیی مِ تَسظ 
ایي ثزٍضَر ثِ ضوب دادُ هی ضَد  ثز آى ّستین مِ هحیغی 
اهي ثزای مَدك ضوب فزاّن مٌین ٍ اس صدهبت احتوبطی ثِ 

 اٍ جلَگیزی مٌین .
 

 در سهبى ثستزی فشًدتبى در ثیوبرستبى خَاّطوٌدین:
       ِدر ٌّگبم خزٍج اس اتبق یب تزك مَدك خَد حتخوخبً ثخ

 پزستبر ثشص اعالع دّید.
      در ٌّگبم استفبدُ اس تلفي ّوزاُ اس مَدك خَد غخبفخل

 ًطَید ٍ سوی مٌید ثب تلفي ّوزاُ خَد موتز صحجت مٌٌد.
    ًزدُ ّبی هحبفظ مٌبر تشت ّویطِ ثبید ثبال ثبضد ٍ در

صَرتی مِ ثزای اًجبم مبری آًْب را پبییي هی آٍرید  طغفخبً  
 پس اس اتوبم آى مبر هجدداً ًزدُ ّب را ثبال ثجزید.

  

        طغفبً در صَرت خزاثی ًزدُ ّبی هحبفظ مٌخبر تخشخت
 سزیوبً پزستبر را ثب خجز سبسید.

         طغفًب ٌّگبم استفبدُ اس مبطسنِ ثشص حتخوخًب در مخٌخبر
 مَدك خَد حضَر داضتِ ثبضید.

       ِطغفبً ارتفبع تشت را تغییز ًدّید ٍ در صَرتی مِ ًیخبس ثخ
اًجبم ایي مبر دارید حتوبً ثب ّوبٌّگی پزستبر ضیفت  ایي مبر    

 را اًجبم دّید.
            اس ایستبدى فزسًد خَد ثز رٍی تشت ثِ دطخیخل خخغخز

 سقَط  جلَگیزی ًوبئید.
    سوی مٌید طجبس  مفص ٍ دهپبیی مَدمتبى هتٌبست ثخب

 سٌص ثبضد.
  در صَرتی مِ فزسًدتبى ٌَّس تَاًبیی مبهل در راُ رفتي

پیدا ًنزدُ است در ٌّگبم راُ رفتي اس اٍ هزاقجت ثیطتخزی  
 ثِ عول آٍرید.

     سًگ اخجبر در دستزس ضوب هی ثبضد ٍ در صَرت ًیخبس
ثِ مول جْت هزاقجت اس مَدك ٍ یب در ٌّگبم تخزك اٍ        
 هی تَاًید ثب فطبر دادى آى پزستبر هسئَ  را هغلع مٌید.

      چزخ ّبی تشت مَدك  ّویطِ ثبید قفل ثبضد  ّخیخ
 گبُ قفل آى را ثبس ًنٌٌد.

       ثْتزاست در عَ  ضت چزاغ خَاة ضوب دائوخبً رٍضخي
ثبضد ٍ در صَرتی ًیبس ثِ اًجبم مبری داضتید حتوبً چزاغ را 

 مبهل رٍضي ًوبئید.
          در صَرتی مِ احسبس مزدید مخَدك درد دارد ٍ ثخی

قزار است  ضزٍری است جْت رفع ایي هَضَع پزسختخبر      
 ثشص را هغلع سبسید.

 


