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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆੱਫਿਸ 
(BRAMPTON EMERGENCY MANAGE-
MENT OFFICE) (ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ.) (BEMO)
ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ ਕਰਨ ਵਾਫਲਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 
ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. (BEMO) ਫਸਟੀ 
ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਫਵਆਪਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਫਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਬੰਫਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. 
(BEMO) ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਫਨਰੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਫਭਆਸ ਅਤੇ ਡਫਰੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਿ ਅਤੇ 
ਸਵੈਇਛੁੱ ਕਾਂ ਲਈ ਫਸਖਲਾਈ (ਟ੍ਰੇਫਨੰਗ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. (BEMO) ਫਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 
ਫਨੱਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਸਖਲਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਹਰੇਕ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਕ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ, ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਜਾਂ 
ਸਵੈਇੱਛੁਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਫਤਆਰੀ ਫਸਖਲਾਈ ਫਕਵੇਂ ਫਦੱਤੀ ਜਾਏ, 
ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. (BEMO) ਨੰੂ 905.874.2911 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

72 ਘੰਫਟਆਂ ਲਈ ਫਤਆਰ ਰਹੋ
ਫਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆੱਫਿਸ ਫਵਆਪਕ 
ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਫਵੱਚ ਜੁਟਣ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਮੇਂ 
ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ ਕਰਨ ਵਾਫਲਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਫਮਲ ਕੇ ਨੀਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਕਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਫਵੱਚ, 
ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ ਕਰਨ ਵਾਫਲਆਂ ਅਤੇ ਫਸਟੀ ਸਟਾਿ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਭਾਫਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਫਵੱਚ 72 
ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਫਟਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਪਫਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਗਾਈਡ 
ਫਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਾਿਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਅਫਜਹੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਫਰਵਾਰ ‘ਤੇ ਫਕਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਫਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਕਾਰਜਸਥਾਨ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਫਤਆਰ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਫਕੱਟ ਰੱਖੋ
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ਫਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ

ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਪੰਨਾ 3

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
ਪੰਨਾ 11

ਇੱਕ ਫਕੱਟ ਰੱਖੋ 
ਪੰਨਾ 14

ਫਜਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੋੜ ਹੈ 
ਪੰਨਾ 19

ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਵਕਲਫਪਕ ਿੌਰਮੈਟ ਉਪਲਬਿ ਹਨ
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ਮੌਸਮ-ਸਬੰਿੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀਆਂ 
ਤੀਬਰ ਮੌਸਮ 

ਤੀਬਰ ਮੌਸਮ ਸਫਥਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਵੱਚ ਸਾਨੰੂ 
ਫਜਹਨਾਂ ਤੀਬਰ ਮੌਸਮ ਸਫਥਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਤੇਜ਼ ਹਵਾ, ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਬੇਹੱਦ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ, 
ਿ੍ਰੀਫਜੰ਼ਗ ਵਰਖਾ, ਤੀਬਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ।

ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ (Environment Canada) ਪ੍ਰਭਾਫਵਤ ਖੇਤਰਾਂ 
ਫਵੱਚ ਰਫਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 
ਦੀ ਰੱਫਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸੰਕਟ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੰਕਟ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬੁਲੇਫਟਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 
ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਸਮ (ਵੈਦਰ) ਰੇਡੀਓ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ - 
www.ec.gc.ca/meteo-weather ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਕਟ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ 
ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਫਨਗਰਾਨੀ

ਫਚਤਾਵਨੀ

ਸੰਕਟ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਕਾਰ, 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਫਕ ਸਫਥਤੀਆਂ ਅਸਾਿਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ 
ਫਫ਼ਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਸਬੰਿੀ ਸਫਥਤੀਆਂ ਜੋ ਤੂਿਾਨ ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਮੌਸਮ 
ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸੁਰੱਫਖਆ ਸਬੰਿੀ  
ਫਫ਼ਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਨੇਹਾ ਫਕ ਤੀਬਰ ਮੌਸਮ 
ਸਫਥਤੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਰਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਗਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਸਟੀ ਆਿ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੂਫਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਲਸ ਅਤੇ ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਸ ਫਵਖੇ 
ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਵਿਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਫਨਪਟਣ ਫਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਮੌਸਮ ਸਬੰਿੀ 
ਖਾਸ ਫਬਆਨ
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ਬੇਹੱਦ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਵੱਚ ਸਰਦੀ ਸਬੰਿੀ ਸਫਥਤੀਆਂ ਫਵੱਚ ਬਰਫ਼, 
ਗੜੇ, ਿ੍ਰੀਫਜੰ਼ਗ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਠੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਠੰਡ ਕਾਿੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਫਚਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵਾਿ ੂਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ  
ਫਕਉਂਫਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੰਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਬਜਲੀ ਦੀ ਵੱਿ ਸਮੇਂ ਦੀ 
ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ ਗਰਮ ਰਫਹਣ ਲਈ ਵਾਰਫਮੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਫਵੱਚ ਜਾਓ।

ਇਹ ਕਰੋ: 
 • ਪਰਤਾਂ ਫਵੱਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਫਹਨੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ – ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਫਕ ਤੁਸੀਂ  
  ਫਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕਸੇ ਵਾਹਨ ਫਵੱਚ ਿਸ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦਸ  
  ਫਮੰਟਾਂ ਫਵੱਚ ਮੋਟਰ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਖੜਕੀ  
  ਖੋਲ੍ਹੋ । ਫਦ੍ਰਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹੋ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:
 • ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਓ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਫਵੱਚ ਸਮੱਫਸਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਨਾ  
  ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਫਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ

ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਫਵੱਚ ਰਫਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਹਤ 
ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ 
ਬੱਫਚਆਂ ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਫਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਫਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ, 
ਫਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਕ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਹਨ।

ਇਹ ਕਰੋ: 
 • ਕਾਿੀ ਮਾਤਰਾ ਫਵੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ
 • ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ
 • ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਫਹਨੋ
 • ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ  
   ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:
 • ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਹੱਦ ਠੰਡ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਵੱਿ ਫਮਹਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਫਵਿੀਆਂ ਨਾ  
  ਕਰੋ – ਦੌੜੋ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਬਗੀਚ ੇਫਵੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ 
 • ਅਲਕਹੋਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਕਿੈੀਨ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪੀਓ
 • ਉੱਚ-ਪ੍ਰਟੋੀਨ ਵਾਲੇ ਭਜੋਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਖਾਓ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਲਣ, ਖਾਣ-
ਲਈ-ਫਤਆਰ ਭੋਜਨ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਿੂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ 
ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
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ਹੜ੍ਹ   
ਬਸੰਤ ਰੁੱ ਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਫਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਆਮ 
ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਫਪਘਲਣ ‘ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੂਿਾਨ ਫਬਨਾਂ ਫਚਤਾਵਨੀ ਦੇ 
ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਰਆਵਾਂ ਦੇ ਛਲਕਣ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ:
 • ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਫਤਆਰ ਰੱਖੋ

 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਫਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਪਘਲਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਫਨੱਕਲਣ ਲਈ  
  ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ

 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਫਕ ਕੈਚ ਬੇਫਸਨਾਂ (ਗਲੀਆਂ ਫਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕੱਢਣ  
  ਵਾਲੇ) ਫਵੱਚ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

 • ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ ਫਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ  
  ਕੋਲ ਫਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ

 • ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ (ਅੱਪਡੇਟਾਂ) ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ. (TV) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ  
  ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਨਰੀਖਣ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:
 • ਨਦੀਆਂ, ਫਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਫਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚ  
  ਪੱਿਰਾਂ ਦੀ ਫਰਪੋਰਟ ਫਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ 3-1-1 ‘ਤੇ 
ਕਰੋ  
  ਜਾਂ 311@brampton.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ  

 • ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪੀਓ ਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਿੋਵੋ

 • ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਫਜਹਨਾਂ ਫਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ  
  ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਫਚਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵਾਿੂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ  
  ਵਰਤੋ 

 • ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਓ  
  – ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਫਖਆ ਲਈ  
  ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

 • ਬੰਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਫਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਬਜਲੀ ਸਬੰਿੀ ਸੁਰੱਫਖਆ:
 • ਫਕਸੇ ਵੀ ਅਫਜਹੇ ਕਮਰੇ ਫਵੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਫਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫਬਜਲੀ ਦੇ  
  ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਫਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ

 • ਕਦੇ ਵੀ ਫਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਫਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਫਜਹਾ  
  ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਫਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ

 • ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਵਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Hydro One  
  Brampton) ਨੰੂ 905.840.6300 ‘ਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ

ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
 • ਬੂਰ ਅਤੇ ਫਰਸਾਉ ਦੇ ਲੰਮੀ-ਫਮਆਦ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਰੱਫਖਆ ਕਰਨ  
  ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਾਈ  
  ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

 • ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਓ 

ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
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ਤੂਿਾਨ 
ਤੂਿਾਨ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ:
   • ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਫਤਆਰ ਰੱਖੋ
   • ਆਪਣਾ ਰੱਫਖਆ-ਸਥਾਨ (ਸ਼ੈਲਟਰ) ਖੇਤਰ ਚੁਣੋ:  
 ਫਕਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਤਫਹਖਾਨੇ (ਬੇਸਮੈਂਟ) ਜਾਂ  

  ਤੂਿਾਨ ਸੈਲਰ ਫਵੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਿਾਂ ਅਤੇ  
  ਫਖੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ
   • ਬੈਟਰੀ-ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਿਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
   • ਟਫਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਤਫਰਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ
   • ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਨਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ  
  ਉਸਨੰੂ ਸਾਿ ਕਰੋ 
   • ਸੁਰੱਫਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਫਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਫਵਚਕਾਰ  
  ਫਮਲਣ ਦੀ ਫਕਸੇ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ  
  ਸਾਿਨ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
   • ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ (ਅੱਪਡੇਟਾਂ) ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ. (TV) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ  
  ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਨਰੀਖਣ ਕਰੋ

ਤੂਿਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
 • ਜੇਕਰ ਪਫਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਿਸ  
  ਜਾਣ ਤਾਂ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
 • ਫਵਕਫਰਤ (ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹੋਏ) ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁੱ ਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਵਕਫਰਤ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ  
  ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
 • ਟੁੱ ਟੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਪਾਈਪਾਂ ਫਜਹੀਆਂ ਸਫਥਤੀਆਂ ਦੀ  
  ਫਰਪੋਰਟ 3-1-1 ‘ਤੇ ਕਰੋ
 • ਡ੍ਰਾਈਫਵੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ – ਤੂਿਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬਾ, ਟੁੱ ਟੀਆਂ  
  ਹੋਈਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਿੋਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ  
  ਡ੍ਰਾਈਫਵੰਗ ਨੰੂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਝੱਖੜ
ਝੱਖੜ ਉੱਚ-ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟ 
ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਫਜਹੇ ਫਦਖਾਈ ਫਦੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਬਰ ਤੂਿਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਰੋ: 
 • ਸਾਰੀਆਂ ਫਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਫਦਓ, ਫਕਸੇ ਵੀ  
  ਖੁੱ ਲ੍ਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਕਰੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਫਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਫਹਖਾਨੇ (ਬੇਸਮੈਂਟ) ਫਵੱਚ ਜਾਓ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ  
  ਫਵੱਚ ਜਾਓ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਫਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਫਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ  
  ਸੜਕ ਦੇ ਫਕਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:
 • ਫਖੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਵਾਫਜਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ
 • ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪੋਲਸ ਜਾਂ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ
 • ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ
 • ਫਬਜਲੀ ਦੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਨਾ ਛੋਹੋ

ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
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ਪਾਵਰ ਿੇਲ ਹੋਣਾ
ਪ੍ਰਚੰਡ ਮੌਸਮ ਫਵੱਚ ਪਾਵਰ ਿੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਵੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਫਵੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਦਨ 
ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਫਤਆਰ ਰਫਹਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਫਕ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਫਕੱਟਾਂ ਫਵੱਚ ਿਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੋਣ।

ਫਤਆਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ:

 • ਗਰਮੀ ਫਵੱਚ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਫਹਨੋ
 • ਸਰਦੀ ਫਵੱਚ ਕੰਬਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਪਫੜਆਂ ਨਾਲ ਫਨੱਘੇ ਰਹੋ
 • ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
 • ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਿਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ  
  ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ (ਅੱਪਡੇਟਾਂ) ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਫਨਰੀਖਣ ਕਰੋ
 • ਇੱਕ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਫਕਫਰਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੂੰ ਏ ਂਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ  
  ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਪਾਵਰ ਿੇਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ:

 • ਫਬਜਲੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਬਜਲੀ  
  ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਗ ਹਟਾ ਫਦਓ
 • ਪੋਰਟੇਬਲ ਜੈਨਰੇਟਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਕਸੇ ਚੰਗੇ-ਹਵਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਫਵੱਚ  
  ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਫਕਸੇ ਵੀ ਅਫਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾ  
  ਜਲਾਓ, ਜੋ ਜਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ  
  ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਲਦਾ ਨਾ ਛੱਡੋ
 • ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ

ਭੁਚਾਲ
ਭੁਚਾਲ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਸੰਕਟਕਾਲ 
ਸਫਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸੁਰੱਫਖਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਰੋ:
 • ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ
 • ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਰਨੀਚਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਜਾਓ
 • ਫਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ
ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:
 • ਫਕਸੇ ਫਹੱਲਦੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਫਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਭਵਨਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ  
  ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ
 • ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ  
  ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਫਬਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰਜ਼ ਫਵੱਚ ਰੱਖੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ 
ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਕਉਂਫਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁੱ ਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
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ਅੱਗ
ਅੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਫਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਫਰਵਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਹੈ, ਫਜਸਦਾ ਅਫਭਆਸ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ 
‘ਤੇ ਇੱਕ ਿੂੰ ਏ ਂਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ 

ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਫਡਟੈਕਟਰ ਲੱਫਗਆ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਜੱਥੇ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਫਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਾਲ ਫਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਫਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਚਸਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸਬੰਿੀ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਿਾਇਰ ਫਡਵਾਇਸਾਂ) ਨੰੂ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਫਚਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 

ਇਹ ਕਰੋ:
 • ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ
 • ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਰਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਕੱਪਫੜਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਰੁਕੋ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੇਟੋ ਅਤੇ  
  ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਢਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋੜ੍ਹੋ
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ 9-1-1 ‘ਤੇ  
  ਿੋਨ ਕਰੋ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਮੁੱ ਠਾ (ਹੈਂਡਲ) ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਬਲਫਡੰਗ ਫਵੱਚ ਰਫਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਲੀਵੇਟਰ  
  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ਫਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀਆਂ 
ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ (ਮਹਾਂਮਾਰੀ)
ਫਕਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਫਹਰ ਫਵੱਚ, ਰੋਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਅਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਿੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ 
(Peel Public Health) ਫਕਸੇ ਵੀ ਅਫਜਹੀ ਘਟਨਾ 
ਦਾ ਫਿਆਨਪੂਰਬਕ ਫਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਫਕਸੇ ਹਮਲੇ ਫਵੱਚ ਫਵਕਫਸਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਫਕ 
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਫਰਵਾਰ ਇਫਮਉਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਫਕਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਫਹਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ 
ਫਤਆਰ ਹੋ। 

ਇਹ ਕਰੋ:
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੋਵੋ
 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਨੱਛ ਜਾਂ ਖੰਘ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਢਕ ਲਓ
 • ਇਫਮਉਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖੋ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਓ
 • ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ 

5

10

15
ml
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ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ
ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ (ਕੈਮੀਕਲਸ) ਉਦਯੋਫਗਕ 
ਖੇਤਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਫਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਫਵੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਵੱਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਫਜੱਥੇ 
ਰਸਾਇਣ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਘਰ ਫਵੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ:
 • ਫਸਰਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਫਵੱਚ ਹੀ ਰਸਾਇਣ (ਕੈਮੀਕਲਸ) ਸਟੋਰ ਕਰੋ
 • ਬੇਲੋੜੇ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਪੇਂਟ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਫਨਪਟਾਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ 
  ਰੀਸਾਈਕਫਲੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਰਤੋ
 • ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ  
  (ਡੱਫਬਆਂ) ਫਵੱਚ ਰੱਖੋ
 • ਖਤਰਨਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਸਬੰਿੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਫਵੱਚ ਸਟੋਰ ਨਾ  
  ਕਰੋ
 • ਘਰੇਲੂ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਕੈਮੀਕਲਸ) ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਨਰਮਾਤਾ ਦੇ  
  ਫਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 • ਘਰੇਲੂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਾਂ ਰਫਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਹੋਰਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ  
  ਕਦੇ ਨਾ ਫਮਲਾਓ
 • ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੰੂ ਬੱਫਚਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ  
  ਰੱਖੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਵੱਚ ਰਸਾਇਣ ਡੁੱ ਲ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ:
 • ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਹਵਾ ਲਵਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ  
  ਫਦਓ
 • ਫਕਸੇ ਵੀ ਡੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਰਸਾਇਣ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਫਦਓ – ਡੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਰਸਾਇਣ ਨੰੂ  
  ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲੇਟੀ ਪੱਥਰ (ਰੈਗਸ) ਵਰਤੋ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਫਹਨੋ ਅਤੇ  
  ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਫਖਆ ਲਈ ਕੁਝ ਪਫਹਨੋ
 • ਸਲੇਟੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਫਨਪਟਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫਕਸੇ ਅਖਬਾਰ ਫਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ  
  ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫਕਸੇ ਪਲਾਸਫਟਕ ਦੇ ਬੈਗ ਫਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ  
  ਸੰਗ੍ਰਫਹ ਕੇਂਦਰ (ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਿੈਫਸਫਲਟੀ) ਫਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ
 • ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਫਨਪਟਾਣ ਸਬੰਫਿਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਫਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ  
  ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ
 • ਘਰੇਲੂ ਰਫਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਫਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗ੍ਰਫਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ
ਸ਼ਫਹਰ ਫਵੱਚ ਰਸਾਇਣ ਫਰਲੀਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ:
 • ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੰਿ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗਰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਫਖਆ- 
  ਸਥਾਨ ਖੋਜੋ
 • ਸੰਕਟਕਾਲ ਫਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ ਕਰਨ ਵਾਫਲਆਂ ਦੇ ਫਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  
  ਕਰੋ – ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਰੁਕੋ
 • ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਫਖਆ (ਸ਼ੈਲਟਰ-ਇਨ-ਪਲੇਸ) ਲਈ ਫਤਆਰ  
  ਰਹੋ (ਪੰਨਾ 13 ਦੇਖੋ)
 • ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ (ਇਵੈਫਕਉਏਸ਼ਨ ਆਰਡਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ  
  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਫਤਆਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ  
  ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਫਤਆਰ ਰਹੋ
 • ਫਕਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅਫਨਯਫਮਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ  
  ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਕੱਪੜਾ  
  ਰੱਖੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ।
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ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਸਬੰਿੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ                                                                   
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਰੇਲ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫਤਆਰ 
ਰਫਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਸਬੰਿੀ ਤੀਬਰ ਸਫਥਤੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਿੀ 
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਫਵੱਚ ਰੇਲ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਫਜ਼ਟ (GO Transit) 
ਅਤੇ ਵਾਇਆ ਪੈਸੇਂਜਰ ਰੇਲ (VIA Passenger Rail)। ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 
ਫਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤਾਂ ਫਲਜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਬੰਿੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਿੀ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ 
ਪਦਾਰਥ ਫਲਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਫਤਆਰੀ ਕਰੋ:
 • ਕੰਮ ‘ਤੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ  
  ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਫਵਕਲਫਪਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
 • ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਗੈਸ ਟੈਂਕ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਿਾ ਭਫਰਆ ਹੋਇਆ  
  ਰੱਖੋ ਫਕਉਂਫਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਫਵੱਚ ਿਸ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਫਖਆ (ਸ਼ੈਲਟਰ-ਇਨ-ਪਲੇਸ) ਲਈ ਫਤਆਰ  
  ਰਹੋ (ਪੰਨਾ 13 ਦੇਖੋ)
ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ ਕਰੋ:
 • ਸਥਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ  
  ਫਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ (ਅੱਪਡੇਟਾਂ) ਲਈ  
  ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਨਰੀਖਣ ਕਰੋ
 • ਪ੍ਰਭਾਫਵਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਫਵਤ ਖੇਤਰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ  
  ਦੇ (ਇਵੈਫਕਉਏਸ਼ਨ) ਫਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ
ਫਜਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਵੱਚ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਫਬਜਲੀ ਸਬੰਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਟੈਲੀਿੋਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. (TV) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦੀਆਂ 
ਪਾਈਪਾਂ।

ਭੂਮੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਜਵੇਂ 
ਫਨੱਜੀ ਸੱਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ, ਮਫਹੰਗੇ ਬਹਾਲੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ 
ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ।

ਅਣ-ਅਫਿਕਾਰਤ ਗਤੀਫਵਿੀ ਜਾਂ ਅਸਾਿਾਰਨ ਸਫਥਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ 
ਫਤਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਬੰਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦਾਈ, ਫਨਰਮਾਣ, 
ਖੇਤੀ ਸਬੰਿੀ ਗਤੀਫਵਿੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਫਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਗਤੀਫਵਿੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਫਿਕਾਰਤ ਫਨਰਮਾਣ 
ਦੀ ਫਰਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਅਥਾੱਫਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਰੋ।

ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਨ ਕਾਲ (Ontario One Call) ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਿੋਨ ਕਰੋ: 1.800.400.2255 ‘ਤੇ 
ਿੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ visit www.on1call.com ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਹੇਠਾਂ ਫਦੱਤੀਆਂ ਸਫਥਤੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 9-1-1 ‘ਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ:
 • ਗੈਸ ਦੀ ਗੰਿ
 • ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਫਡਟੈਕਟਰ ਅਲਾਰਮ ਸਫਕਫਰਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
 • ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
 • ਟੁੱ ਟੀ ਹੋਈ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਮੀਟਰ

ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
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ਫਕਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ

ਇੱਕ ਪਫਰਵਾਰਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਫਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗੀ ਫਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ, ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਫਵੱਚ 
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਫਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਫਵੱਚ ਫਹੱਸਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਨਯਫਮਤ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਿਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਫਰਵਾਰਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ

ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਤੁਹਾਡੀ ਫਕੱਟ ਫਵੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਪਫਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕ।ੋ 

ਸ਼ਫਹਰ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
 • ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਵਛੜ ਜਾਓ ਤਾਂ  
  ਫਕਹੜੇ ਪਫਰਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਫਹਰ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਫਵਅਕਤੀ ਨੰੂ  
  ਿੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦੱਸੋ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਫਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ  
  ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਰੱਫਖਆ-ਸਥਾਨ ਫਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ  
  ਪਫਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਫਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਫਚਤ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਘਰ

ਫਨਰਦੇਸ਼

ਸੁਰੱਫਖਅਤ

ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
• ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਕਵੇਂ  
 ਕਰਨੀ ਹੈ
• ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬੌਕਸ ਨੰੂ ਫਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ  
 ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ
• ਗੈਸ ਵਾਲਵ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਫਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ  
 ਹੈ
• ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਫਨਕਾਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡੱਫਬਆਂ ਜਾਂ ਿਰਨੀਚਰ ਨੰੂ  
 ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾਉਣਾ

ਬੱਫਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• 9-1-1 ਨੰੂ ਫਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਫਹਰ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਫਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫਕਵੇਂ  
 ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੈ
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਫਕੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ

• ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੂੰਆਂ ਫਡਟੈਕਟਰਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ  
 ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਫਡਟੈਕਟਰ  
 ਲਗਵਾਓ
• ਫਨਯਫਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਫਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ  
 ਹਨ
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ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਲਈ ਫਤਆਰੀ ਕਰਨਾ
 • ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਫਤਆਰ ਰੱਖੋ
 • ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ/ਸੇਵਾ ਜਾਨਵਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਫਤਆਰ ਰੱਖੋ
 • ਮੌਸਮ ਸਬੰਿੀ ਸਫਥਤੀਆਂ ਦਾ ਫਨਰੀਖਣ ਕਰੋ
 • ਟੈਲੀਿੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਫਚਪਕਾਓ
 • ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
 • ਪਹੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਵਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ  
  ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ
 • ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਪਫਹਲਾਂ ਹੀ ਰੱਫਖਆ-ਸਥਾਨ  
  (ਸ਼ੈਲਟਰ) ਫਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
 • ਸਾਲ ਫਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪਫਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ  
  (ਇਵੈਫਕਉਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਫਕਫਰਆਵਾਂ ਦਾ ਅਫਭਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ  
  ਉੱਥੇ ਫਚਪਕਾਓ, ਫਜੱਥੇ ਇਹ ਫਨਯਫਮਤ ਆਗੁੰ ਤਕਾਂ ਨੰੂ ਫਦੱਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਫਜਵੇਂ  
  ਬੱਫਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਬੇਬੀਫਸੱਟਰ)
 • ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਸ ਦੁਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਿਰਨੀਚਰ ਜਾਂ  
  ਹੋਰਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
 • ਪਫਹਲਾਂ ਹੀ ਫਨਰਿਾਫਰਤ ਕਰੋ ਫਕ ਛੋਟੇ ਬੱਫਚਆਂ ਅਤੇ ਫਜਹਨਾਂ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ  
  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ
 • ਜੇਕਰ ਪਫਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ  
  (ਇਵੈਫਕਉਏਟ) ਲਈ ਫਕਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ

ਘਰੋਂ ਜਾਣ (ਪਲਾਇਨ) ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਸੰਕਟਕਾਲ ਫਨਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਫਤਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ 
ਫਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
 • ਦਰਵਾਫਜਆਂ, ਫਖੜਕੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਿਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸਥਾਨ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਿੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ, ਪ੍ਰਾਥਫਮਕ  
  ਸਹਾਇਤਾ (ਿਸਟ ਏਡ) ਫਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾ (ਯੂਟੀਫਲਟੀ)  
  ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ  
 • ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਫਵੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਲਾਇਨ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਫਜੱਥੇ  
  ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ
 • ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਮਲਣ ਦੇ ਫਕਸੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਫਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ
 • ਜੇਕਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ (ਇਵੈਫਕਉਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਫਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਘਰ  
  ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਚੁਣੋ, ਫਜਵੇਂ ਫਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ  
  ਫਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਘਰ

ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
 • ਆਪਣੇ ਪਲਾਇਨ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ – ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ  
  ਫਕੱਥੋਂ ਦੀ ਅਤੇ ਫਕਵੇਂ ਫਨੱਕਲਣਾ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੰਪਰਕ  
  ਫਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕਸੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਫਵੱਚ ਿਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕਨੀ ਜਾਂ  
  ਇਮਾਰਤ ਫਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਚੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਫਹਲਾਓ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ 
ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਿਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ:
ਇਹਨਾਂ ਫਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਲਈ 
ਫਤਆਰੀ ਹਰੇਕ ਫਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ ਯੋਜਨਾ ਫਵੱਚ ਖਾਸ 
ਬੰਦੋਬਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਵਲੱਖਣ ਸੰਕਟਕਾਲ 
ਫਤਆਰੀ ਉਪਾਅ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
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ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ (ਇਵੈਫਕਉਏਸ਼ਨ)
ਕੁਝ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਕਹਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪ੍ਰਭਾਫਵਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਫਖਆ-ਸਥਾਨ 
(ਸ਼ੈਲਟਰ) ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਹਨਾਂ 
ਫਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਫਵੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ‘ਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ  
  ਕਰਨ ਵਾਲੇ
 • ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ. (TV) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ (ਇਵੈਫਕਉਏਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ:
 • ਆਪਣੀ 72-ਘੰਫਟਆਂ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਲਓ
 • ਜੇਕਰ ਅਥਾੱਫਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਫਜਹਾ ਕਰਨਾ  
  ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਫਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਫਦਓ
 • ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ

ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਫਖਆ ਕਰਨਾ                                                                                                                                 

ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਫਖਆ ਕਰਨਾ (ਸ਼ੈਲਟਰ-
ਇਨ-ਪਲੇਸ) ਹਵਾ ਫਵੱਚ ਿੈਲਣ ਵਾਲੀ ਖਤਰਨਾਕ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਫਰਲੀਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਰਫਹਣ 
ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਫਹਣ ਦਾ ਅਫਭਆਸ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਡਣਸ਼ੀਲ 
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ।

ਬੁਫਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ:
 • ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ
 • ਸਾਰੀਆਂ ਫਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਫਦਓ
 • ਤੰਦੂਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਨਕਾਸ (ਐਗਜ਼ੌਸਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬੰਦ  
  ਕਰ ਫਦਓ
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ. (TV) ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ  
  ਫਨਰੀਖਣ ਕਰੋ
 
ਇਹ ਕਰੋ:
 • ਫਖੜਕੀ ਦੀਆਂ ਫਵਰਲਾਂ ਨੰੂ ਡਕਟ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਲਾਸਫਟਕ ਨਾਲ ਢਕੋ –  
  ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਫਟਕ ਦੇ ਪਫਹਲਾਂ ਕੱਟੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹ  
  ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ
 • ਸਾਰੇ ਡੈਂਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਫਦਓ
 • ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ ਫਸਰਿ 9-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰੋ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:
 • ਚੁੱ ਲ੍ਹਾ ਨਾ ਵਰਤੋ
 • ਕੱਪਫੜਆਂ ਦਾ ਡ੍ਰਾਇਰ ਨਾ ਚਲਾਓ
 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਨਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਫਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਓ

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਫਕੱਟ ਰੱਖੋ
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਫਰਵਾਰ ਨੰੂ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਫਟਆਂ ਤੱਕ ਆਤਮ ਫਨਰਭਰ ਬਣਨ 
ਲਈ ਫਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਵੱਚ 
ਇਹਨਾਂ ਫਵੱਚੋਂ ਫਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ 
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਆਪਣੀ ਫਕੱਟ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣ-ਫਵੱਚ-ਅਸਾਨ ਬੈਗ ਫਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਜਵੇਂ ਇੱਕ 
ਬੈਕਪੈਕ (ਫਪੱਠ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਫਲਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ) ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੈਗ 
(ਡੱਿਲ ਬੈਗ)। ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ (ਗਰਮੀ ਬਨਾਮ ਸਰਦੀ) ਇਸ ਫਕੱਟ ਨੰੂ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਫਰਵਾਰ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ 
ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫਕੱਟ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ: 

 1) ਉਹਨਾਂ ਸਫਥਤੀਆਂ ਲਈ ਫਤਆਰ ਰਫਹਣ ਲਈ, ਫਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ  
  ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ

 2) ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਫਖਆ (ਸ਼ੈਲਟਰ-ਇਨ-ਪਲੇਸ) ਲਈ ਫਤਆਰ  
  ਰਹੋ 

ਫਕੱਟ ਇੱਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਜਵੇਂ ਬੈਠਕ (ਹਾਲ) ਦੀ 
ਅਲਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਕੱਟ ਫਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਫਰਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ/ਸੇਵਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 
ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੱਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਫਕੱਟ ਰੱਖੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਨੇਰੇ ਫਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਇੱਕ 72-ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ:
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ:

 • ਡ੍ਰਾਈਫਵੰਗ ਲਸੰਸ

 • ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਬੀਮਾ) ਨੰਬਰ

 • ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇਫਮਉਨੀਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਰਕਾਰਡ

 • ਪਫਰਵਾਰਕ ਫਰਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਫਵਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

 • ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਸੀਅਤਾਂ

 • ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਕ੍ਰੈਫਡਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ

ਦਵਾਈਆਂ:

 • ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਫਪ੍ਰਸਫਕ੍ਰਪਸ਼ਨਾਂ) ਦੀਆਂ  
  ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਕੱਟ ਫਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  
  ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੱਖੋ

 • ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ (ਰੋਟੇਟ) 

ਪਾਣੀ:

 • ਪ੍ਰਤੀ ਫਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਦਨ ਚਾਰ ਲੀਟਰ (ਦੋ ਲੀਟਰ ਖਪਤ ਲਈ, ਦੋ  
  ਲੀਟਰ ਬੁਫਨਆਦੀ ਫਨੱਤਨੇਮ ਲਈ)

 • ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਿਾਤ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਫਵੱਚ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਫਵੱਚ ਸਟੋਰ  
  ਕਰੋ - ਕਦੇ ਵੀ ਅਫਜਹਾ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਜ਼ਫਹਰੀਲੇ  
  ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ

 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਿ ਕਰੋ ਫਕ ਇਹ ਪੀਣ ਲਈ  
  ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਹੈ – ਦਸ ਫਮੰਟਾਂ ਤੱਕ ਉਬਾਲੋ ਜਾਂ ਸੁਿਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਤੋ

ਭੋਜਨ:

 • ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ

 • ਉੱਚ-ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ: ਪੀਨਟ ਬਟਰ, ਮੇਵੇ (ਡ੍ਰਾਈਡ  
  ਿਰੂਟਸ), ਕ੍ਰੈਕਰਸ, ਗ੍ਰੈਨੋਲਾ ਬਾਰਸ, ਟ੍ਰੇਲ ਫਮਕਸ

 • ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਵਾਟਰਪਰੂਿ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਫਵੱਚ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰੋ

 • ਛੋਟੇ ਬੱਫਚਆਂ, ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਡਾਈਟ ਵਾਲੇ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ  
  ਭੋਜਨ

 • ਕੈਨ ਓਪਨਰ (ਡੱਬੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਫਡਸਪੋਜੇਬਲ ਬਰਤਨ

 • ਫਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਦਲੋ

ਪ੍ਰਾਥਫਮਕ ਫਚਫਕਤਸਾ (ਿਸਟ ਏਡ) ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਫਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ:
 • ਪ੍ਰਾਥਫਮਕ ਫਚਫਕਤਸਾ ਫਕੱਟ ਅਤੇ ਨੇਮਾਵਲੀ (ਮੈਨੂਅਲ) 
 • ਗੈਰ-ਤਜਵੀਜ਼ (ਨੌਨ-ਫਪ੍ਰਸਫਕ੍ਰਪਸ਼ਨ) ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਦਰਦ ਫਵੱਚ  
  ਸਹਾਇਕ, ਐਟਂੀ-ਡਾਇਰੀਆ ਦਵਾਈ, ਐਟਂੀਐਫਸਡ ਆਫਦ)
 • ਫਨੱਜੀ ਸਿਾਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
 • ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਟੌਇਲੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਕੈਨ (ਕੂੜੇ ਦਾ  
  ਡੱਬਾ)

ਇੱਕ ਫਕੱਟ ਰੱਖੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਜ਼ਆਦਾ ਫਮਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗਤੀਫਵਿੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਫਨਊਨਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



16

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ:
 • ਚਾਬੀਆਂ, ਪੈਸੇ
 • ਕੀਮਤੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
 • ਪਫਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਿੋਟੋਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਵਛੜ ਜਾਓ
 • ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਲੀਿੋਨ ਨੰਬਰ

ਬੁਫਨਆਦੀ ਵਸਤਾਂ (ਸਪਲਾਈਜ) ਅਤੇ ਟੂਲਸ:
 • ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ
 • ਿਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ
 • ਉਪਯੋਗੀ ਚਾਕੂ, ਕੈਨ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਓਪਨਰ
 • ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕੰਬਲ
 • ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਫਡਸਪੋਜੇਬਲ ਬਰਤਨ
 • ਪਲਾਸਫਟਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ, ਡਕਟ ਟੇਪ, ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ
 • ਐਲੁਫਮਫਨਅਮ ਿੋਇਲ, ਮੁੜ-ਸੀਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਫਟਕ ਬੈਗਸ
 • ਫਚਮਟੇ, ਪੇਚਕਸ, ਰੈਂਚ
 • ਪੈਨ, ਕਾਗਜ਼, ਪੈਂਫਸਲ
 • ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਿੋਨ
 • ਬੇਲਚਾ (ਸ਼ਾਵਲ), ਫਸਗਨਲ ਿਲੇਅਰਸ, ਸੀਟੀ
 • ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ
 • ਸੜਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਪਾਸ
 • ਹਰੇਕ ਫਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ
 • ਰੇਨ ਗੀਅਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੂਟਸ
 • ਟੋਪ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸਕਾਰਿ (ਦੁਪੱਟੇ), ਥਰਮਲ ਅੰਡਰਵੀਅਰ

ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਫਵਅਕਤੀ: 
 • ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ  
  ਲਈ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
 • ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਫਨਯਫਮਤ ਰੂਪ  
  ਨਾਲ ਬਦਲੋ), ਫਵਟਾਫਮਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ,  
  ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈਜ, ਖਾਸ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ  
  ਹੋਰ ਅਚਨਚੇਤ ਸਪਲਾਈਜ ਦੀ ਵਾਿੂ ਸਪਲਾਈ
 • ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ (ਫਪ੍ਰਸਫਕ੍ਰਪਸ਼ਨ)  
  ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫਵਸਫਤ੍ਰਤ ਸੂਚੀ

 • ਫਿਆਨ ਫਖੱਚਣ ਲਈ ਿਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, ਸੀਟੀ,  
  ਨੋਇਜਮੇਕਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਨੱਜੀ ਅਲਾਰਮ
 • ਸਹਾਇਕ ਫਡਵਾਇਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ
 • ਭਾਰੀ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਲੇਟੇਕਸ-ਿ੍ਰੀ ਦਸਤਾਨੇ
 • ਪੈਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ 

ਇੱਕ ਫਕੱਟ ਰੱਖੋ
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ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ, ਫਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੁਫਨਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰੱਫਖਆ-ਸਥਾਨ (ਸ਼ਲੈਟਰ) ਸਥਾਫਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਫਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਫਖਆ-ਸਥਾਨਾਂ 
ਫਵੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਫਵੱਚ ਹੀ ਛੱਫਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਫਕ ਉਹ ਕਈ ਫਦਨਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਫਕਸ ੇਟਬ, ਟੌਇਲੇਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ 
ਬਰਤਨ ਫਵੱਚ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚ ਸਕਣ।

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੰਕਤੇ (ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ) ਰੱਖੋ, ਜੋ ਦੂਫਜਆਂ ਨੰੂ ਫਦਖਾਈ ਦੇਵ।ੇ ਜੇਕਰ 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਫਲਜਾਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੰ਼ਜੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈੀਅਰ, ਆਵਾਜਾਈ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਰ ਕ ੇਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਤਣਾਅ ਪੱਿਰਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕਸ ੇਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਮਜੂੌਦ ਨਾ ਹੋਵ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ 
ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਸਸਟਮ ਫਤਆਰ ਕਰੋ।

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਪਫਰਵਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਕਈ ਫਦਨਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
 • ਫਪਆਲਾ (ਬਾਊਲ) ਅਤੇ ਕੈਨ ਓਪਨਰ
 • ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਫਖਡੌਣਾ ਅਤੇ ਕੰਬਲ
 • ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਫਰਕਾਰਡ, ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (ਟੀਕੇ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ- 
  ਫਚਫਕਤਸਕ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਫਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ  
  ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਪੈਟ ਕੈਰੀਅਰ
 • ਜੰ਼ਜੀਰ
 • ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਿੋਟੋ
 • ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਟੈਗ
 • ਫਛਕਲੀ (ਮੱਜ਼ਲ) ਅਤੇ ਲਸੰਸ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਫਜੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ
 • ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਚਪ ਰਫਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇ

ਇੱਕ ਫਕੱਟ ਰੱਖੋ
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ਸਰਦੀ ਫਵੱਚ ਡ੍ਰਾਈਫਵੰਗ ਲਈ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ 
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਫਵੱਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਰੱਖਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਫਵੱਚ ਤੂਿਾਨ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਫਤਆਰ ਰਫਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਕੱਟ ਵਾਹਨ ਫਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਬੇਲਚਾ (ਸ਼ਾਵਲ), ਫਖੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ, ਫਖੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜੰ਼ਜੀਰ,  
  ਬੂਸਟਰ ਕੇਬਲਸ
 • ਫਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ (ਿੋਣ ਵਾਲਾ) ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਫਿਊਲ-ਲਾਈਨ ਐਟਂੀ- 
  ਿ੍ਰੀਜ਼, ਆਈਸ ਸਕ੍ਰੇਪਰ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼
 • ਸੜਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਪਾਸ
 • ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਿੂਡ ਪੈਕ
 • ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ
 • ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ  
  ਿਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ, ਮਾਚਸਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ
 • ਫਚਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਰੋਡ ਿਲੇਅਰਸ
 • ਵਾਿੂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱ ਤੀਆਂ
 • ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ
 • ਪ੍ਰਾਥਫਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਫਕੱਟ
 • ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕੰਬਲ

ਇੱਕ ਫਕੱਟ ਰੱਖੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਟੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਿਾ ਭਫਰਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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9-1-1 ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ

ਫਜੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਜੋਫਖਮ ਹੋਵੇ, ਫਜਵੇਂ:
 • ਅੱਗ
 • ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀਆਂ
 • ਡਾਊਨ ਹੋਈਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ

 • ਅਪਰਾਫਿਕ ਗਤੀਫਵਿੀ

9-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ:
 • ਘਰ ਫਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਫਸੱਿੇ 9-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ 9-1-1 ਡਾਇਲ  
  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਨ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ  
  ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਪੇ ਿੋਨ ‘ਤੇ 9-1-1 ਕਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ
 • ਕੋਈ ਸੈਲ ਿੋਨ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ  
  ਲਈ ਫਤਆਰ ਰਹੋ
 • TTY ਪਹੁੰ ਚ (ਬਫਹਰੇ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਿੋਨ ਫਡਵਾਇਸ) ਲਈ,  
  ਸਪੇਸਬਾਰ (ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸਨੰੂ ਸਪੇਸਬਾਰ/ਅਨਾਉਂਸਰ ਕੀ ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ  
  ਹੈ) ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ  
  ਫਮਲਦਾ
 • ਜੇਕਰ ਕਾਲਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ  
  ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਫਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ 9-1-1 ਓਪਰੇਟਰ ਟੈਲੀਿੋਨ  
  ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ  
  ਹੈਲਪ 9-1-1 (Help 9-1-1) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ:
 • ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੋਲੋ
 • ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਫਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਕਹੜੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  
  (ਪੁਫਲਸ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਐਬਂੂਲੈਂਸ) ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਫਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ  
  ਫਤਆਰ ਰਹੋ:
  o ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਫਕ ਕੀ ਹੋ ਫਰਹਾ ਹੈ o   ਸਥਾਨ
  o ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੋਨ ਨੰਬਰ

ਿਨੋ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 9-1-1 ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਫਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੇ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਤੋਂ ਫਦਖਾਈ ਫਦੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 
ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀਫਕਫਰਆ ਕਰਨ ਵਾਫਲਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਲਦੀ 
ਲੱਭਣ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਬੱਫਚਆਂ ਨੰੂ ਫਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਕ 9-1-1 ‘ਤੇ ਿੋਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਨ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਫਕ ਸਥਾਨਕ ਪੁਫਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਫਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ 
ਹਨ।. 

ਫਜਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ
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ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਫਕਸੇ ਅਫਜਹੀ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ, ਫਜੱਥੇ ਮਨੱੁਖੀ ਫਸਹਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਫਸੱਿਾ 
ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ 21 ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੰੂ 3-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਫਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਵੱਚ 3-1-1 ਨੰੂ ਡਾਇਲ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਾਨਕ ਫਮਊਫਨਫਸਪਲ ਸਰਕਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 
ਫਸੱਿੀ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਫਕੰਗ, ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਫਲੰਗ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਬਲਾਂ, 
ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਫਬਲਫਡੰਗ ਪਰਫਮਟਾਂ ਆਫਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਫਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ 
ਫਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 3-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਿ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ 
ਪ੍ਰਤੀਫਨਿੀ ਫਦਨ ਫਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਫਵੱਚ ਸੱਤ ਫਦਨ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਇਹ 
ਸੇਵਾ ਟੈਲੀਿੋਨ ਅਨੁਵਾਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 150 ਤੋਂ ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਫਵੱਚ ਉਪਲਬਿ 
ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ 2-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
2-1-1 ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਮਾਫਜਕ, ਫਸਹਤ ਸਬੰਿੀ 
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਫਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ www.peelregion.ca/corpserv/211.htm 
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਦੋਂ 3-1-1 ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਲੰਮੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 311@
brampton.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਫਜਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ
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ਫਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆੱਫਿਸ (City of Brampton 
Emergency Management Office)

905.874.2911
      @BEMOprepared
www.brampton.ca/prepared

ਫਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of 
Brampton)

905.874.2000
      @citybrampton
www.brampton.ca

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸਰਫਵਫਸਜ (Brampton Fire and 
Emergency Services)

905.874.2700
      @BramptonFireES
www.brampton.ca

ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਫਲਸ (Peel Regional 
Police)

905.453.3311
      @peelpolicemedia
www.peelpolice.ca

ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੈਰਾਮੈਫਡਕਸ (Peel 
Regional Paramedics)

905.791.7800 ext.3951
      @peel_paramedics
www.peelregion.ca/paramedics

ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਰਸਪੌਂਸ 
ਟੀਮ (Peel Region Emergency 
Response Team) – 24 ਘੰਟੇ – ਫਕਸੇ 
ਖਤਰਨਾਕ ਿੈਲਾਉ ਦੀ ਫਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 
ਲਈ:

905.791.7800

ਸੈਂਟ ਜੌਨ ਐਬਂੁਲੈਂਸ – ਪੀਲ ਬ੍ਰਾਂਚ (St. 
John Ambulance – Peel Branch)

905.568.1905
      @SJApeel
www.sjapeel.ca

ਕੈਨੇਫਡਅਨ ਰੈਡ ਕ੍ਰੌਸ (Canadian Red 
Cross)

1.800.418.1111
      @redcrosscanada
www.redcross.ca

ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਵਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Hydro One 
Brampton)

905.840.6300
www.hydroonebrampton.ca

ਐਨਫਬ੍ਰਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਫਵਸ 
(Enbridge Emergency Service)

1.866.763.5427
www.enbridgegas.com

ਰੋਜਰਸ (Rogers) 1.888.764.3771

ਬੈਲ ਕੈਨੇਡਾ (Bell Canada) 1.800.668.6878

ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਦਰ ਆੱਫਿਸ 
(Environment Canada Weather 
Office)

www.weatheroffice.ec.gc.ca

ਆੱਫਿਸ ਆਿ ਫਦ ਿਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਡਂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Office of the 
Fire Marshal and Emergency 
Management)

www.emergencymanagementontario.ca

ਪਬਫਲਕ ਸੇਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ (Public Safety 
Canada)

www.getprepared.gc.ca

ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਨ ਕਾਲ (Ontario One 
Call) – ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਿੋਨ 
ਕਰੋ!

1.800.400.2255
www.on1call.com

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਓਨਟੈਰੀਓ (Telehealth 
Ontario)

1.866.767.0000
www.health.gov.on.ca

ਫਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 1.800.222.8477
www.222tips.com

ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੌਪਰਸ (Crime Stoppers)
ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਟਪ ਹੌਟਲਾਈਨ (Crime Tip 
Hotline)

1.800.222.8477
www.222tips.com
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o ਭੋਜਨ

o ਪਾਣੀ

o ਪ੍ਰਾਥਫਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਫਕੱਟ

o ਿਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਅਤੇ  
 ਬੈਟਰੀਆਂ

o ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ

o ਵਾਿੂ ਬੈਟਰੀਆਂ

o ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ  
 ਸਫਥਤੀ ਲਈ ਤਾਰ ਵਾਲਾ  
 ਟੈਲੀਿੋਨ 

o ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਚਸ/ 
 ਲਾਈਟਰ

o ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਿੂ ਕੁੰ ਜੀਆਂ

o ਨਕਦੀ

o ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੇਪਰ  
 (ਪਛਾਣ)

o ਮੈਨੂਅਲ ਕੈਨ ਓਪਨਰ  
 (ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੈਨ ਖੋਲ੍ਹਣ  
 ਵਾਲਾ)

o ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ  
 ਜੁੱ ਤੀਆਂ

o ਕੰਬਲ/ ਸਲੀਫਪੰਗ ਬੈਗਸ

o ਟੌਇਲੇਟ ਪੇਪਰ

o ਫਨੱਜੀ ਸਿਾਈ ਦੀਆਂ  
 ਵਸਤਾਂ

o ਦਵਾਈ

o ਬੈਕਪੈਕ (ਫਪੱਠ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ  
 ਫਲਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ) ਜਾਂ  
 ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੈਗ  
 (ਡੱਿਲ ਬੈਗ)

o ਸੀਟੀ

o ਤਾਸ਼

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ
ਮੰਮੀ ਦਾ ਸੈਲ ਨੰਬਰ: ___________________________________

ਮੰਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ: _______________________________

ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੈਲ ਨੰਬਰ: __________________________________

ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ: _______________________________

ਸਕੂਲ: ____________________________________________

ਸਕੂਲ: ____________________________________________ 
ਡੇਕੇਅਰ:___________________________________________

ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ: _____________________________________

ਫਨਕਟਤਮ ਫਰਸ਼ਤੇਦਾਰ: _________________________________

ਟਾਊਨ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ:  _____________________________

ਘਰ-ਦੇ-ਬਾਹਰ ਫਮਲਣ ਦੀ ਥਾਂ: _____________________________
________________________________________________

ਗਵਾਂਢ ਫਵੱਚ ਫਮਲਣ ਦੀ ਥਾਂ: ______________________________
________________________________________________

ਟਾਊਨ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਫਮਲਣ ਦੀ ਥਾਂ: ____________________________
__________________________________________________

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ:________________________________________

ਿੈਫਮਲੀ ਡਾਕਟਰ: ______________________________________

ਿਾਰਮੈਸੀ: __________________________________________

 ਫਜਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ

72-ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਚੈੱਿਕਿਸਟ
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