
ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤ ੇਸੂਈਆਂ ਦੇ 
ਦਆੁਲੇ ਪਈ ਿਚਤੰਾ ਦਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ.ੈ

ਂਸੂਈਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਿਬਮਾਰੀ
ਫਲੈਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪੱਖ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਉਿਚਤ ਿਨਪਟਾਰ ੇਤ ੇ
ਸਾਡੇ ਹਰੋ ਕੇਅਰਗਾਈਡਜ਼ ਵਖੋੇ, ਿਜਵ � ਿਕ "ਘਰੇਲੂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਹਦੰ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਹੀ ਿਨਪਟਾਰ.ੇ"  ਸੂਈਆਂ

ਂਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਹੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਅਤ ੇਕੀ ਨਹੀ:

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ ਂਕੀ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:
ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ � ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ “ਸ਼ਾਰਪਸ” ਬਾਕਸ ਿਵਚ ਰੱਖੋ. ਸੂਈ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵਾਿਪਸ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇਪਾਲਤੂਆਂ ਤ � “ਸ਼ਾਰਪਸ” ਕੰਟਨੇਰ ਨੂੰ ਪਹਚੁੰ ਤ � ਦਰੂ ਰੱਖੋ. ਸੂਈਆਂ ਕੂੜ ੇਚ ਨਾ ਸੁੱਟ।ੋ

ਂਸਿਰੰਜ ਲੇਬਲ ਅਤ ੇਅਲੱਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ ੋਤੁਸੀ ਜਾਣ ਸਕੋ ਿਕ ਿਕਹੜ ੇਟੀਕੇ ਹਨ
ਅਤ ੇਿਕੱਥੇ ਟੀਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ.

ਉਨਾ� ਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਿਵਚ ਨਾ ਸੁੱਟ.ੋ

ਜਦ� ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਧਾ ਭਿਰਆ ਹਵੋ ੇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਨਵ � "ਸ਼ਾਰਪਸ"
ਬਾਕਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਖੁਦ ਸੂਈ ਦੇ ਿਹਸੇੱ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ.

ਸੂਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜ ੋਅਤ ੇਨਾ ਤੜੋ.ੋ

ਿਰਸਾਈਕਿਲੰਗ ਡੱਿਬਆਂ ਿਵਚ ਸੂਈ ਨਾ ਪਾਓ.

ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ "ਸ਼ਾਰਪਸ" ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬਹਤੁਾ ਨਾ ਭਰ.ੋ

• ਡੰੂਘ ੇਸਾਹ ਲਓ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ

• ਂਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਦਓ ਿਜੱਥ ੇਤੁਸੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਰਹ ੇਹ;ੋ
ਤਣਾਅ ਨਾ ਕਰੋ

• ਆਪਣ ੇਿਦਮਾਗ ਨੂੰ ਹਰੋ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਟਕਾਓ.

• ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕੰਮ — ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ

• ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਭਟਕਾਓ

• ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ

• ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਲ ਰੱਖੋ

• ਸੂਈ ਵਲੱ ਨਾ ਦੇਖੋ; ਸੂਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਤ ੇਿਧਆਨ
ਕ�ਦ�ਤ ਕਰੋ

• ਂਜ ੇਤੁਸੀ ਦਰਦ ਤ � ਡਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਬਰਫ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਚਮਚੇ
ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰੋ

• ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੂਜਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਵਾਓ ਿਕ ਅਿਭਆਸ
ਅਤ ੇਸਮ� ਨਾਲ ਿਚਤੰਾ ਘਟੱ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਂ ਂਜ ੇਤੁਸੀ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹ ੋਉਹ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਘਬਰਾਉਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਨਾ� ਂ ਦੀ ਿਚਤੰਾ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹਨ:

ਂ ਂਓਨਟਾਰੀਓ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਫਡੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਵਚਾਰ ਸ�ਟ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਫਾਉਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਅਤ ੇਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਿਕ ਇਹ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ © 2019.

ਕੇਅਰ ਗਾਈਡ
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