
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

GenV ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ (ਬ�ੈਸਟ ਿਮਲਕ) ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਅਗਲੀ ਪੀੜ�ੀ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

1 ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

• ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੀ
• ਦੁਧੱ ਨੰੂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਟਊਬ ਦੀ
• ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦੀ
• ਦੋ ਬੇਬੀ ਵਾਈਪਾਂ ਦੀ (ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ)
• ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਦੀ (ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ)

3 • ਦੁਧੱ ਨੰੂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ
ਤ� ਢੱਕਣ ਹਟਾ ਿਦਓ

• ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਊਡਰ
ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਡੱਗੇ

2 • ਚੋਣ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਸ ਬ�ੇਸਟ ਤ� ਦੁੱਧ
ਕੱਢਣਾ ਹੈ

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਬ�ੇਸਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਠੀਕ
ਹੈ

• ਬੇਬੀ ਵਾਈਪ ਨਾਲ ਬ�ੇਸਟ, ਿਨੱਪਲ, 
ਅਤੇ ਿਨੱਪਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੀ
ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰੋ

4 • ਦੁਧੱ ਨੰੂ ਿਟਊਬ ਿਵੱਚ ਕੱਢੋ
• ਤੁਸੀ ਂ ਸਾਫ ਬ�ੇਸਟ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ – ਿਫਰ ਦੁਧੱ ਨੰੂ ਿਟਊਬ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਿਦਓ

• ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਅੱਧਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ
(ਚੱਮਚੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜੋਗਾ)

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਇੰਨਾ ਦੁਧੱ ਇੱਕਠਾ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੋ ਤਾਂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾਂ ਇੱਕਠਾ
ਕਰੋ

5 • ਿਟਊਬ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਿਦਓ
– ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਹੈ

• ਬੇਬੀ ਵਾਈਪ ਨਾਲ ਿਫਰ ਤ� ਛਾਤੀ, 
ਿਨੱਪਲ, ਅਤੇ ਿਨੱਪਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ
ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰੋ

• ਦੁਧੱ ਦੀ ਿਟਊਬ ‘ਤੇ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
ਿਲਖ,ੋ ਿਜੱਥੇ ‘Date and Time 
Collected’ ਿਲਿਖਆ ਹੈ

• ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਪੈਡ ਨਾਲ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਥੈਲੀ
ਿਵੱਚ ਪਾਓ

• ਥੈਲੀ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਓ
– ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ
ਘੱਟ ਹਵਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਨੰੂ ਸੀਲ ਕਰੋ
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• ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤ� ਛੋਟਾ ਹੈ? 7 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ
ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਮੂਨਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰੋ

• ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤ� ਵੱਡਾ ਹੈ? ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਮੂਨਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰੋ
• ਭੱੁਲ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ

ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ – ਹਰੇਕ ਨਮੂਨਾ ਮਹੱਵਤਪੂਰਣ ਹੈ
• ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੁਧੱ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ –

ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ।

ਿਕਟ ਗੁਆਚ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? – ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਫ਼ੋਨ: 1800 436 888   ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.genv.org.au

ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਦਰੂ ਰੱਖੋ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਹਣ ਿਦਓ।
ਿਟਊਬ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, 
ਚਮੜੀ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪਾਊਡਰ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
ਜੇਕਰ ਜਲਣ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ।

8 • ਨਮੂਨਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਿਜੰਨੀ
ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸਨੰੂ GenV ਨੰੂ ਭੇਜੋ

• ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਪੋਸਟ (Australia 
Post) ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰੋ

• ਿਕਸੇ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ

• ਥੈਲੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਆਏ ਜਵਾਬੀ ਿਲਫਾਫੇ
ਿਵੱਚ ਪਾਓ

• ਿਲਫਾਫੇ ਨੰੂ ਸੀਲ ਕਰੋ
• ਇਸਨੰੂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਫ�ਜ਼ ਜਾਂ ਫ�ੀਜ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਨਹੀ)ਂ
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• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ, ਤਾਂ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

• ਇਹ 'GenV ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
instructions to collect 
biosamples' 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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