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અનુક્રમવિકા
બાળકો માટે 100 આરોગ્ય સંદેશાઓ જાણવા અને બીજાને જાણવા માટે ના આ 8-14
વર્ષની ઉંમરના બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને સરળ, ભરોસા લાયક આરોગ્ય શશક્ષણ
સંદેશાઓ છે . તેમાં 10-14 વર્ષની ઉંમરના યુવાન શકશોરોનો સમાવેશ થાય છે . અમને લાગે
છે કે તે ખાસ કરીને આ ઉપયોગી અને મહત્વનું છે તેની ખાતરી કરવા માટે 10-14 વર્ષની
ઉંમરના યુવાન શકશોરોને જાણ કરવામાં આવે છે . કારણ કે આ વય જૂ થ ઘણીવાર તેમના
પશરવારોમાં નાના બાળકોની સંભાળ રાખે છે . આ ઉપરાંત, આ રીતે તેમના પશરવારોને
મદદ કરવા માટે તેઓ જે કાયષ કરી રહ્યા છે તેની ઓળખ અને પ્રશંસા કરવી મહત્વપૂણષ છે .
100 સંદેશાઓમાં દરેક 10 સંદેશો છે જે માં 10 મુખ્ ય સ્વાસ્્ય શવર્યો ના છે : મેલેરીયા,
ઝાડો, પોર્ણ, ઉધરસ અને શરદીની બીમારી, આંતરડાના કીડા, પાણી અને સ્વચ્છતા,
રોગપ્રશતરક્ષા, એચઆયવી અને એઇડ્સ, અકસ્માતો અને ઇજા અને પ્રારં શભક બાળપણ
શવકાસ. આ સરળ આરોગ્ય સંદેશાઓ મા-બાપ અને આરોગ્ય શશક્ષકો માટે છે જેમ કે
ઘરોમાં બાળકોને , શાળાઓમાં, ક્લબોમાં અને શક્લશનકમાં વાપરી શકાય.
સ્વાસ્્ય શશક્ષણ અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓ શવકશસત અને તેની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે . તેઓનું ભાર્ાંતર અને અનુકૂલતાઓ પૂરી પાડી શકે છે કે જે
આરોગ્યને લગતો સંદેશ સાચો રહે. આરોગ્ય સંદેશો સચોટ અને અદ્યતન છે તેની ખાતરી
કરવા માટે ખૂબ કાળજી રાખવામાં આવી છે . આરોગ્ય અધીકારીઓ આ આરોગ્ય
સંદેશાઓનો ઉપયોગ તેમના વગષખંડો અને પશરયોજનામાં આરોગ્ય શશક્ષણની
પ્રવૃશિઓનું માળખું કરવા માટે કરે છે . ચચાષઓ અને અન્ય પ્રવૃશિઓને પ્રોત્સાહન આપે
છે .
ઉદાહરણ તરીકે , યોગ્ય હાથ ધોવા શવશે માશહતી બતાવ્યા પછી, બાળકો એકબીજાને અને
તેમના પશરવારોને પૂછી શકે છે . ‘એવા તો શું કારણો છે કે આપણાં પશરવારો અને સમુદયા
ના લોકો ને હાથ બરાબર ધોવા વીશે અગરં પડે છે?’ આ મુદ્દા શવશે ગપસપ કરીને અને
સમસ્યાઓનું શનરાકરણ કે વી રીતે કરવું તે નક્કી કરનારા બાળકો અને તે બદલાવના
પ્રશતશનશધ બની જાય છે . તે આરોગ્ય સંદેશોની અધ્યયતની નીચેનું મૂલ્ય છે. આ સંદેશ ચચાષ
અને શિયા માટે દ્વાર જેવા છે .
માતા શપતા અથવા શશક્ષકો, બાળકોને આરોગ્ય સંદેશાઓ યાદ રાખવા માટે કહી શકે છે .
અથવા, સંદેશા યાદ રાખવા માટે બાળકો દરેક આરોગ્ય સંદેશા સાથે જવા માટે શિયાઓ
બનાવી શકે છે . નાના ઇનામોને એક પુરસ્કાર તરીકે બાળકોને આપી સકાય કે જેઓ
શીખ્યા છે અને અન્ય લોકો સાથે આરોગ્ય સંદેશા ફે લાવ્યા છે . ઉદાહરણ તરીકે , શરબન
અથવા રં ગીન ફે શિકનો ભાગ ઇનામો તરીકે આપી શકાય છે . પછી બાળકો આ લાકડી પર
રં ગીન રેઈન્બો બાંધી અને આનંદ મેળવી સકે છે કે જે આરોગ્ય સંદેશો તે શીખ્યા અને
ફે લાવ્યા છે .
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બાળકો માટે 100 આરોગ્ય સંદેશાઓ જાણવા અને બીજાને જાણવામાટે ના કે જે
બાળકોના સ્વાસ્્ય માટે કે શરિજ શસ્થત યુકેમાં નાના એનજીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા
છે . બાળકોના આરોગ્ય માટે સમગ્ર શવશ્વમાં સ્વાસ્્ય શશક્ષણ ભાગીદારો સાથે કામ કરે છે .
શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની સમીક્ષા
કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે . http://www.healthorb.org
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અમારા વિશે

બાળકો માટે 100 આરોગ્ય સંદેશાઓ જાણવા અને બીજાને જાણવા માટે ના આ 8-14
વર્ષની ઉંમરના બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને સરળ, ભરોસા લાયક આરોગ્ય શશક્ષણ
સંદેશાઓ છે . તેમાં 10-14 વર્ષની ઉંમરના યુવાન શકશોરોનો સમાવેશ થાય છે . અમને લાગે
છે કે તે ખાસ કરીને આ ઉપયોગી અને મહત્વનું છે તેની ખાતરી કરવા માટે 10-14 વર્ષની
ઉંમરના યુવાન શકશોરોને જાણ કરવામાં આવે છે . કારણ કે આ વય જૂ થ ઘણીવાર તેમના
પશરવારોમાં નાના બાળકોની સંભાળ રાખે છે . આ ઉપરાંત, આ રીતે તેમના પશરવારોને
મદદ કરવા માટે તેઓ જે કાયષ કરી રહ્યા છે તેની ઓળખ અને પ્રશંસા કરવી મહત્વપૂણષ છે .
100 સંદેશાઓમાં દરેક 10 સંદેશો છે જે માં 10 મુખ્ ય સ્વાસ્્ય શવર્યો ના છે : મેલેરીયા,
ઝાડો, પોર્ણ, ઉધરસ અને શરદીની બીમારી, આંતરડાના કીડા, પાણી અને સ્વચ્છતા,
રોગપ્રશતરક્ષા, એચઆયવી અને એઇડ્સ, અકસ્માતો અને ઇજા અને પ્રારં શભક બાળપણ
શવકાસ. આ સરળ આરોગ્ય સંદેશાઓ મા-બાપ અને આરોગ્ય શશક્ષકો માટે છે જેમ કે
ઘરોમાં બાળકોને , શાળાઓમાં, ક્લબોમાં અને શક્લશનકમાં વાપરી શકાય.
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અહીં વિષય 1 પર 10 સંદેશાઓ: બાળકો માટે ની કાળજી

1. રમત રમો, લાડ લાડવો, વાતો કરો, હસો, શશશુઓ અને નાના બાળકોઅને સાથે જેટલા
બની સકે તેટલા ગીત ગાવો.
2. શશશુઓ અને નાના બાળકો ગુસ્સે થઇ અને ભયભીત થઈ જાય છે અને સરળતાથી અશ્રુ
બની જાય છે , અને તેમની લાગણીઓ સમજવી શકતા નથી. હં મેશા તેમની સાથે કોમલ
રહો.
3. નાના બાળકો ઝડપથી શીખે છે : ચાલવાનું, અવાજ કરવાનુ,ં ખાવું અને પીવું તો તેમને
મદદ કરો પણ તેમને સલામત ભૂલો તેમને કરવા દો.
4. દરેક છોકરીઓ અને છોકરાઓ એકબીજા જેટલા જ મહત્વપૂણષ છે . દરેક વ્યશિને સારી
રીતે સારવાર કરો, ખાસ કરીને બાળકો કે જેઓ શવકલાંગ છે .
5. નાના બાળકો તેમના આસપાસના લોકોની શિયાઓની નકલ કરે છે . તમારી જાતની
સંભાળ રાખો, તેમની નજીક સારી વતષણૂક કરો અને તેમને સારી રીતો ઉછે રો.
6. જ્યારે નાના બાળકો રદન કરે છે , ત્યાં એક કારણ (ભૂખ, ભય, પીડા) છે . શા માટે તે
શોધવાનો પ્રયાસ કરો.
7. નાના બાળકોને સંખ્ યા અને શબ્દોની રમતો, કલર કરવો અને શચત્રકામ આ બધુ રમીને
શાળામાં શીખવા માટે મદદ કરો. તેમને વાતાષઓ જણાવો, તેમની સાથે ગીતો ગોવો
અને નૃત્ય કરો.
8. નાન બાળકો ના જૂ થમાં જુ ઓ અને એક નોટબુકમાં રેકોડષ કરો કે કે વી રીતે બાળક પહેલી
વાર ચાલવાનું શીખે છે , અને જ્યારે તેઓ બોલતા, ચાલવાનું અને વાતચીત જેવા કયાષ
કરે છે .
9. પુખ્ ત દે ખભાળવાળાઓ અને મોટા બાળકોને મદદ કરીને રોગોને રોકવા મદદ કરે છે તે
તપાસો કે શશશુઓ અને નાના બાળકો સ્વચ્છ (ખાસ કરીને હાથ અને ચહેરાઓ), સ્વછ
પાણી પીવે છે અને પૂરતા પ્રમાણમાં સારા ખોરાક ખાય છે .
10.શશશુઓ અને નાના બાળકો માટે પ્રેમ અને કાળજી આપો પરં તુ તમારા શવશે ભૂલશો
નહીં તમે પણ મહત્વપૂણષ છે .
આ શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . http://www.health-orb.org
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અહીં પ્રવૃશિઓ માટે ના કે ટલાક શવચારો છે જે બાળકો આ શવર્ય શવશે વધુ સમજવા અને
અન્ય લોકો સાથે સંદેશા બીજાને કહેવા માટે કરી શકે છે .

બાળકો માટે સંભાળ: બાળકો શું કરી શકે છે ?

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

આપણા પોતાના શબ્દોમાં અને આપણી પોતાની ભાર્ામાં બાળકોને સંભાળ પર
આપણાં સંદેશાઓ બનાવો.
સંદેશાઓને યાદ કરો જેથી કરીને ક્યારેય ભૂલી ન શકીય.
અન્ય બાળકો અને આપણાં પશરવારો સાથે સંદેશાઓ ફે લાવો.
'છોકરાઓ' અને 'છોકરીઓ' ના જુ થ ને શવભાશજત કરો; જેમાં છોકરાઓ છોકરીઓ ની
રમતો રમે અને છોકરીઓ છોકરાઓ ની રમતો રમે. પછી બંને જૂ થોને રમતો વીશે ચચાષ
કરવાદો. ઉદાહરણ તરીકે , શું તમે છોકરાઓ અથવા છોકરીઓ રમતો તરીકે
ઓળખાતી રમતો સાથે સહમત છો? કે મ અથવા કે મ નહીં?
ઘરે અથવા શાળામાં 'સારા' અને 'ખરાબ' વતષનને શામેલ કરો અને શા માટે તેઓ આની
જેમ વણષવે છે ?
આ શવર્ય શવશે આપણે જે જાણીએ છીએ તે અન્ય લોકોને દશાષવવા માટે પોસ્ટરો
બનાવો.
ઘરે, સ્કૂ લ કે સમુદાય જૂ થોમાં મોબાઇલ, રેટલ્સ, મકાન બ્લોક્સ, ઢીંગલી, પશુઓ અને
શચત્ર પુસ્તકો જેવા રમકડાં બનાવવાની સ્પધાષઓનું આયોજન કરો.
શચત્રો અને પોસ્ટરો બનાવો કે જેમાં સરળ રસ્તા થી ગણા રોગ અટકી સકે છે જેમ કે
સાબુથી હાથ ધોવા, રોગપ્રશતરક્ષા, અને સમતોલ આહાર ખાવા.
નાના બાળકો સાથે રમવાની કાળજી રાખનારાઓ શવશે ટૂં કું નાટક કરો. તેઓ બે
માતાઓ વચ્ચે સંવાદ રમી શકે છે ; જે માને છે કે નાના બાળકોને મૌન રાખવું જોઈએ
અને આનંદમાં માને છે તે! હાવભાવ અને ચહેરાના અશભવ્યશિઓ સાથે માત્ર એક
લાગણી/લાગણીલ રજૂ કરે છે . અન્ય બાળકો ધારે છે કે લાગણી શું છે .
માતાશપતા અને દાદા-દાદીને પૂછો કે શા માટે અને કે મ બાળકો રદન કરે છે અને હસે છે
તે વગષ સાથે કહો અને શોધી કાઢો.
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•
•

•
•
•
•

એક વગષ અથવા જૂ થ સ્થાશનક સમુદાયમાંથી બાળકને અપનાવી શકે છે . બાળક દર
મશહને કે વી રીતે મોટો થાય છે તે દશાષવવા માતાની મુલાકાત કરો.
સ્વચ્છ પાણી પીવા અને પીવાનું સુરશક્ષત રાખવા જેથી નાના રોગોને અટકાવવા અને
નાના ભાઈબહેનો સાથે તેમને ગાવા માટે સરળ પગલાઓનું વણષન કરવા માટે એક ગીત
બનાવો.
વૃદ્ધ બાળકો તેમના માતાશપતા ને પુછે કે તેમના બાળકો અને નાના બાળકોની સંભાળ
રાખતી વખતે તેમના માટે સૌથી મોટી તકલીફ શું હતી.
બાળકનું મગજ કે વી રીતે શવકસે છે તે શવશે વધુ જણાવવા માટે આરોગ્ય કાયષકર અથવા
શવજ્ઞાન શશક્ષકને પૂછો.
મોટા બાળકો સમુદાયના વૃદ્ધોને ગાયન, વાતાષઓ અને રમતો શીખવવા અને શશશુઓ
અને નાના બાળકો માટે ગીતો ગાવા માટે કહી શકે છે .
બાળકો મોટા લોકોને પુછે છે કે તેઓ શું શવચારે છે કે બાળકોને રોગો થવાથી રોકવું તે
મહત્વનું છે .

વધુ માશહતી માટે સંપકષ
કરો www.childrenforhealth.org અથવા clare@childrenforhealth.org.

અહીં વિષય 2 પર 10 સંદેશાઓ: ઉધરસ,
શરદી અને બીમારી

1. રસોઈમાં આગના ધુમાડા હોય છે જે ફે ફસામાં જઈ શકે છે અને બીમારીનું કારણ બની
શકે છે . બહાર રસોઈ કરીને ધુમાડો ટાળો અથવા જ્યાં તાજી હવા આવી શકે છે અને
ધુમાડો છટકી શકે છે .
2. તમાકુ નું ધુમ્રપાન ફે ફસાંને નબળા બનાવે છે . અન્ય લોકો ધૂમ્રપાન કરતાં હોય અને એ
ધુમાડો લેવો એ પણ હાશનકારક છે .
3. દરેક વ્યશિને ઉધરસ અને શરદી લાગે છે . મોટા ભાગના ઝડપથી સાજા થઈ જાય છે .
જો ઉધરસ અને શરદી 3 અઠવાશડયાથી વધુ ચાલે તો આરોગ્ય શક્લશનકમાં જાઓ.
4. બેક્ટે શરયા નામના જં તઓ
ુ ના એક પ્રકારો છે અને એને વાયરસ પણ કહેવામાં આવે છે .
વાઈરસને કારણે મોટા ભાગની ઉધરસ અને શરદી સજાષય છે અને દવાનો ઉપયોગથી
અટકાવી શકાતા નથી.
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5. ફે ફસા એક સરીર નો ભાગ છે જે શ્વાસ લે છે . ઉધરસ અને શરદી ફે ફસા ને નબળા બનાવે
છે . ન્યુમોશનયા એક બેક્ટે શરયા જં તુ છે જે નબળા ફે ફસામાં ગંભીર બીમારીનું કારણ બને
છે .
6. ન્યુમોશનયા (ગંભીર બીમારી) ની શનશાની ઝડપી શ્વાસ છે . શ્વાસને સાંભળો. છાતી ઉપર
અને નીચે થતી જુ ઓ. અન્ય શચહ્નો કે તાવ, માંદગી અને છાતીમાં દુખાવો થાય છે .
7. શશશુ જે 2 મશહના કરતાં નાનું હોય અને 60 શ્વાસ થી વધુ એક શમશનટ માં લેતું હોય તો
તરતજ આરોગ્ય કાયષકરને સંપકષ કરો. 1-5 વર્ષના બાળકોમાં ઝડપી શ્વાસ દર શમશનટે
20-30 થી પણ વધુ હોય છે .
8. સારો આહાર (અને સ્તનપાન કરનારા બાળકો), ધૂમ્રપાનથી મુિ ઘર અને
રોગપ્રશતકારકતા ન્યુમોશનયા જેવી ગંભીર બીમારીઓને રોકવા માટે મદદ કરે છે .
9. ઉધરસ અને શરદી ને સારી એવી સારવાર કરો કે જેમાં તમે ગરમ રહો, વારમવાર સ્વછ
પીણાં પીવો(જેમ કે સૂપ અને જ્યુસ) આરામ કરો અને નાક સાફ રાખો.
10.ઉધરસ અને શરદીથી એક બીજાનાથી ફે લાતી શબમારીઓને રોકો. મોઢા પર હાથ રાખો
અને પીવા માટે ના વાસણો ચોખા રાખો, અને ઉધરસ કાગળ માં ખાવો.
આ શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . http://www.health-orb.org
અહીં પ્રવૃશિઓ માટે ના કે ટલાક શવચારો છે જે બાળકો આ શવર્ય શવશે વધુ સમજવા અને
અન્ય લોકો સાથે સંદેશા બીજાને કહેવા માટે કરી શકે છે .

ઉધરસ, શરદી અને બીમારી: બાળકો શું કરી શકે છે ?
•
•
•

•

આપણા પોતાના શબ્દોમાં અને આપણી પોતાની ભાર્ામાં ઉધરસ, શરદી અને
બીમારીઓ પર આપણાં સંદેશાઓ બનાવો.
સંદેશાઓને યાદ કરો જેથી કરીને ક્યારેય ભૂલી ન શકીય.
અન્ય બાળકો અને આપણાં પશરવારો સાથે સંદેશાઓ ફે લાવો

તમારા ઘરની યોજના બનાવો. જ્યાં ધુમાડો છે અને જ્યાં નથી? નાના બાળકો
ધુમાડાથી દૂ ર રહેવા માટે ક્યાં સલામત છે?
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•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

માતાશપતાને પ્રોત્સાશહત કરવા માટે તેમના બાળકોને ઓરીસ અને ચીસ પાડવી જેવા
ખતરનાક રોગો સામે રોગપ્રશતરક્ષા માટે પોસ્ટર બનાવો.
ન્યુમોશનયા શવશે ગીત બનાવો અને તેને આપણાં પશરવાર અને શમત્રો સાથે શેર કરો.
શ્વાસ લેવાની પ્રશિયા ઝડપી હોય ત્યારે અને શ્વાસ લેવાની પ્રશિયા સામાન્ય છે તેની
ગણતરીમાં મદદ કરવા માટે દોરી અને પ્થર સાથે લોલક બનાવો. અને બતાવવું કે
અને આપણાં પશરવારોને કે વી રીતે શીખવવ્યું છે .
બાળકો ને સ્તનપાન કરાવા શવશે તમાર પોતાના નાટકો બનાવો.
તાવ સાથે ઠં ડુ થવા શવશે અને ઠં ડામાં ગરમ રહેવા વીસે એક નાટક કરો.

ખાવા પહેલાં અને શૌચાલયનો ઉપયોગ કયાષ પછી આપણાં હાથ ધોવા માટે ઘર અને
શાળાને મદદ કરવામાટે ટીપી ટે પ બનાવો.
જીવાણુઓના ફે લાય એ માટે સાબુ અને પાણીથી તમારા હાથ કે વી રીતે ધોવા તે જાણો,
અને તમારી જાતને ઉધરસ અને શરદી સામે રક્ષણ આપો.
ન્યુમોશનયાના જ્ઞાનને જુ દા જુ દા દૃશ્યોથી નજર કરીને પરીક્ષણ કરી શકો છે કે શરદી
હોયી શકે છે .
પૂછો કે ન્યુમોશનયા માટે જોખમી સંકેતો શું છે ? અને આપણાં પશરવારો સાથે શેર કરો જે
આપણે શીખ્યા.
પૂછો ક્યાં ધુમ્રપાન પ્રશતબંશધત છે? શું તમારી શાળા ધુમ્રપાન શનર્ેધ છે?
પૂછો કે જે આપણને ઝડપી શ્વાસ કે મ થયા છે? આપણે આપણાં શ્વાસને ઓળખી
શકીએ છીયે જેમાં આપણને શીખવા મળે કે જ્યારે કોઈ ન્યુમોશનયાથી પીશડત હોય તો
કે ટલો જડપી શ્વાસ લે છે .
ઉધરસ અને શરદીની સારવાર કરવાના માટે નવી અને જૂ ની રીત પૂછો.
જં તુઓ કે વી રીતે ફે લાય છે તે પૂછો? હાથ મેળવવાની રમત રમીને જાણો.

ટીપી ટે પ, લોલક રમત અથવા હાથ મેળવવાની રમત જાણવા અથવા વધુ માશહતી માટે ,
કૃ પા કરીને સંપકષ
કરો www.childrenforhealth.org અથવાclare@childrenforhealth.org.
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અહીં વિષય 3 પર 10 સંદેશાઓ: રોગ-પ્રવિરક્ષિ

1. દર વર્ે સમગ્ર શવશ્વમાં લાખો માબાપ ખાતરી કરે છે કે તેમના બાળકો મજબૂત બન્યા છે
અને તેમને રોગપ્રશતરક્ષા માટે લઈને રોગોથી સુરશક્ષત છે .
2. જ્યારે તમે ચેપી રોગોથી બીમાર છો, ત્યારે તમારા શરીરમાં એક નાનકડા અદ્રશ્ય
સૂક્ષ્મજીવ દાખલ થયો છે . આ સૂક્ષ્મજીવ વધુ જં તુઓ બનાવે છે અને તમારૂ શરીર સારી
રીતે કામ કરવાનું બંધ કરે છે .
3. તમારા શરીરમાં શવશેર્ સૈશનક જેવા સંરક્ષકો છે જે જીવાણુઓ સામે લડવા માટે
એશન્ટબોડીઝ કહેવાય છે . જ્યારે જં તુઓ મૃત્યુ પામે છે , એશન્ટબોડીઝ તમારા શરીરમાં
ફરીથી લડવા માટે તૈયાર રહે છે .
4. ઇરયુનાઇઝે શન તમારા શરીરમાં એશન્ટજેન્સ મૂકે છે (ઈન્જેક્શન દ્વારા અથવા મોં દ્વારા).
તેઓ તમારા શરીરને એક રોગ સામે લડવા સૈશનકની જેમ એશન્ટબોડીઝ બનાવવા માટે
શીખવે છે .
5. રોગ સામે રક્ષણ આપવા માટે તમારા શરીરને પૂરતી એશન્ટબોડીઝ બનાવવામાં મદદ
કરવા માટે કે ટલાક રસીનો એક કરતા વધુ વાર આપવામાં આવે છે .
6. ભયાનક રોગો કે જેનાથી મૃત્યુ થઈ સકે છે અને પીડા આપે છે , જેવા કે ઓરી,
ટ્યુબરક્યુલોશસસ, શડપ્થેશરયા, ચીસ પાડવી, પોશલયો અને ધૂમકે તુ (અને વધુ),
રોગપ્રશતરક્ષા દ્વારા રોકી શકાય છે .
7. તમારા શરીરને સુરશક્ષત રાખવા માટે તમારે રોગના થાય તે પહેલાં રોગપ્રશતરક્ષા
કરવાની જરૂર છે .
8. બાળકોને સુરશક્ષત રાખવા માટે તાત્કાશલક બાળકોને રસી આપવામાં આવે છે . જો કોઈ
બાળક તે તક ગુમાવે તો તેને પાછળથી બચાવી શકાય છે .
9. શવશવધ રોગો માટે જુ દા જુ દા સમયે બાળકોને રસી આપવામાં આવે છે . ક્યારે અને ક્યાં
તમારા બાળક માટે સમુદાય ઇરયુનોઝ કરે છે તે શોધો.
10.જો ઇરયુનાઇઝે શનના શદવસે શશશુઓ અથવા નાના બાળકો થોડાં બીમાર હોય તો
તેઓ હજુ પણ રસી લઈ શકાય છે .
આ શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . http://www.health-orb.org

10

અહીં પ્રવૃશિઓ માટે ના કે ટલાક શવચારો છે જે બાળકો આ શવર્ય શવશે વધુ સમજવા અને
અન્ય લોકો સાથે સંદેશા બીજાને કહેવા માટે કરી શકે છે .

રોગ-પ્રવિરક્ષિ: બાળકો શું કરી શકે છે ?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

આપણા પોતાના શબ્દોમાં અને આપણી પોતાની ભાર્ામાં રોગ-પ્રશતરક્ષણ પર
આપણાં સંદેશાઓ બનાવો.
સંદેશાઓને યાદ કરો જેથી કરીને ક્યારેય ભૂલી ન શકીય.
અન્ય બાળકો અને આપણાં પશરવારો સાથે સંદેશાઓ ફે લાવો.

ઇરયુનાઇઝે શનનાં શદવસો માટે પોસ્ટરો બનાવો અને તેમને પ્રદશશષત કરો જ્યાં દરેક તેને
જોઈ શકે .
આપણાં ગામના બાળકોને નુકસાન પહોંચાડતા ખતરનાક રોગો અટકાવવાનું નાટક
કરો.
આપણને રક્ષણ આપવા માટે ઘોર રોગો સામે લડતા સુપરહીરોની રસીનો શચત્રો
ધરાવતી વાતાષ બનાવો.
એક અથવા વધુ રોગોનું પોસ્ટર બનાવો જે શડફીથેશરયા, મેઝલ્સ એન્ડ રબેલા, પેટુષશસસ,
ટ્યુબરક્યુલોશસસ, ટે ટાનસ અને પોશલઓ જેવા રોગપ્રશતરક્ષા દ્વારા રોકી શકાય.
પ્રશતદ્રવ્ય શવશે એક નાટક અથવા વાતાષ બનાવો, એક પ્રકારની, મજબૂત રક્ષક જે
આપણને સુરશક્ષત અને સારી રીતે રાખે છે .
દરેક રોગો શવશે જાણો અને અન્ય બાળકો અને આપણા પશરવારો સાથે શેર કરો જે તમે
શીખ્યા.
નવું જન્મેલું બાળક અને તેમની માં માટે તેમના રોગપ્રશતરક્ષાના સમય સાથે એક ખાસ
જન્મશદવસ કાડષ બનાવો જેથી તેઓ તેમને જીવનનો સુખી અને તંદુરસ્ત પ્રથમ વર્ષ
સુભેછા પાઠવે.
રોગપ્રશતરક્ષાઓ સામેના ઘણા રોગો શવશે વધુ જાણો.
અપંગ બાળકોને મદદ કરવા શવશે વધુ જાણો.
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•
•
•
•
•
•
•
•

ઇરયુનાઇઝે શન શવશે અમે કે ટલું જાણીએ છીએ તે જાણવા માટે એક શિઝ બનાવો. તે
શમત્રો અને પશરવાર સાથે શેર કરો.
સોધો કે કયા ઇરયુનાઇઝે શનો આપણને એક કરતા વધુ વાર જરૂર છે . અને જે બાળકો
રસી ચૂકી ગયા છે તે શોધવા માટે મદદ કરો.
રોગોના સુપરપાવસષ શું છે અને કે વી રીતે રોગપ્રશતરક્ષા આ સિાઓને હરાવે છે તે જાણો.
આપણાં વગષમાં દરેકને તપાસો અને આપણાં શશક્ષકો પાસે તેમની તમામ રસી છે તે
જાણો.
શદવસો અને સ્વાસ્્ય અઠવાશડયા માટે ખાસ રોગપ્રશતરક્ષા કાયષિમ છે કે નહીં તે તપાસો
અને ક્યારે તમામ શશશુઓ અને નાના બાળકો રસીકરણ માટે જઈ શકે છે .
આપણાં પશરવારમાં કોઈપણ ઇરયુનાઇઝે શનો ચૂકી ગયા છે કે નહીં તે શોધી કાઢો જેથી
તેમને મદદ મળી શકે .
તમારા દે શમાં રસીકરણ શવશે પૂછો અને ક્યારે આપણે રસી મેળવી શકીએ.
આપણાં પશરવારમાં કોઈને પણ મૃત્યુની શબમારીઓ છે એ શોધો અને તેમને પૂછો કે
તેમને શું થયું હતું.

વધુ માશહતી માટે સંપકષ
કરો www.childrenforhealth.org અથવા clare@childrenforhealth.org.

અહીં વિષય 4 પર 10 સંદેશાઓ: મલેવરયા

1. મલેશરયા એ ચેપગ્રસ્ત મચ્છરના ડં ખથી ફે લાતો રોગ છે .
2. મલેશરયા જોખમી છે તે તાવનું કારણ બને છે અને ખાસ કરીને બાળકો અને સગભાષ
સ્ત્રીઓને મારી શકે છે .
3. જં તુનાશક દવાઓવાળી મચ્છર જાળી હેઠળ સૂઇ જવાથી મેલેશરયાના મચ્છરને મારી
નાખે છે અને અને કરડતા અટકાવે છે .
4. મલેશરયાના મચ્છર વારં વાર સૂયાષસ્ત અને સૂયોદય સમયે કરડે છે .
5. જ્યારે બાળકોને મલેશરયા દ્વારા ચેપ લાગ્યો છે ત્યારે તે ચેપ ધીમેથી વધે શકે છે .
6. મલેશરયાના મચ્છરને મારવા માટે ત્રણ પ્રકારની જં તુનાશક છં ટકાવ છે : ગૃહોમાં, હવામાં
અને પાણી પર.
7. મેલેશરયા માટે ના સંકેતો ભારે તાવ, માથાનો દુખાવો, સ્નાયુઓ અને પેટમાં દુખાવો થાય
છે અને શરીર ને ઠં ડી લાગે છે . ઝડપી પરીક્ષણો અને સારવારથી જીવ બચાવી શકયા છે .
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8. આરોગ્ય શવભાગના વ્યશકત દ્વારા શનદે શશત મુજબ મલેશરયાને રોકી શકાય અને તેની
સારવાર કરવામાં આવે છે .
9. મલેશરયા સંિશમત વ્યશિના રિમાં રહે છે અને એનેશમયા પેદા કરી શકે છે , જે તેને
થાકે લા અને નબળા બનાવે છે .
10.શવરોધી મેલેશરયાની ગોળીઓ મલેશરયા અને એશનશમયાને રોકે છે અથવા ઘટાડી શકે છે
અને એવા સમયે જ્યારે આપણા સમુદાયમાં ઘણાં લોકો ને મેલેશરયા હોય છે .
આ શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . http://www.health-orb.org
અહીં પ્રવૃશિઓ માટે ના કે ટલાક શવચારો છે જે બાળકો આ શવર્ય શવશે વધુ સમજવા અને
અન્ય લોકો સાથે સંદેશા બીજાને કહેવા માટે કરી શકે છે .

મલેવરયા: બાળકો શું કરી શકે ?

•
•
•
•
•
•
•

આપણા પોતાના શબ્દોમાં અને આપણી પોતાની ભાર્ામાં મલેશરયા પર આપણાં
સંદેશાઓ બનાવો.
સંદેશાઓને યાદ કરો જેથી કરીને ક્યારેય ભૂલી ન શકીય.
અન્ય બાળકો અને આપણાં પશરવારો સાથે સંદેશાઓ ફે લાવો.
મેલેરીયા કે વી રીતે ફે લાય છે તે બીજાને બતાવવા માટે પોસ્ટસષ બનાવો અને આપણે
મેલેશરયાને રોકવા માટે લડતમાં કે વી રીતે જોડાઇ શકીએ.
મચ્છરોના જીવન ચિ શવશે કથાઓ અથવા નાટકો બનાવવી તે અન્ય બાળકોને ને
જણાવો.
સારવાર માટે જં તન
ુ ાશક પલંગની મચ્છર જાળી નો ઉપયોગ કે વી રીતે કરવો અને કે વી
રીતે સાચવવી તે દશાષવવા માટે પોસ્ટરો બનાવો.
બીજાના માટે વાતાષઓ અને પોસ્ટરો બનાવવો કે કે વી રીતે મચ્છર કરડવાથી બચી
શકયા.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

એક બાળક બીજા બાળકમાં મેલેશરયાના શચહ્નોને કે વી રીતે ઓળખે તે બતાવવા
વાતાષઓ અથવા નાટકો બનાવો અને પુખ્ ત વયના લોકોને પરીક્ષણ માટે લઇ જવા માટે
પૂછો.
મેલેરીયા અને એશનશમયા માટે ના સંકેતો શવશે વાતાષઓ અથવા નાટક બનાવો, કે વી રીતે
કૃ શમ એશનશમયા તરફ દોરી જાય છે અને મલેશરયા એનામેશડયા તરફ કે વી રીતે આગળ
વધે છે .
આપણાં સમુદાયમાં આયનષ સમૃદ્ધ ખોરાક શવશે પોસ્ટરો બનાવો.
જ્યારે મચ્છરો કરાડતા હોય ત્યારે નાના બાળકો ને મચ્છર જાળી નીચે રહેવાનુ કહો.
સુશનશિત કરો કે પથારીને યોગ્ય રીતે ગોઠવામાં આવેલી છે અને કોઈ શછદ્રો નથી ને.
વાતાષઓ અથવા ડર ામા બનાવો કે મ કે લોકો શા માટે પલંગની મચ્છર જાળી નથી ગમતી
અને તેઓ શું માને છે . અને પલંગની મચ્છર જાળીને શું કરે છે અને નથી કરતી.
લોકોને કે વી રીતે પલંગની મચ્છર જાળીનો ઉપયોગ કરવો તે દશાષવવા માટે એક ઝુ ં બશ
ે
યોજો.
સ્વાસ્્ય કાયષકરને આપણી સ્કૂ લની મુલાકાત લેવા માટે અને જૂ ના બાળકોને પલંગની
મચ્છર જાળીને પરીક્ષણો કરવા વાતાષ માટે પ્રેશરત કરો.
અન્ય લોકો સાથે સંદેશાઓ શેર કરવા ગીત, નૃત્ય અને નાટકનો ઉપયોગ કરો.
આપણાં પશરવારમાં કે ટલા લોકોને મલેશરયા છે તે પૂછો? આપણે મલેશરયાને કે વી રીતે
અટકાવી શકીએ? કે વી રીતે અને ક્યારે લાંબો સમય માટે ચાલતી જં તુનાશક સારવારની
પલંગની મચ્છર જાળી (LLINs) ને લટકાવવી અને શવન્ડો સ્િીનોનો ઉપયોગ કે વી રીતે
કરવો અને તેઓ કે વી રીતે કામ કરે છે ? લોકો LLINs ક્યારે મેળવી શકે છે ? મેલેશરયાણે
કે વી રીતે મારી નાખે છે ? મલેશરયા સગભાષ સ્ત્રીઓ અને બાળકો માટે ખાસ કરીને
ખતરનાક કે મ છે ? જે સ્ત્રીઓને બાળક હોય છે તેમને મેલેશરયાનો ચેપ રોકવા માટે
સ્વાસ્્ય કાયષકરો ક્યારે શું આપે અને ક્યારે મળે ? આયનષ અને આયનષ સમૃદ્ધ ખોરાક
કે વી રીતે(માંસ, કે ટલાક અનાજ અને લીલા પાંદ ડાવાળા શાકભાજી) એશનશમયા
અટકાવવા માટે મદદ કરે છે? લોકો પોતાને અને અન્યને મચ્છર ના કરડવાથી કે વી રીતે
સુરશક્ષત કરી શકે છે? લોહીમાં મલેશરયા હાજર છે તે તપાસવા માટે તમે શવશશષ્ટ
પરીક્ષણો ક્યાં કરાવો છો?

વધુ માશહતી માટે સંપકષ
કરો www.childrenforhealth.org અથવા clare@childrenforhealth.org.
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અહીં વિષય 5 પર 10 સંદેશાઓ: ઝાડો

1. અશતસારથી પાણીયુિ ઝાડો શદવસમાં ત્રણ અથવા વધુ વખત થાય છે .
2. અશતસાર દૂ શર્ત ખોરાક અથવા પીણાથી મોઢામાં જતા જીવાણુઓ દ્વારા થાય છે ,
અથવા ગંદી આંગળીઓથી અથવા ગંદી ચમચી અથવા કપનો ઉપયોગ કરીને મોઢાને
સ્પશષ કરો ત્યારે થાય છે .
3. પાણી અને ક્ષાર(પ્રવાહી) ના નુકશાનથી શરીરમાં નબળાઈ રહે છે . જો પ્રવાહીને
બદલવામાં ન આવે તો અશતસાર શનજષલીકરણથી ઝડપી નાના બાળકોને મારી શકે છે .

4. વધારે પાણી અથવા સાફ પાણી, નાશરયળનું પાણી, ચોખાના પાણી આપીને
અશતસારને રોકી શકાય છે . બાળકોને મોટાભાગે માતાના દૂ ધની જરૂર છે .
5. અશતસારવાળા બાળકણે સૂકું મોઢું અને જીભ રહે છે , કોરી આંખો, કોઈ આંસુ નહીં,
ઢીલી ત્વચા, અને ઠં ડા હાથ અને પગ. શશશુઓના માથા પર સફે દ ડાઘા જેવુ હોઈ શકે
છે .
6. એક શદવસ માં શરીરમાં પાંચ કરતાં વધુ પાણીના નું ધોવાણ, શરીરના રિવાશહની
ધોવાણ થવું અથવા કે ઉલટી થવાનું શરૂ થાય તો તરતજ સ્વાસ્્ય કાયષકર નો સંપકષ
કરવો.
7. ORS ઓરલ રીહાઈડર ેશન સોલ્યુશન માટે વપરાય છે . ORS શક્લશનક્સ અને
દુ કાનોમાંથી મેળવો. ઝાડા માટે શ્રેષ્ઠ પીણું બનાવવા માટે સ્વચ્છ સાફ પાણી સાથે તેને
યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરો.
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8. મોટાભાગની ઝાડાની દવાઓ કામ કરતી નથી પરં તુ ઝીંકની ગોળીઓ 6 મશહનાથી વધુ
ઉંમરના બાળકો માટે જલદી ઝાડા અટકાવે છે . ORSના પીણાંઓ પણ આપી શકાયા.
9. નાના બાળકોને જેમને ઝાડા થયા હોય તેમણે સુગંશધત, છૂંદે લાં ખોરાકની જરૂશરયાત
ઘણી વખત આપવી પડે છે જે શરીરને મજબૂત બનાવવા કામ કરે છે .
10.બાળકોને સ્તનપાન કરાવાથી, સારી સ્વાસ્્યની શવશેર્તાથી, રોગપ્રશતરક્ષાથી(ખાસ
કરીને રોટાવાયરસ અને ઓરી સામે) અશતસાર રોકી શકાય છે અને ખાતરી કરો કે
ખોરાક સલામત છે .
આ શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . http://www.health-orb.org
અહીં પ્રવૃશિઓ માટે ના કે ટલાક શવચારો છે જે બાળકો આ શવર્ય શવશે વધુ સમજવા અને
અન્ય લોકો સાથે સંદેશા બીજાને કહેવા માટે કરી શકે છે .

અવિસાર: બાળકો શું કરી શકે છે ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

આપણા પોતાના શબ્દોમાં અને આપણી પોતાની ભાર્ામાં અશતસાર પર આપણાં
સંદેશાઓ બનાવો.
સંદેશાઓને યાદ કરો જેથી કરીને ક્યારેય ભૂલી ન શકીય.
અન્ય બાળકો અને આપણાં પશરવારો સાથે સંદેશાઓ ફે લાવો.
એક માખી જાળી બનાવો જેમાં માખી કે જં તુ આપણાં ખોરાકથી દૂ ર રહે.
અન્ય લોકોને અશતસારના ખતરાના શચહ્નો દશાષવતું પોસ્ટર બનાવો.
ક્યારે આપણને સ્વાસ્્ય કાયષકરને મદદ માગવા માટે બોલવાની જરૂર હોય છે તેવા
ટૂં કા નાટક બનાવો.
અશતસાર કે વી રીતે રોકવું તે શીખવા માટે સાપ અને સીડીની રમત બનાવવી.
ઘર અને શાળા માટે ફસ્ટષ એઇડ શકટ્સ બનાવો જેમાં ORS હોય.
ઝાડા માટે ના શનદાનમાં બાળકોને કે વી રીતે મદદ કરવી તે શવશે વાત કરતા બે
માતાઓ સાથે નાટક ભજવો.
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•
•
•
•
•

શનજષલીકરણના સંકેતો શવશે આપણે શું જાણીએ છીએ તે ચકાસવા માટે અશતસાર સાથે
બાળકના શચત્રને ઓળખવા માટે એક રમત રમો.
જુ ઓ કે કે વી રીતે છોડને વધવા માટે પાણીની જરૂર છે . જ્યારે છોડમાં પાણી ન હોય
ત્યારે શું થાય છે એ સમજો?
સ્થળ જ્યાં આપણે રહીએ છીએ અને જીવીએ છીએ તે સ્વચ્છ રાખીને અશતસારને રોકી
શકાય.
જં તુઓ ફે લાઈ શકે છે તે શોધવા માટે હાથ મેળવણી રમતો રમો.
પૂછો, આપણાં માતા શપતાએ સ્તનપાન કે ટલા સમય સુધી કયુું હતું? ORS અને ઝીંક સાથે
ઘરે આપણે અશતસારનો કે વી રીતે ઉપચાર કરી સકયા? ભયંકર સંકેતો શું છે અને જેનો
ઉપચાર માટે આપણને આરોગ્ય કાયષકરો પાસેથી મદદની જરૂર લેવી પડે? જ્યારે ઝાડા
થાય ત્યારે કયા પીણાં સલામત છે ? સૂયષપ્રકાશનો ઉપયોગ કરીને આપણે કે વી રીતે પીવા
માટે સુરશક્ષત પાણી બનાવી શકીએ? જ્યારે કોઈપણ ORS ન હોય ત્યારે કયા પીણાં
સલામત છે? મરડો અને કોલેરા શું છે અને તેઓ કે વી રીતે ફે લાય છે?

માખી જાળી, હાથ મેળવવાની રમત, અથવા સૂયષપ્રકાશ જં તુરશહત પાણી અથવા અન્ય
કં ઈપણ વધુ ચોક્કસ માશહતી માટે , કૃ પયા સંપકષ
કરો: www.childrenforhealth.org અથવા clare@childrenforhealth.org.
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અહીં વિષય 6 પર 10 સંદેશાઓ: પાિી અને સ્િચ્છિા

1. હાથ ધોવા માટે યોગ્ય રીતે પાણી અને થોડો સાબુનો ઉપયોગ કરો. 10 સેકન્ડ માટે
ઘસવુ,ં સ્વચ્છ કાપડ/કાગળ સાથે વીછળવું અને હવામાં સુકાવવા અથવા સ્વચ્છ કપડાં
સાથે સુકવવા, ગંદા કપડા પર નહીં.
2. તમારા ચહેરા પર(આંખો, નાક અને મોં) ટી-ઝોનને સ્પશષ કરતા પહેલા તમારા હાથને
યોગ્ય રીતે ધોઈ રાખો, કારણ કે આ જં તઓ
ુ
શરીરમાં દાખલ થાય છે . જેટલું બને તેટલું
તમે ત્યારે ટી-ઝોનને સ્પશષ કરવાનું ટાળો.
3. તમારા હાથ ધોવો, ખાવાનું બનાવતા પહેલા, ખાવાના પહેલા, નાના બાળકો ને ખોરાક
આપતા પહેલા, પેસાબ કયાષ પછી, શૌચ કયાષ પછી, અથવા બાળક ને સાફ કરતી વખતે,
અથવા કોઈ બીમાર વ્યશિ ને મદદ કરતી વખતે.
4. તમારા શરીરને અને કપડાંને સાફ અને સ્વચ્છ રાખો. તમારા નખ અને અંગૂઠા, દાંત અને
કાન, ચહેરો અને વાળ સ્વચ્છ રાખો. બુટ/શલલપ-લલોપ વોરસષ સામે રક્ષણ આપે છે .
5. મનુષ્ય અને પ્રાણીઓનું શૌચ અને પેસાબની માખીઓથી દૂ ર રાખો, જે જં તુઓ ફે લાવે
છે . શૌચાલય ઉપયોગ કરો અને પછીથી તમારા હાથ ધોવો.
6. તમારા ચહેરાને સાફ અને સ્વચ્છ રાખો. થોડું સ્વચ્છ પાણી અને સાબુથી સવારે અને
સાંજ ે સારી રીતે સાફ કરો, અને જોવું ભીની આંખોની નજીક માખી ના ગુજ
ં યા કરે.
7. ગંદા હાથ અથવા ગંદા કપથી સ્વચ્છ સુરશક્ષત પાણીને સ્પશષ કરશો નહીં. તેને સલામત
અને જં તઓ
ુ થી મુિ રાખો.
8. સૂયષપ્રકાશ પાણીને સુરશક્ષત બનાવે છે . તેને પ્લાશસ્ટક બોટલમાં શફલ્ટર કરો અને તેને 6
કલાક સુધી છોડીદો જ્યાં સુધી તે પીવા માટે સલામત નથી.
9. સક્ય હોય તો વાસણો અને થાળી પર જં તુઓને નાશ કરવા માટે સૂયન
ષ ો ઉપયોગ કરી
શકો છો.
10.ઘર અને નજીક ના શવસ્તારમાં કચરાથી અને ગંદકીથી મુિ કરો અને માખીઓને મારી
નાખવી અથવા ગાટાડવી. કચરા ને એવી રીતે સંગ્રહો જ્યાં સુધી સુરશક્ષત રીતે કચરો
લઈના જવાય અથવા સળગાવીદો અથવા દાટીદો.
આ શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . http://www.health-orb.org
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અહીં પ્રવૃશિઓ માટે ના કે ટલાક શવચારો છે જે બાળકો આ શવર્ય શવશે વધુ સમજવા અને
અન્ય લોકો સાથે સંદેશા બીજાને કહેવા માટે કરી શકે છે .

પાિી અને સ્િચ્છિા: બાળકો શું કરી શકે ?

• આપણા પોતાના શબ્દોમાં અને આપણી પોતાની ભાર્ામાં પાણી અને સ્વચ્છતા પર
આપણાં સંદેશાઓ બનાવો.
• સંદેશાઓને યાદ કરો જેથી કરીને ક્યારેય ભૂલી ન શકીય.
• અન્ય બાળકો અને આપણાં પશરવારો સાથે સંદેશાઓ ફે લાવો.
• આપણાં હાથ કે વી રીતે ધોવા જે આપણેને કામ આવે તે માટે એક સૂત્ર બનાવો.
• જ્યારે સ્વછ કૌટું બ જં તુનાશક કુ ટું બ ના ગામ માં જાય છે ત્યારે શું થાય છે તે દશાષવવા
માટે એક નાટક કરો અને ત્યારે જીવાણુઓ ક્યાં છુપાવા માગે છે .
• આપણાં નાના ભાઈ અને બહેનને મદદ કરો અને ખાતરી કરો કે તે કે વી રીતે તેમના
હાથને યોગ્ય રીતે ધોવે છે .
• લોકોના એક જૂ થનું શનરીક્ષણ કરવા માટે એક કલાક પસાર કરો અને જુ ઓ કે કે ટલી
વાર તેઓ તેમના ચહેરા, તેમના કપડાં ને અથવા અન્ય લોકોને સ્પશે છે .
• બધા દ્વાર શવશે શવચારો કે જીવાણુઓ હાથથી શરીરમાં કે વી રીતે ફે લાય છે .
• શાળામાં શૌચાલય સ્વચ્છ છે તે સુશનશિત કરવા માટે યોજના સાથે મળીને કામ કરો.
• શફલ્ટરનો ઉપયોગ કરીને પાણીને કે વી રીતે સ્વચ્છ કરવું તે જાણો.
• શાળાના મેદાનને સ્વચ્છ રાખવા અને કચરો સાફ કરવાની યોજના બનાવો.
• શાળામાં સ્વચ્છતા મંડળ શરૂ કરો.
• માખી, ગંદકી અને જં તઓ
ુ
શવશે આપણે શું જાણીએ છીએ તે આપણાં પશરવારો સાથે
શેર કરો.
• તમારા પાણીના પાત્રને સ્વચ્છ અને ઢાંકેલું રાખો અને હં મશ
ે ાં કોઈ ડોકલાનો ઉપયોગ
કરો, ક્યારેય તમારા હાથ અથવા કપ ના વાપરો. આપણાં નાના ભાઇઓ અને બહેનોને
પાણીના માટલાં માં થી પાણી કે વી રીતે લેવું તે દશાષવો.
• શટપ્પી ટે પ બનાવવા માટે એક સાથે કામ કરો.
• આપણાં શરીરને ધોવા માટે સાબુને પકડવા માટે વૉશ શમટ કે વી રીતે બનાવવું.
• પ્લાશસ્ટકની બાટલી અને કે ટલાક ખાંડનું પાણી અથવા શૌચ થી લલાય ટર ે પ બનાવો.
• સૂયષપ્રકાશનો ઉપયોગ કરીને ઘરે શુધ્ ધ પીવાનું પાણી બનાવા માટે મદદ કરો.
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• ગંદા પાણીને સાફ કરવા માટે રેતી ગાળક બનાવો.

•
•
•

આપણાં શવસ્તાર માં પાણી ક્યાંથી આવે છે તેનો નકશો બનાવો અને તે પીવા માટે
સલામત છે કે નહીં.
રસોઈના વાસણ માટે અને આપણી થાળીઓ માટે સૂકવવાણી રેક બનાવો જેથી તેઓ
સૂયષમાં સૂકવી શકય.
પૂછો આપણે કે વી રીતે આપણા હાથને શુદ્ધ અને જીવાણુઓથી મુિ રાખીએ છીયે?
ઘરે હાથ ધોવા માટે શું સાબુ છે? સ્થાશનક દુ કાનમાં સાબુની શકં મત કે ટલી છે ? આપણા
શરીરને સ્વચ્છ કે વી રીતે રાખવું? આપણાં દાંતને િશ કે વી રીતે ગસવો? જં તુઓ ક્યાંથી
આવે છે , તે ક્યાં રહે છે અને તેઓ કે વી રીતે ફે લાય છે ? માખી કે વી રીતે જીવે છે તે શું ખાય
છે અને તેનો ઉછે ર કવી રીતે થાય છે? માખીઓ તેમના પગથી ગંદુ કે વી રીતે લઈ જાય
છે ? આપણાં જળ સ્ત્રોતો શું છે? આપણે કે વી રીતે ગંદા પાણીને પીવા લાયક બનાવી
શકીએ? પ્લાશસ્ટક બોટલ ક્યાંથી મળી શકે ? પાણીનું શફલ્ટર કરવા માટે ક્યાં કાપડનો
ઉપયોગ કરી શકાય? જ્યારે ભોજન તૈયાર થાય છે ત્યારે કુ ટું બના સભ્યો શું સ્વચ્છતા
રાખે છે ? ઘરમાં અથવા સમુદાયમાં મોટાભાગના જં તુઓ ક્યાં હોય છે?

લલાય ટર ે પ પર વધુ ચોક્કસ માશહતી માટે , પાણીને શસ્થર કરવા સૂયષપ્રકાશ ઉપયોગ કરીને,
રેતી શફલ્ટર કે વી રીતે બનાવવું, વોશ શમટ અથવા ટીપપી ટે પ અથવા અન્ય કં ઈપણમાટે ,
સંપકષ કરો www.childrenforhealth.org અથવા clare@childrenforhealth.org.
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અહીં વિષય 7 પર 10 સંદેશાઓ: પોષિ

1. ખોરાક જે આપણને ઉછે રમાં કામ આવે અને વધવામાં મદદ કરે છે , અને જે ખાદ્ય
ધમધમતું બનાવા માં મદદ કરે છે તે સારો ખોરાક છે અને તે શરીરને મજબૂત પણ બનાવે
છે .
2. જો આપણે બહુ ઓછું ખાઈએ અથવા ખૂબ જ જં ક ફૂડ ખાઈએ તો કુ પોર્ણ થાય છે .
ભોજનમાં સારો યોગ્ય ખોરાક શું છે અને તળવા જેવો શું છું તેના માટે બેસીને ચચાષ કરવી.
3. બે વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને દરેક મશહને શક્લશનકમાં વજન તપાસવું 5s ની અંદર.
અને તપાસો કે બાળકનો સારી રીતે ઉછે ર થાય છે .
4. જો બાળક ચહેરાથી અથવા પગમાંથી ખૂબ પાતળું અથવા દૂબળું થઈ જાય અથવા તો
અચલ બની જાય તો, આરોગ્ય કાયષકરને બતાવવાની જરૂર છે .
5. જ્યારે બાળકો શબમાર હોય ત્યારે તેઓ ભૂખ ગુમાવી શકે છે . તેમને સારા પીણાં અને સૂપ
પીવા આપો, જ્યારે વધુ સારી તશબયત થાય ત્યારે સામાન્ય કરતાં વધુ ખોરાક આપો.
6. સ્તન દૂ ધ એકમાત્ર ખાદ્ય છે અને બાળકને જન્મથી છ મશહના સુધી રાખવાની જરૂર છે .
તે આગડ વધવા માટે મજબૂત બનવા માટે અને શરીર માં ચમક માટે છે .
7. છ મશહના પછી બાળકોને સ્તનપાનની જરૂર પડે છે વિા છુંદે લો ખોરાક અથવા ઘરૌવ
ખોરાકની જરૂર પડે છે જે 3 થી 4 વખત અને દરેક ભોજન વચ્ચે નાસ્તાની પણ.

8. દરરોજ શવશવધ રં ગોના કુ દરતી ખોરાકને ખાવું એ તંદુરસ્ત સંતુશલત ખોરાક લેવાની શ્રેષ્ઠ
રીત છે .
9. લાલ, પીળો અને લીલા ફળો અને શાકભાજી સૂક્ષ્મ પોર્કતત્ત્વોથી ભરેલા છે . એ દે ખાવ
માં ખૂબ નાના છે , પરં તુ તેઓ આપણા શરીરને મજબુત બનાવે છે .
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10.રસોઈ કયાષ પહેલા અને ખોરાક ખાધા પહેલા જો તે ધોવામાં આવે તો માંદગી અને
ઉદાસીનતા અટકાવે છે . રાંધેલા ખોરાકને જડપી ઉપયોગમાં લઈ લો અથવા તેને યોગ્ય
રીતે સંગ્રહ કરો.
આ શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . http://www.health-orb.org
અહીં પ્રવૃશિઓ માટે ના કે ટલાક શવચારો છે જે બાળકો આ શવર્ય શવશે વધુ સમજવા અને
અન્ય લોકો સાથે સંદેશા બીજાને કહેવા માટે કરી શકે છે .

પોષિ: બાળકો શું કરી શકે છે ?
•
•
•
•

•
•

•
•

આપણા પોતાના શબ્દોમાં અને આપણી પોતાની ભાર્ામાં પોર્ણ પર આપણાં
સંદેશાઓ બનાવો.
સંદેશાઓને યાદ કરો જેથી કરીને ક્યારેય ભૂલી ન શકીય.
અન્ય બાળકો અને આપણાં પશરવારો સાથે સંદેશાઓ ફે લાવો.
જુ વો અને સમજો શવકાસ આલેખ ને, અન્ય બાળકો સાથે અને પુખ્ ત વયના લોકોની
મદદ લો અને બધી લીટીઓનો અથષ શું થાય તે જાણો. તે આરોગ્ય માગષ કહેવામાં આવે
છે અને તે તમારા આરોગ્ય દવાખાનામાં મળી શકે છે .
આરોગ્ય દવાખાનામાં જાઓ છો ત્યારે બાળકોનું વજન જુ ઓ અને તેમના વજનની
વૃશદ્ધ આલેખમાં ગોઠવેલી હોય છે .
જ્યારે શશશુ અને નાના બાળકોને આરોગ્ય દવાખાનાં લઈ જવા માં આવે અને વજન
માપવામાં આવે તે જુ ઓ.

જો કોઈ પણ બાળક કુ પોર્ણ થી પીશડત તમે જાણતા હોય તો ચચાષ કરો એને મદદ કે વી
રીતે કરી શકે એ.
નોધ કરો કે આપનું કુ ટું બ દર અઠવાશડયે શું ખાય છે? અને દર અઠવાશડયે કે ટલા કુ દરતી
રં ગો ખાય છે? શું અમારા કુ ટું બમાં દરેકને પૂરતા પ્રમાણમાં ખોરાક મળે છે? કે તે બાળક
વધે છે , ઉછરે છે અને અને મોટો થાય છે? તે કે વી રીતે જાણી શકાયા? તેમાં કોઈ ખાસ
કરીને મોટું અથવા વૃદ્ધ ઉવાન છે કે જેની નોંધ લેવી તે કે ટલું ઓછું ખાય છે?
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લોકો ખોરાક થી બીમાર કે મ થાય છે કારણે શવશે પૂછો અને સાંભળો.
માતાશપતા, આરોગ્ય કાયષકરો અથવા અન્ય લોકો પાસેથી શોધી કાઢો કે જો બાળક
કુ પોર્ણનો શશકાર છે તો તે કે વી રીતે જાણશે?
એક શચત્ર આલેખ દશાષવો જે બાળકોને અને નાના બાળકો માટે ખોટા ખોરાક દશાષવે
છે અને શા માટે તે ખરાબ છે તે દરેક ખોરાકની આગળ લખો.
જોવો કે શું માતાઓ પોતાના બાળકોને છ મશહના પછી પ્રથમ ખોરાક તરીકે શું ખાવા
આપે છે? તેઓ કે ટલીવાર તેમના બાળકોને ખવડાવે છે? તેનો જવાબ નોધ કરી શકો
છો અને પછી આપણાં શમત્રો સાથે એક આલેખ બનાવો જેમાં પશરણામ દશાષવે છે .

સમુદાયમાં મોટાભાગના લોકો માટે અને કે વી રીતે આ ખોરાક તૈયાર કરવામાં આવે છે
(બજારમાં અને/અથવા ઘરે) શવટાશમન સમૃદ્ધ ખોરાક ઉપલબ્ધ છે તે શોધો.
કે વી રીતે ખોરાક તૈયાર કરવામાં આવે છે તે દશાષવો, થાળી અને વાસણો કે વી રીતે
ધોવાઇ જાય છે અને સૂકવવામાં આવે છે અને જ્યારે ખોરાક તૈયાર કરનાર વ્યશિ
તેમના હાથ ધોવે છે , અને તેઓ યોગ્ય રીતે સાફ કરે છે .
એક સપ્તાહમાં દરેક શદવસ આપણે શું ખાઇએ છીયે તે ખોરાક શવશે લખો. અને શચત્રોમાં
રં ગ ઉમેરી શકાય અથવા બધા ખોરાક માટે રં ગ નોધી શકીએ છીએ.
પહેલા મશહનામાં અને છ મશહના પછી માતાઓ પોતાના બાળકોને ખોરાક ખાવા માટે
શું આપે છે તે શોધી કાઢો. અને જવાબો નોધ કરો અને પાછળથી તેમના શમત્રો સાથે
એક ચાટષ બનાવો જે પશરણામ દશાષવે છે .
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નાના બાળકો અને મોટા બાળકો માટે કયા ખોરાક સારા કે ખરાબ છે તે શીખો. આપણે
આ ખોરાકના શચત્રોને દોરી શકીએ છીએ અને એક શચત્ર આલેખ પણ બનાવી શકીએ
છીએ જેમાં તે પશરણામો દશાષવે છે .
પુછો કે પ્રગશત નો આંકડો કે વી રીતે કામ કરે છે , તે ચકાસવા માટે કે બાળક કે ટલી સારી
રીતે આગળ વધી રહ્યું છે? ખાદ્ય અથવા બોટલ ખોરાક અથવા ખોરાકને તાજા રાખવા
માટે ના અન્ય રસ્તાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે કયા પદ્ધશતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે
છે ? કુ દરતી રીતે રં ગીન ખોરાક ખાવું શા માટે મહત્વપૂણષ છે? જ્યારે બીમાર હોય અને
બીમારી પછી લોકોને ખાવા માટે ક્યો ખોરાક સારો છે .
સ્વાસ્્ય કાયષકરો પાસેથી સ્તનપાન કરાવવી અને તે શ્રેષ્ઠ પસંદગી શા માટે છે તે શવશે
જાણો.
પૂછો કે બીમાર બાળકને સારો ખોરાક અને પીણા મળી શકે તે માટે અમે શું કરી શકીએ?
આપણા સમુદાયમાં અથવા આપણાં શમત્રો ને પૂછો કે કોણ બાળકોને સ્તનપા કરાવે છે
અને શા માટે ? બાળક મોટો થતો જાય ત્યારે સ્તનનું દૂ ધ કે વી રીતે બદલાય છે તે પૂછો.
બાળકના સ્વાસ્્ય માટે બોટલ દૂ ધ કે ટલું ખતરનાક બની શકે છે?
બાળકો તેમના જૂ ના ભાઈબહેનને અને અન્યને પૂછી શકે છે કે કે વી રીતે ખોરાક ખરાબ
થાય છે અને ખાવા માટે સુરશક્ષત નથી.

વધુ માશહતી માટે સંપકષ
કરો www.childrenforhealth.org અથવા clare@childrenforhealth.org.

અહીં વિષય 8 પર 10 સંદેશાઓ: આંિરડાના કૃ વમ

1. કરોડો બાળકોના શરીરમાં કૃ શમ રહે છે , શરીરના એક ભાગમાં જ્યાં આંતરડા કહેવાય છે
અને આ તે જગ્યા છે જ્યાં આપણે ખાઈએ છીએ તે આપણા શરીર દ્વારા ઉપયોગમાં
લેવાય છે .
2. શવશવધ પ્રકારના વોરસષ આપણા શરીરમાં જીવી શકે છે : રાઉન્ડવોમષ, શવ્હપવોમષ, હૂ કવોમષ
અને શબલરશઝયા (શશસ્તોશસ્મઅશસસ). કે ટલાક અન્ય પણ છે .
3. વોરસષ તમને બીમાર અથવા નબળા બનાવે છે . તેઓ પેટમાં દુખાવો, ઉધરસ, તાવ અને
માંદગીનું કારણ બની શકે છે .
4. વોરસષ તમારા શરીરમાં રહે છે જેથી તમને ખબર ન પડે કે તેઓ ત્યાં છે પણ ક્યારેક તમે
તમારા પૂમાં વોરસષ જોઇ શકો છો.
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5. વોરસષ અને તેમના ઇં ડા અલગ અલગ રીતે આપણા શરીરમાં આવે છે . કે ટલાક ખોરાકમાં
દે ખવા મળે છે અથવા અસુરશક્ષત પાણી પણ જોવા મળે છે . અને ખુલ્ લા પગ થી પણ
પ્રવશે છે .
6. ડી-વોમમંગ ગોળીઓ દ્વારા વોરસષનો નાશ કરી શકાય છે તે સરળ અને સસ્તું છે . તે
આરોગ્ય કમષચારીઓ દ્વારા દરેક 6 અથવા 12 મશહના અથવા અમુક વોરસષ માટે વધુ
પણ આપવામાં આવે છે .
7. વોરસષના ઇં ડા પેસબ અને શૌચાલયમાં રહે છે . શૌચાલયમાં ઉપયોગ કરો અથવા
સુરશક્ષત રીતે પેસબ અને શૌચાલયમાં દૂ ર કરો. તમારા હાથ સાબુથી ધોવો પેસાબ કયાષ
પછી અથવા શૌચ કયાષ પછી અને અને જો તમે કોઈ યુવાનને મદદ કરો તો પછી કૃ શમ
ઇં ડા તમારા હાથમાં નહીં આવે.
8. તમે વોરસષ ને રોકવા હોય તો તમે પેસબ અને શૌચાલયમાં કયાષ પછી સાબુ થી હાથ ધોવા
અને ખાવાનું બનાવ્યા પહેલા, જરયા પહેલા અથવા પાણી પીધા પહેલા હાથ ધોવા, ફળ
અને શાકભાજી ઉપીયોગ કયાષ પહેલા ધોઈ લેવા, અને બૂટ રોજ પહેરવા.
9. કે ટલાંક કૃ શમ જમીનમાં રહે છે , તેથી જમીન તેને સ્પશષ કયાષ પછી સાબુથી હં મેશાં તમારા
હાથ ધોઈ નાખો.
10.જ્યારે તમે શાકભાજી અથવા ફળ ને પાણી આપો તો જોવો કે તે પાણીનો ઉપયોગ
પેસબ અને શૌચાલયમાં થી નથી આવતું ને.
આ શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . http://www.health-orb.org
અહીં પ્રવૃશિઓ માટે ના કે ટલાક શવચારો છે જે બાળકો આ શવર્ય શવશે વધુ સમજવા અને
અન્ય લોકો સાથે સંદેશા બીજાને કહેવા માટે કરી શકે છે .

આંિરડાના કૃ વમ: બાળકો શું કરી શકે છે ?
•
•
•
•
•
•
•
•

આપણા પોતાના શબ્દોમાં અને આપણી પોતાની ભાર્ામાં આંતરડાના કૃ શમ પર
આપણાં સંદેશાઓ બનાવો.
સંદેશાઓને યાદ કરો જેથી કરીને ક્યારેય ભૂલી ન શકીય.
અન્ય બાળકો અને આપણાં પશરવારો સાથે સંદેશાઓ ફે લાવો.
પ્રશ્નોતરી કરવા અને વોરસષ શવશે તમને કે ટલી ખબર છે તે જાણવા માટે 'તમારા પગ
સાથે મત' નો ઉપયોગ કરો.
વોરસષ શવશેની માશહતી સાંભળો જેથી આપણે સમજી શકીએ કે આંતરડાના કૃ શમ ને
આપણે હાથ ધોવાથી અને દરોજ ભૂલ્યા વગર બૂટ પહેરવાથી એને રોકી શકીએ.
જુ ઓ કે આપણી શાળામાં ભોજન કે વી રીતે તૈયાર થાય છે અને કે વી રીતે આપણું
રસોયો ખોરાકને સુરશક્ષત અને વોરસષથી મુિ રાખે છે .
હં મેશાં શૌચાલયનો ઉપયોગ કરો, જેથી વોરસષના ઇં ડાને રોકવા શકાય બને જે શૌચ
દ્વારા જમીન અને પાણીમાં જાય છે .
આપણાં હાથને ધોવા માટે યોગ્ય રીતે સાબુ, પાણી અને સ્વચ્છ કપડાંની વાપરો.
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તમારા કુ ટું બના લોકો વોરસષ શવશે શું જાણે તે જાણવા માટે તપાસ કરો.
દુ ષ્ટ વોરસષ શવશેનું એક નાટક બનાવો અને જેમાં વોરસષ તેમના પશરવારના ખોરાકની
ચોરી કરતાં બાળકો કે વી રીતે અટકાવે છે .
કાચા શાકભાજી ખાધા પહેલા, માંસને યોગ્ય રીતે રાંધવા પહેલા અને ખોરાક તૈયાર
કરવા પહેલાં તેને કે વી રીતે સલામત અને સુરશક્ષત રખાવા તે બતાવવા માટે પોસ્ટરો
બનાવો.
આપણાં કુ ટું બ, વગષ અથવા જૂ થ માટે ટીપ્ટી ટૅ પ અને હાથ ધોવાનું સ્થાન કે વી રીતે
બનાવવું તે જાણો.

વોરસષને કે વી રીતે ફે લાતા અટકવા માટે એક ગીત બનાવો જેમાં આપણે હાથ ક્યારે અને
કે વી રીતે ધોવાનું ભૂલીએના.
એક પોસ્ટર બનાવો જેમાં આપણે યાદ રહે કે શાકભાજી અને ફળોને ખાવા પહેલા અને
વાપરવા પહેલા ધોવા જરૂરી છે .
આપણે કે વી રીતે વોરસષ ફે લાવતા અટકાવી શકીએ તે શવશે નાટક અથવા કઠપૂતળીની
રમતો બનાવો.
કૃ શમ અને વોરસષ શવશે તમારા જ્ઞાનને ચકાસવા માટે ખાલી શબ્દોની રમત રમો. અથવા
એક પ્રશ્નોતરી રમત રમો તે જાણવા માટે કે કં ઈક કરવા પહેલાં આપણાં હાથ ધોવા અને
કં ઈક કયાષ પછી આપણાં હાથ ધોવા. મદદ લેવા માટે નીચેના પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરો.
પૂછો કે આપણા શરીરમાં જે ખાદ્ય આપણે ખાઇએ છેએ તે કે વી રીતે ઉપયોગ થાય છે ?
આપણું મોટુ આંતરડુ કે ટલૂ મોટુ છે ? વોરસષ આપણું ખોરાક કે વી રીતે લઈ લે છે ? ટે પવોરસષ
કે ટલું લાંબુ થઈ સકે છે? આપણ ને કે ટલા વોરસષ વીશે ખબર છે? આપણે જ્યાં રહીએ
છીયે ત્યાં કયા પ્રકારનાં વોરસષ સૌથી સામાન્ય છે ? તમને શું સંકેતો મળે કે તમને વોરસષ
છે ? આપણે ને ડી-વોશમુંગની દવા ક્યાંથી મળી શકે છે અને તેને લેવાની કોને જરૂર છે ?
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એક શદવસમાં કૃ શમ કે ટલા ઇં ડા બનાવી શકે છે? વોરસષ અન્ય પોર્ક તત્ત્વો જેમ કે આપણા
શરીરમાંથી શવટાશમન એ અને ખોરાક પણ લઈ શકે છે . શું તમે શોધી શકો છો કે
આપણને શવટાશમન એ માટે શું આવશ્યક છે ? કૃ શમના બચ્ચાને લાવાષ કહેવામાં આવે છે .
કઈ કૃ શમ લાવાષ આપણા શરીરમાં ચાબાડી દ્વારા આવે છે ? શૌચાલય અથવા લેટરીનનો
ઉપયોગ કે વી રીતે કરીને આપણે શૌચ થી વોરસષ ફે લાવતા સુરશક્ષત રીતે છુટકારો
મેળવવી શકીએ છીએ? શું આપણી શાળામાં શડ-વોશમુંગ શદવસ હોય છે ? તે ક્યારે છે?
દરેકને ડી-વોશમુંગ ગોળીઓ શા માટે એકજ શદવસે આપવામાં આવે છે? દુ શનયામાં કે ટલા
બાળકોમાં કૃ શમ છે ? શા માટે વોરસષ ફે લાવવાનું બંધ કરવું મહત્વનું છે? આપણા પાચન
તંત્ર શવશે અને તે કે વી રીતે કામ કરે છે અને કૃ શમથી કે વી રીતે કામ કરવાનું બંધ કરે છે?
કૃ શમના ઇં ડા કે ટલા નાના હોય છે ? તમે જાણો છો સૌથી નાની વસ્તુ શું છે ? પાણી શુદ્ધ કે
ગંદા છે તે આપણે કે વી રીતે કહી શકીએ? છોડવાઓ માટે શું જરૂર છે ? છોડને આપવા
માટે સલામત ખાતર કે વી રીતે બનાવી શકીએ?
ટીપ્ટી ટે પ, હાથ ધોવાનું સ્થળ કે વી રીતે બનાવવું તે શવશે અથવા શબ્દોની રમત રમવા
માટે અથવા અન્ય કં ઈપણ વીસે, કૃ પા કરીને સંપકષ
કરો www.childrenforhealth.org અથવા clare@childrenforhealth.org.

અહીં વિષય 9 પર 10 સંદેશાઓ: અકસ્માિો અને ઇજાઓ
અટકાિિા માટે

1. રસોઈ કરવાની જગ્યાઓ નાના બાળકો માટે ભય જનક છે . તેમને આગ અને તીવ્ર
અથવા ભારે પદાથોથી દૂ ર રાખો.
2. બાળકો ને અશગ્િ માં થી જે ધુમાડો થતો હોય તેનાથી દૂ ર રહેવું જરૂરી છે . તે બીમારી
અને ઉધરસનું કારણ બને છે .
3. કોઈપણ ઝે રી વસ્તુ બાળકોથી દૂ ર રાખવી જોઈએ. ખાલી હળવા પીણાંની બોટલમાં
ઝે રી વસ્તુ ના મૂકશો.
4. જો કોઈ છોકરો દાજી ગયો હોય તો તરત જ ઠં ડુ પાણી નાખવું જ્યાં શુધી દુખાવો ઓછો
ના થાય ત્યાં શુધી. (10 શમનટ અથવા વધારે).
5. વાહનો અને સાયકલ દરરોજ બાળકોને મારી નાખે છે અને ઇજા કરે છે . તમામ વાહનોથી
સાવચેત રહો અને અન્ય લોકોને બતાવો કે કે વી રીતે સુરશક્ષત રહેવું.
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6. છરીઓ, કાચ, ઇલેશક્ટર ક પ્લગ, વાયર, ખીલ્લી, શપન વગેર ે જેવી વસ્તુ ઓ બાળકો માટે
જોખમી છે નાના બાળકો ને તેના થી દૂ ર રાખો.
7. નાના બાળકોને ગંદુ ખાવાથી અથવા તેમના મુખ નજીક લઇ જવા અટકાવો(દા.ત.
શસક્કાઓ, બટન્સ) કારણ કે નાની વસ્તુઓ શ્વાસને અવરોધી બની છે .
8. નાના બાળકોને પાણીના નજીક રમવાનું બંધ કરાવો કે જ્યાં તેઓ (નદીઓ, સરોવરો,
તળાવો, કૂ વા) માં પડી શકે .
9. ઘર અથવા શાળા માટે પ્રથમ એઇડ કીટ બનાવો (સાબુ, કાતર, જં તુનાશક અને
એશન્ટસેશપ્ટક િીમ, સૂતરવ રૂ, થમોમીટર, પાટો/લેપ અને ORS).
10.જ્યારે તમે નાના બાળક સાથે ક્યાંક નવી જગ્યાએ જાવો તો સાવચેત રહો. નાના બાળકો
માટે જોખમો શવશે જોવો અને પૂછો.
આ શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . http://www.health-orb.org
અહીં પ્રવૃશિઓ માટે ના કે ટલાક શવચારો છે જે બાળકો આ શવર્ય શવશે વધુ સમજવા અને
અન્ય લોકો સાથે સંદેશા બીજાને કહેવા માટે કરી શકે છે .

અકસ્માિો અને ઇજાઓ અટકાિિા માટે :
બાળકો શું કરી શકે છે ?

•
•
•
•
•

આપણા પોતાના શબ્દોમાં અને આપણી પોતાની ભાર્ામાં અકસ્માતો અને ઇજાઓ
અટકાવવા માટે પર આપણાં સંદેશાઓ બનાવો.
સંદેશાઓને યાદ કરો જેથી કરીને ક્યારેય ભૂલી ન શકીય.
અન્ય બાળકો અને આપણાં પશરવારો સાથે સંદેશાઓ ફે લાવો.
ઝે ર વસ્તુ ને સુરશક્ષત રાખવા શવશે પોસ્ટરો બનાવો: તેમને કે વી રીતે સંગ્રશહત કરવું, તેમને
લેબલ કરો અને બાળકોથી દૂ ર રાખો.
તત્કાળ ઉપયોગ કરી શકીએ તેવી પ્રથમ એઇડ શકટ બનાવો.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

રમકડાં એવા બનાવો જે બાળકોને રમવા માટે સલામત છે .
કટોકટીમાં નદી અથવા તળાવ ઉપયોગમાં લઇ શકાય તેવું દોરડું અને તરી શકે તેવી
વસ્તુ બનાવો.
આપણી શાળા માટે પ્રથમ સહાય સ્થળ બનાવો.
બાળકોની સલામતી માટે જાગૃશત વધારવા માટે સલામતી અશભયાન ચાલુ કરો.
સવેક્ષણ બનાવો જેમાં કે જ્યાં આપણા નજીક ના સ્થળ માં પાણી હોય છે જે બાળકોને
ડૂ બવાના જોખમમાં મૂકે છે અને બાળકોની સલામશત રાખવા માટે શું કરી શકાય છે .
રમો પણ શુ?ં રમત, અકસ્માત વીસે ઘરે.
બાળકોને આપણાં ઘરમાં સુરશક્ષત રાખવા માટે પોસ્ટે રો, ગીતો અને રમતો બનાવો અને
બીજાને કહો.
સ્વાસ્્ય કાયષકર પાસે થી જાણો, પ્રાથશમક સુરક્ષા કીટ માં શું જરૂરી છે . આપણાં ઘર
અને શાળા માટે .
પોસ્ટર અથવા રેખાશચત્ર બનાવો અને રમો, જેમાં જોખમ દરસાવવુ તું હોય અને જુ ઓ
કે આપણે અકસ્માતોનાં તમામ જોખમો શોધી શકીએ છીએ.
રસ્તા પર બાળકોની સલામતી શવશે અને જાગૃશત લાવવા માટે એક અશભયાન શરૂ કરો.
ભૂશમકા ભજવો જ્યારે આપણે બાળકની સંભાળ રાખતા હો ત્યારે સલામતીનું ધ્યાન
રાખો.
મૂળભૂત પ્રાથશમક સહાયતા જાણો જેથી આપણે પ્રથમ સહાય ની ભૂશમકા ભજવી
શકીએ. કુ શળતાથી આપણી પ્રથમ સહાય શવકસાવો અને અભ્યાસ કરો અને આપણાં
પશરવાર અને શમત્રો ને કહો.
આપણાં ઘરમાં બાળકો વીસે જોખમી વસ્તુઓ શોધો.
પુખ્ ત વયના લોકો સાથે નાના બાળકોને શું ઈજા અથવા જોખમ થઈ શકે છે તે શવશે
આપણે શું જાણીએ છીએ એ ફે લાવો.
બાળક જ્યારે ગૂંગળાવવું તું હોય ત્યારે શું કરવાનું એના શવર્ે તમારા માતાશપતા, દાદા
દાદી અને ભાઈ બહેનને બતાવો.
સામાન્ય જોખમોને સોધોતા શીખો જેમ કે બળવું, નીચે પડવું, ડૂ બવું અથવા વ્યસ્ત
માગો માં.
પૂછો કે ઘરમાં બળવાના કયા જોખમો છે ? આપણે શું કરવું જોઈએ જ્યારે કોઈ બળે ?
રસોઈઘરમાં નાના બાળકો ને ગરમ વસ્તુ અને ગરમ પ્રવાહી થી કે વી રીતે દૂ ર રાખવું
જોઈએ? શું લોકો સમાજ માં તેમના નાના બાળકો અને પુિ બાળકોને જોખમોથી દૂ ર
રાખે છે ? અને કે વી રીતે? કે મ શીશુઓ અને બાળકોમાં ગૂંગળાવવાનું જોખમ વધારે હોય
છે મોટા વય ના બાળકો કરતાં? આપણે પોતાની જાતને જોખમાં રાખ્યા વગર પાણીમાં
કોઈ વ્યશિને તકલીફ હોય તો આપણે તેને કે વી રીતે મદદ કરવી?

ટીપ્ટી ટૅ પ કે વી રીતે બનાવવી અને પ્રથમ એઇડ કીટમાં શું શામેલ કરવું અને ઉદારણ તરીકે
જોખમ ને કે વી રીતે પારખવાનું પોસ્ટરનું કે વી રીતે બનાવવું તે શવશે વધુ ચોક્કસ માશહતી
માટે , સંપકષ કરો www.childrenforhealth.orgઅથવા clare@childrenforhealth.org.
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અહીં વિષય 10 પર 10 સંદેશાઓ: એચઆયિી(HIV)
અને એડ્સ

1. આપણું શરીર અદ્ભૂત છે , અને તે આપણે દરરોજ ખાસ રીત રોગો સામે રક્ષણ કરે છે . કે
જે આપણને શ્વાસ દ્વારા જીવાણુઓ અંદર લઈએ છીએ, ખાઈએ છે , પીવું કે સ્પશષ કરીએ
છે .
2. એચઆઇવી (HIV) એક જં તુ છે જેને વાયરસ કહેવાય છે . (વી વાયરસ માટે છે ). તે એક
ખાસ કરીને જોખમી વાયરસ છે જે આપણા શરીરને અન્ય સારા જં તુઓથી સારી રીતે
બચાવવા માટે રોકે છે .
3. વૈજ્ઞાશનકોએ એવી દવાઓ બનાવી છે જે એચઆયવી ને ખતરનાક થવાથી અટકાવે છે .
પરં તુ કોઈ ને પણ શરીરમાંથી તેને સંપણ
ૂ ષપણે દૂ ર કરવાની રીત મળી નથી.
4. થોડા સમય પછી અને દવા શવના, એચઆઇવી ધરાવતા લોકોને એડ્સની થાય છે . એડ્સ
ગંભીર બીમારીઓનું એક જૂ થ છે જે શરીરને નબળા અને વધારે નબળા બનાવે છે .
5. એચઆઇવી અદ્રશ્ય છે અને શરીરમાં લોહીમાં અને અન્ય પ્રવાહીમાં રહે છે , જે સેક્સ
દરશમયાન થાય છે . એચઆયવી પસાર થઈ શકે છે (1) સેક્સ દરશમયાન, (2) ચેપગ્રસ્ત
માતાઓથી બાળકો સુધી અને (3) લોહીમાં.
6. લોકો પોતાને એચઆઈવી થી બચવા માટે (1) સેક્સ ના કરવું (2) શવશ્વાસુ સંબધ
ં
રાખવા બીજા જોડે અથવા (3) સંભોગ વખતે કોન્ડોમ (સુરશક્ષત સેક્સ) નો ઉપયોગ
કરવો.
7. તમે એચઆયવી અને એડ્સ ચેપી સાથે રમી શકો છો, ખોરાક લઈ શકો છો, પીણું પણ
પી શકો છો, હાથ પકડી શકો છો અને આશલંગન પણ કરી શકો છો. આ શિયાઓ
સલામત છે અને તમેને વાયરસ ની અસર નહીં થઈ શકે .
8. એચઆયવી અને એડ્સ ધરાવતા લોકો ક્યારેક ભયભીત અને દુ ુઃખ અનુભવે છે . દરેકની
જેમ, તેમને પ્રેમ અને સાથ ની જરૂર છે . જેમ તેમના કુ ટું બી કરે છે . તેઓને તેમની
શચંતાઓ શવશે વાત કરવાની જરૂર છે .
9. પોતાની અને અન્ય લોકોની મદદ કરવા માટે , જે લોકો માને છે કે તેમને એચઆયવી
અથવા એડ્સ છે તેઓને શક્લશનક અથવા હોશસ્પટલમાં પરીક્ષણ અને પરામશષ માટે જવું
જોઈએ.
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10.મોટાભાગના દે શોમાં એચઆયવી પૉઝીટીવ વાળા લોકો ને મદદ અને સારવાર મળે છે .
એન્ટીરેટરોવાયરલ થેરાપી (ART) નામની દવા તેમને લાંબુ જીવન જીવવા માટે મદદ કરે
છે .
આ શનષ્ણાત આરોગ્ય શશક્ષકો અને તબીબી શનષ્ણાતો દ્વારા આરોગ્ય સંદેશાઓની
સમીક્ષા કરવામાં આવી છે , અને તે ORB સ્વાસ્્ય વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . http://www.health-orb.org
અહીં પ્રવૃશિઓ માટે ના કે ટલાક શવચારો છે જે બાળકો આ શવર્ય શવશે વધુ સમજવા અને
અન્ય લોકો સાથે સંદેશા બીજાને કહેવા માટે કરી શકે છે .

એચઆયિી(HIV) અને એડ્સ: બાળકો શું કરી શકે છે ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

આપણા પોતાના શબ્દોમાં અને આપણી પોતાની ભાર્ામાં એચઆયવી(HIV) અને
એડ્સ પર આપણાં સંદેશાઓ બનાવો.
સંદેશાઓને યાદ કરો જેથી કરીને ક્યારેય ભૂલી ન શકીય.
અન્ય બાળકો અને આપણાં પશરવારો સાથે સંદેશાઓ ફે લાવો.
એચઆયવી અને એડ્સ શવશે પશત્રકાઓ અને માશહતી એકશત્રત કરો અને અને આપણાં
સમુદાય ના લોકો સાથે વહેંચો.
એચઆયવી અને એડ્સ શવશેના આપણાં પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે સ્વાસ્્ય
કાયષકરને આપણી શાળામાં બોલાવો.
કોઈપણ બાળકોને આપણાં સમુદાયમાં એડ્સ દ્વારા અસરગ્રસ્ત હોય તો મદદ કરવા
માટે તેને શોધી કાઢો.
જીવન રેખા ની રમત રમો અને જોખમી વતષણક
ૂ ો શવશે જાણવા જે આપણને
એચઆઇવીના સંપકષ માં મૂકી શકે .
વ્યશિ થી વ્યશિને એચઆયવી કે વી રીતે પસાર થઇ શકે તે શવશે સાચું અને ખોટું
વાળી રમત બનાવો અને રમો. મદદ કરવા માટે અંતે પૂછો પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરો.
શવશેર્ શમત્રતા અને અમારી લૈંશગક લાગણીઓ શવશે વાત કરવા માટે જીવન કૌશલ્યોને
જાણો.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

શલલટ ઓફ હોપ ગેમ રમો અને શોધી કાઢો કે અમે આપણાં ખાસ શમત્રતામાં
એચઆયવી થી બચાવવા માટે કયા સુરશક્ષત વતષણૂકો પસંદ કરીશું.
એચઆયવી અથવા એડ્સ વાળા વ્યશિને દરેક મુશ્કે લીઓનો સામનો કરવો પડે છે
અને આપણે એને મદદ કરવા માટે શું કરી શકીએ.
ભૂશમકા ભજવો જેમાં એચઆયવી હોય છે અને તે એચઆયવીની સાથે હોવું તે હોઈ શકે
છે તે શોધો.
જે લોકો એચઆઇવી સાથે જીવે છે અને જે સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે તે લોકોની વાતો
સાંભળો અને ચચાષ કરો.
આપ એચઆયવી અને એડ્સ શવશે શું જાણો તે જાણવા માટે પ્રશ્નોતરી બનાવો.
એચઆય વી અને એડ્સ પર આપણાં પ્રશ્નો માટે આપણાં વગષમાં પ્રશ્ન પેટી શરૂ કરો.
એચઆયવી અને એડ્સ શવશે આપણી શાળા માટે પોસ્ટર બનાવો.
છોકરી મીના અથવા છોકરો રાજીવ ને લઇ ને એક રમત બનાવો જેમાં મીના ની મરમી
ને એચઆઈવી છે . મીના કે વી રીતે સમજાવે છે એની મરમી ને દવાખાના માં ART(antiretroviral therapy)ની દવા અને સારવાર મળવા માટે .
આપણી શાળામાં અને આપણાં પશરવારો સાથે જાગૃિા લાવવા માટે એક એચઆયવી
અને એડ્સ કાયષ ક્લબ શરૂ કરો.
પૂછો કે વી રીતે આપણી રોગપ્રશતકારક શશિ કાયષ કરે છે ? કયા ખોરાક આપણી
રોગપ્રશતકારક તંત્રને મજબૂત અને શિયા માટે તૈયાર રહેવા મદદ કરે છે ? એચઆઇવી શું
છે અને એડ્સ શું છે? અક્ષરો શું કહે છે? જ્યારે કોઇને એચઆયવી હોય તેવી ખબર પડે
તો ત્યારે શું થાય છે ? જ્યારે કોઇએ એડ્સ શવકસાવ્યું ત્યારે શું થાય છે? એચઆયવી કે વી
રીતે એક વ્યશિ થી બીજી વ્યશિને પસાર થાય છે ? તે કે વી રીતે નથી? આપણે તેની
સામે કે વી રીતે સુરશક્ષત રહી શકીએ? લોકો ને એચઆઇવીના પરીક્ષણ અને સારવાર
કે વી રીતે કરે છે? માતા માં થી તેના બાળકોમાં એચઆયવી પ્રસાર થતાં કે વી રીતે
દવાઓ જોખમને ઘટાડી શકે છે? કે વી રીતે ART (anti-retroviral therapy) કામ કરે
છે અને ક્યારે કોઈ ને લેવું જોઇયે? ક્યારે અને કે વી રીતે આપણી શમત્રતા જાતીય સંબધ
ં ો
બની જાય છે ? કોઈ વ્યશિ કે વી રીતે કોન્ડોમને યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરે છે ? (પુરૂર્/સ્ત્રી)
એચઆયવી ગ્રસ્ત સાથે જીવેતા આપણા શમત્રો અને પશરવારને ટે કો આપવાની શ્રેષ્ઠ રીત
કઈ છે? તંદુરસ્ત અને સારી? એચઆયવી અને એઇડ્ઝ ધરાવતા લોકોને સારવાર માટે
નજીકમાં શક્લશનક ક્યાં છે ?

જીવન રેખા ની રમત અથવા શલલટ ઓફ હોપ રમત, અથવા એક ઉદારણ માટે સાચું
અથવા ખોટું ની રમત રમો અથવા કોઈપણ અન્ય માશહતી પર વધુ ચોક્કસ માશહતી માટે
કૃ પા કરીને સંપકષ
કરો www.childrenforhealth.orgઅથવા clare@childrenforhealth.org.
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