
உங்கள் �ழந்ைதய�ன் மல மாதி�ைய ேசக�த்தல்
- ந�ங்கள் ஆரம்ப�ப்பதற்� �ன்
 இந்த அறி��த்தல்கைளப் ப�க்க�ம்

• ஒ� வாரத்திற்�ம் �ைறவான வய�ைடய �ழந்ைதயா? �ழந்ைத ப�றந்� 7 நாட்கள் ஆ�ம் ேபா� 
மாதி�ைய ேசக��ங்கள், அல்ல� அதன் ப�ற� உங்களால் ��ந்தவைர வ�ைரவ�ல் ேசக��ங்கள்.

• �ழந்ைத ப�றந்� ஒ� வாரத்திற்� ேமல் ஆகிறதா? உங்களால் ��ந்தவைர வ�ைரவாக மாதி�ைய 
ேசக��ங்கள்

• மறந்�வ�ட்�ர்களா அல்ல� ேசக�க்க க�னமாக உள்ளதா? எந்த ேநரத்தி�ம் உங்கள் மாதி�ைய  
அ�ப்ப�ைவ�ங்கள்-ஒவ்ெவா� மாதி��ம் �க்கியமான�

 Kit ெதாைலந்�வ�ட்டதா அல்ல� ச�யான �ைறய�ல் பயன்ப�த்தவ�ல்ைலயா? - எங்கைளத் ெதாடர்� 
ெகாள்�ங்கள்: ெதாைலேபசி: 1800 436 888 இைணயதளம்: www.genv.org.au

1  உங்க�க்�த் ேதைவயானைவ:

1. இந்த அறி��த்தல்கள், 

2. உங்கள� nappy swab kit, மற்�ம்

3. ஒ� ேபனா

 உங்கள் �ழந்ைதய�ன் அ�க்� நாப்ப�ைய மாற்ற�ம்

 உங்கள் �ழந்ைத பா�காப்பான நிைலக்�த் தி�ம்�ம் வைர 

(உதாரணமாக ெதாட்�ல்), அ�க்� நாப்ப�ைய ஒ� பக்கத்தில் ைவக்க�ம் 

2  அ�க்� நாப்ப�ைய உ�தியான ேமற்பரப்ெபான்றில் ைவத்� திறக்க�ம்

 �ழாையத் தி�கி, இ�த்� திறக்க�ம். இவ்வா� ெசய்வதால் swab-ஐ 

ெவள�ேய எ�க்கலாம்

 உங்கள் ேதால் அல்ல� ேவ� எந்த ேமற்பரப்ப��ம் swab �ன� 

ெதாடாதவா� கவனமாக இ�ங்கள்

3  அ�க்� நாப்ப�ய�லி�ந்� மலத்தின் சிறிதள� மாதி�ைய  

எ�ப்பதற்காக swab �ன�யால் ேலசாகத் ெதாட�ம்
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GenV Nappy Swab அறி��த்தல்கள்

�ழந்ைதப் ப�வ உடல்நலப் ப�ரச்சிைனகைள த�ர்க்க 

���ம் என்� நாங்கள் நம்�கிேறாம்.

4  அதிகள� மலத்ைத எ�க்க ேவண்டாம்

 Swab �ன�ய�ல் மலத்தின் நிறம் சிறிதள� ெத�யக்��யதாக இ�ந்தால் 

ேபா�ம்

அ�த்த தைல�ைறைய �ன்ெனப்ேபா�ம் இல்லாதவைகய�ல்
ஆேராக்கியமானவர்களாக மாற்ற உத�கின்றைமக்� நன்றி.

http://www.genv.org.au/


7  �ழாைய ெவள்ைளப் ைபய�ல் ைவக்க�ம்

 ��ந்தவைர ைபய��ள் காற்� இல்லாதவா� ��ம்வைகய�ல் 

ைபய�ன் வ�ள�ம்�கைள ஒன்றாக அ�த்த�ம்

8  ஏற்கனேவ தபால் கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட உைறய�ல் ெவள்ைளப் 

ைபைய ைவக்க�ம்

 உைறைய ச�யாக �� ஒட்ட�ம்

 இ� அைற ெவப்பநிைலய�ல் ைவக்கப்படலாம் (�ள�ர்சாதனப்ெபட்� 

அல்ல� freezer-இல் அல்ல)

9  ஒ� வாரத்திற்�ள் அல்ல� ��ய வ�ைரவ�ல், உைறைய GenVக்� 

தபால் �லம் அ�ப்ப�ம் - அைத எந்த Australia Post ெபட்�ய��ம் 

ேபாடலாம், �த்திைர ேதைவய�ல்ைல
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CLICK

5  Swab-ஐ உடன�யாக �ழாய��ள் தி�ம்பைவத்�வ��ங்கள் 

 உங்கள் ேதால் அல்ல� ேவ� எந்த ேமற்பரப்ப��ம் swab �ன� 

ெதா�வதற்� அ�மதிக்காத�ர்கள்

 �ழாைய இ�க்கமாக ��ங்கள்

6  �ழாய�ல் 'ேசக�க்கப்பட்ட ேததி' என்� �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள இடத்தில் 

ேததிைய எ��ங்கள் (‘Date collected’)

GenV Nappy Swab அறி��த்தல்கள்

�ழந்ைதப் ப�வ உடல்நலப் ப�ரச்சிைனகைள த�ர்க்க 

���ம் என்� நாங்கள் நம்�கிேறாம்.

அ�த்த தைல�ைறைய �ன்ெனப்ேபா�ம் இல்லாதவைகய�ல்
ஆேராக்கியமானவர்களாக மாற்ற உத�கின்றைமக்� நன்றி.
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