
ምጅማር 
❑ ቅድሚ እቲ መሕለቢ ጡብ ምሓዝኪን ቅድሚ ምሕላብኪ ኣእዳዉኪ ተሓጸቢ፡፡

❑ እቲ ጥጦን ናይ መሕለቢ ኣቕሑ ብፍሉሕ ማይን ሳሙና ወይ ብዲሽዋሸር ሕጸብዮ፡፡ ናይቲ መሕለቢ መጽረይ መምርሒ 
ተኸተሊ፡፡

❑ እቲ ጸባ ጡብ ኣብ ጽሩይ ብርጭቆ ወይ BPA-ነጻ* ዝኾነ ስጡም መኽደን ኣብ ዘለዎም ፕላስቲክ ጠርሙሳት ኣቐምጥዮ፡፡

ሓሊብኪ ምስ ወዳእኺ
❑ ኣብቲ መቐመጢ ዕለት ጸሓፍሉ፡፡

❑ እቲ ጸባ ጡብ ንህጻናት ክንክን መቕረቢ ትህብዮ እንተድኣ ኮይንኪ ስም ዉላድኪ ጽሓፍሉ፡፡ እዚ ናይ ጸባ ኣቀማምጣ 
መምርሒ ምስ ናይ ክንክን ህጻናት ኣቕራብኺን ምስ ካልኦት ናይ ዉላድኪ ተኸናኸንቲ ኣካፍልዮ፡፡ 

❑ ድሕሪ ምሕላቢ እቲ ጸባኺ ኣዝሕልዮ፡፡

❑ እቲ ጸባ ኣብ ዉሽጢ እቲ ፍርጅ ተዘይኮይኑ ኣብቲ በሪ ኣይተቐምጥዮ፡፡

❑ ዝተሓለበ ጸባ ሒዝኪ ናብ ሓጺር ርሕቐት ክትጎዓዚ እንከለኺ እቲ መትሐዚ ኣብ ሽፉን በረድ ሕብሪ ኣብ ዘለዎ ሻንጣ 
ኣቐምጥዮ፡፡

ጸባ ጡብ ናይ ምዝሓል ቲፕ
❑ እቲ ፀባ ካብ 2 ክሳብ 4 ወቔት ብዝኣክል ንእሽተይ መጠን ኣዝሕልዮ፡፡ 

❑ ኣብ ኣፍ እቲ መትሓዚ ዝተወሰነ ክፍተት ግደፊ ምኽንያቱ ድማ ጸባ ክዝሕል እንከሎ ዝሕዞ ቦታ ስለ ዝሰፍሕ፡፡.

❑ እቲ ጸባ ኣብ ዉሽጢ እቲ ፍርጅ ኣቐምጥዮ፡፡ኣብቲ ናይቲ ፍርጂ መደርደሪ በሪ ኣይተቐምጥዮ፡፡

❑ ናብቲ ዝዘሓለ ጸባ ሓዱሽ ዝተሓለበ ጸባ ትሓዉሲ እንከለኺ ፈለማ ኣዝሕልዮ፡፡ 

ጸባ ጡብ ናይ ምሟቐ ቲፕ
❑ ፈለማ እቲ ተቐሚጡ ዝጸንሐ ጸባ ተጠቀሚ፡፡.

❑ እቲ በረድ ዝኾነ ጸባ ሙሉእ ለይቲ ኣብ ትሕቲ ትኩስ ዝፈስስ ማይ ወይ እቲ መትሓዚ ኣብ ትኩስ ማይ ኣእትዉዮ፡፡

❑ እቲ ብዉዑይ ማይ ዝሞቐ ጸባ ኣብ ዉሽጢ 1 ሰዓት ተጠቐምሉ፡፡.

❑ እቲ ኣብ ፍርጅ ዝሞቀ ጸባ ኣብ ዉሽጢ 1 መዓልቲ (24 ሰዓት) ተጠቐምሉ፡፡

❑ እቲ ዝሞቐ ጸባ ፈጺምኪ ዳግማይ ከይተዝሕልዮ፡፡ 

ዝተቀመጠ ጸባ ጡብ ምጥባዉ
❑ እቲ ጸባ ጡብ ንምዉሃድ ቀስ ኣቢልኪ በጽብጽዮ፡፡ጸባ ጡብ እንተበጣጠሰ ልሙድ እዩ፡፡.

❑ ጸባ ጡብ ፈጺምኪ ኣብ ማይክሮ ዌቭ ከይተእትዉዮ፡፡ኣብ ማይክሮዌቭ ምሟቕ እቲ ዘሎ ኒዉትሬሽን የጥፍኦን ናይ 
ዉላድኪ ኣፍ ዘቃጽል ትኩስ ክፍተት ይፈጥር፡፡.

❑ ጸባ ጡብ ሙዉቕ ክኸዉን የብሉን፡፡ዝሑል ወይ ብዙሕ ዘይሞቀ ጸባ ጡብ ምጥባዉ ጸገም የብሉን፡፡

❑ ጸባ ጡብ ክተሙቒ እንተድኣ ደሊኺ፣ እቲ ጡጦ ኣብ ዝሁም ማይ ኣእትዉዮ ወይ ኣብ ትሕቲ ዝሁም ዝፈስስ ማይ ግበርዮ፡
፡ናይቲ ጸባ ጡብ ዋዒ ኣብ ኢድኪ ብምግባር ሙቐቱ ሞክርዮ፡፡ብዝተወሰነ መልክዑ ዝሁም ክኸዉን ኣለዎ፡፡

❑ እቲ ህፃን ድሕሪ ምጥባዉ እቲ ዝተረፈ ፀባ ኣብ ዉሽጢ1 ክሳብ 2 ሰዓታት ድፍእዮ፡፡

ጸባ ጡብ ምሕላብ፣ ምቕማጥ ከምኡ እዉን ምጥባዉ

*ብዛዕባ BPA -ናጻ ጡጦ ን WIC ሰራሕተኛታት ወይ ንጥዕና ክፍሊ ሕተቲ፡፡ 

መዘከርታ
በረድ ንዝኾነ ጸባ BPA-ናጻ ፕላስቲክ ወይ 
ብርጭቆ መትሐዚ ንኽትጥቀሚ ንመኽረኪ 
ምኽንያቱ ድማ ብዙሕ ስለዘይግዱኡ እዩ፡፡

ብራቮ 
ማማ!
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እዚ ሰነድ ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ብዝሓተትዎ ካልኦት ፎርምታት ይርከቡ እዮም፡፡
እቲ ሕቶ ንምእታዉ ብኽብረትኩም ብ1-800-841-1410 (TDD/TTY 711) ደዉሉ፡፡

WIC ንሙሉእ  እዋን  ጥዕንኦም  ዝተሓለዉ  ቆልዑ  ናይ  ጡብ  ፀባ  ኣቀማምጣ  መምርሒ 

ዉላድኪ ሓሚሙ እንተድኣ ኮይኑ ወይ ብዘይግዚኡ ተወሊዱ እንተነይሩ ናብ ናይ 
ጥዕና ኣቕራብኺ ኪዲ፡፡   

እዞም መምርሕታት ኣብ ገዛ ጥራሕ ኣብ ጥቕሚ ይዉዕሉ፡፡

ዉሑዳት  ነገራት  ካብ  ጸባ  ጡብ  ንዉላዳ  ትሓልብ  ኣዶ 
ጠንካራታት  እዮም


