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ি�ম ে�িরলাইিজং বা বাে�র সাহােযয্ জীবাণুমু� করা

ভােলাভােব আপনার হাত ধুেয় িনন এবং আপনার খাওয়ােনার উপকরণগিল গরম, সাবান জেল ধুেয় 
িনন। একিট েবাতেলর �াশ বয্বহার কের আপনার েবাতেলর িভতের এবং বাইের েমেজ িনন। একিট 
বাঁেটর �াশ বয্বহার কের বাঁটিট েমেজ িনন এবং তার মেধয্ েথেক দুেধর সম� িছেটেফাঁটা দূর করার 
জনয্ েসটা েচেপ তার মেধয্ িদেয় িফনিক িদেয় জল েবর করু�ন। কেলর নীেচ সম� উপকরণগিল খুব 
ভােলাভােব ধুেয় িনন।

আপনার ে�িরলাইজারিটেত �েয়াজনীয় পিরমাণ জল েযাগ করু�ন। 
(��তকারেকর িনেদর্ শাবলী েদখুন)।

বাঁটিট সহ আপনার উপকরণিট ে�িরলাইজারিটেত ভরু�ন িচমটা (েকান উপকরণ েযন ওপেরর িদেক 
মুখ কের না থােক/জল িদেয় ভরেত পারা যায়, তা িনি�ত করু�ন)। ে�িরলাইজােরর ঢাকনা লাগান 
এবং যিদ আপিন ইেলক�ক ি�ম ে�িরলাইজার বয্বহার কেরন তেব এিটেক সুইচ অন করু�ন বা 
�েয়াজনীয় পাওয়ার এবং টাইম েসট কের এিটেক মাইে�াওেয়েভ রাখুন।

(��তকারেকর িনেদর্ শাবলী েদখুন)।

এিট েশষ হওয়ার পের ে�িরলাইজারিট সাধারণত িনেজ েথেকই ব� হেয় যােব। আপনার 
ে�িরলাইজারিটেক ঢাকা িদেয় রাখুন এবং েখালার আেগ িজিনসগিল সামানয্ ঠা�া হেত িদন।

আপনার জীবাণুমু� উপকরণগিল দূিষত হওয়া এিড়েয় চলেত, সবর্দা আপনার ে�িরলাইজ করা বাঁেটর 
িচমটা বয্বহার কের আপনার েবাতলিটর িবিভ� অংশ েজাড়া িদন। যিদ অিবলে� বয্বহার করা না হয়, 
তাহেল বাঁট এবং ঢাকনা লসিগেয় েবাতল স�ূণর্রেপ েজাড়া লাগােনা উিচত।

গরু樌�পূণর্ তথয্: েযেহতু �নদু� আপনার িশশর জনয্ আদশর্ ভারসাময্যু� খাবার এবং অসু�তার িবরু�ে� সুর�া, আর মা ও িশশ উভেয়র জনয্ই বহু� �কার অ-েপৗি�কতামূলক উপকার �দান কের, িশশেক �নদু� পান 
করােনািটই সেবর্াৎকৃ� প�া।  আপনার িশশিটেক খাওয়ােনার িবষেয় িবিভ� িবকে�র মেধয্ িনবর্াচেনর সমেয় আমরা আপনার �া�য্ পিরেসবা েপশাদােরর সে� কথা বলার জনয্ সুপািরশ কের থািক। �নদু� পান করােনার জনয্ ��িত 
এবং েসিট চািলেয় যাওয়ার ে�ে� েপশাদারী পরামশর্ও �হণ করা উিচত। যিদ আপিন �নদু� �দােনর িস�া� �হণ কেরন, তাহেল তার জনয্ একিট �া�য্কর, ভারসাময্যু� খাবার খাওয়ািট গরু��পূণর্। যখন মােয়রা �নদু� না 
�দােনর িস�া� �হণ কেরন অথবা যিদ েকান কারেণ তাঁরা েসিট করার জনয্ স�ম না হন, তাহেল �নদুে�র পিরবতর্  িহসােব ইনফয্া� ফমুর্লািট কাময্। �নদু� পান না করােনার একিট িস�া�, অথবা েবাতেলর মাধয্েম আংিশক 
খাওয়ােনা শরু� করািট �নদু� উৎপাদেন �াস ঘটােব।  েয েকােনা কারেণ যিদ আপিন �নদু� না পান করােনার িস�া� েনন, তাহেল অবশয্ই মেন রাখেবন েয েসই িস�া� নাকচ কের িফের আসা কিঠন হেত পাের।  ইনফয্া� 
ফমুর্লা বয্বহােরর একিট সামািজক এবং আিথর্ক �ভাব আেছ, েযিট আবিশয্কভােব িবেবচনা করা উিচত। একিট িশশর �া�য্িভিৎত㊴ক ঝঁুিকগিল এিড়েয় যাওয়ার জনয্ ইনফয্া� ফমুর্লাগিলর ��িত, বয্বহার এবং মজুদকরণগিল সবর্দাই 
েলেবেল উে�িখত িনেদর্ শনা অনুসার হওয়া উিচত।


