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 ہنگامی حاالت کيلئے تيارياں

 تيار رہيں ۔۔۔ منصوبہ بنائيں
خاندان کا ہر فرد اس بات سے واقف ہو کہ کسی ہنگامی صورت   ِاس بات کو يقينی بنائيں کہ آپ کے

حال ميں، صورت حال کے دوران اور بعد ميں کيا کرنا ہے۔ اس موضوع پر بات چيت کرنے کيلئے کہ 
ہنگامی صورت حال کيلئے بہترين تياری کيسے ہو ۔ خاندان کی ايک ميٹنگ مقرر کريں۔ ايک منصوبہ 

ں تو اپنے لئے ايک منصوبہ بنائيں۔ جس ميں ہمسائيوں اور دوستوں سے بنائيں۔ اگر آپ تنہا رہتے ہي
 رابطہ شامل ہو۔

  ہنگامی فون نمبر موجود رکهيں
اہم ٹيلی فون نمبر اور پتے کی فہرست فون کے قريب رکهيں۔ ہنگامی صورت حال ميں صرف ہنگامی 

ان ُجدا ہو جائيں تو ايسے رابطوں کيلئے فون کو استعمال کريں۔ اگر آپ ہنگامی صورت حال کے دور
موقع کيلئے ايک ايسے شخص کا انتخاب کريں جو دوسرے عالقہ ميں رہتا ہو اور آپ کے خاندان کيلئے 

رابطہ کا کام کرے۔ ِاس بات کو يقينی بنائيں کہ ِاس شخص کا نام اور فون نمبر آپ کے گهر کے ہر فرد 
 کو  معلوم ہو۔

  گهر کے بچاؤ کا ايک منصوبہ بنائيں۔
اپنے رہائشی مکان کا يک نقشہ بناکر بچاؤ کا ايک منصوبہ ترتيب ديں۔ سياہ يا نيلے پن کے ذريعہ 

دروازوں ، کهڑکيوں، سيڑهيوں اور بڑے فرنيچر کی نشاندہی  کريں۔ گهر کی ہر منزل کيلئے ايک 
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ہوجانے والی  عليحدہ کا غذ استعمال کريں۔ ہنگامی رسد، آگ بجهانے والے آلے،  دهوئيں کے االرم ، تہ
سيڑهياں، فرسٹ ايڈ بکس، بجلی پانی اور گيس کو بند کرنے کی جگہ کے محل وقوع کی نشاندہی کريں۔ 

اگلے قدم کے طور پر ہر کمرے سے بچاؤ کے کم از کم دو راستے شکستہ خط کے ذريعہ رنگين پن 
يں گهر کے ہر فر د سے ظاہر کريں۔ آخر ميں گهر کے باہر ايک جگہ بنائيں جہاں ہنگامی صورت حال م

  کو جمع ہونا چاہيئے۔

اگر اپارٹمنٹ ميں رہتے ہيں تو گهر کے ہر فرد کو ہنگامی صورت حال ميں باہر نکلنے کا راستہ 
دکهائيں، ُانہيں دکهائيں کہ  االرم کہاں ہے اور تفصيل بيان کريں کہ آگ لگنے يا ہنگامی صورت  ميں 

گنے يا ہنگامی حالت ميں ِلفٹ ہر گز استعمال نہ کريں ، ِاس ُاسے کب اور کيسے استعمال کرنا ہے۔ آگ ل
لئے کہ بجلی نہ ہونے کی صورت ميں شايد وہ کام نہ کريں۔ ُاونچی عمارتوں ميں تحفظ کے بارے ميں 
مزيد معلومات کيلئے آگ بجهانے اور ہنگامی خدمات کے مقامی مرکز سے رابطہ کريں۔ سا ل ميں کم 

خاندان کے ساته ہنگامی بنيادوں پر بچاؤ کيلئے نکلنے کی مشق کريں۔ اپنے گهر  از کم دو بار تمام  افراِد
سے بچاؤ کيلئے نکلنے کا نقشہ ايسی جگہ پر رکهيں جہاں سے بچوں کی نگہداشت کرنے والے يا بچے 
ُاسے ديکه سکيں۔ گهر سے بچاؤ کيلئے نکلنے کے نقشہ کو بنانے ميں، مزيد مدد کيلئے اپنے مقامی آگ 

  نے والے اور ہنگامی خدمات،  آگ کی روک تهام کے محکمہ سے رابطہ کريں۔بجها

  خاندان کيلئے ايک ہنگامی تهيال تيار کريں۔
ايک ہنگامی تهيال آپ کے خاندان کو وہ ضروری اشياء فراہم کرے گا جوکسی ہنگامی صورت حال ميں  

گئے ہوں ، کام آئے گا۔ ہنگامی تهيلے ميں اگر آپ نے گهر چهوڑ ديا ہو يا اگر آپ گهر ميں محصور ہو
تين ِدن کا سامان رسد ہونا چاہيئے۔ ِاس بات کو يقينی بنائيں کہ خاندان کے ہر فر د کو علم ہونا چاہيئے کہ 

  :ہنگامی تهيال کہاں رکها ہو ا ہے۔ ہنگامی تهيلے ميں مندرجہ ذيل اشياء ہونی چا ہئيں

  اءدوائياں اور ابتدائی طبی امداد کی اشي •

  پانی •

  کهانے کی خراب نہ ہونے والی چيزيں •

  فليش الئٹ اور بيٹرياں •

  کمبل اور گرم کپڑے •
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