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ૠતજુ�ય કટોકટીની
તૈયારીનું કૅલે�ર
�ેખમને �ણો – યોજના બનાવો – િકટ રાખો

પોતાની િકટ બનાવો: પાળેલા �ાણીઓનો  
પુરવઠો (ખોરાક, કોલર,  કાબૂમાં રાખવાનો 
પ
ો, પેટ કેિરઅર) અને  િવશેષ આહાર 
જ�િરયાતો માટેનો ખોરાક

��ૃિ�ઓ: કટોકટી વખતે �ે તમે નોકરી પર 
હોવ તે વખતે તમારા પાલતું �ાણીઓની 
કાળ  લેવા માટે કોઇ �િ� હોય તેવી �
 વ�ા કરો 

ઇવે�ટ્સ: અથ� ડ ે

પોતાની િકટ બનાવો: પાણીનો  �ણ િદવસનો 
પુરવઠો (�િ� દીઠ 4 િલટર) વ�ા પાળેલા 
�ાણી માટે 

��ૃિ�ઓ: તે �ણી લેવા પાડોશીઓ સાથે 
વાત કરો કે કોની પાસે ઉપયોગી કૌશ�ો 
અથવા કટોકટીની તાલીમ છે 

ઇવે�ટ્સ: સેલે�ૅ�પટન, �ૅ�પટન ફામ�સ� માક�ટ

પોતાની િકટ બનાવો: વરસાદી  સાધનો, 
ટોપીઓ, �ાફ�  અને દોરડા 

��ૃિ�ઓ: તમારી કાર માટે કટોકટીની 
િકટ બનાવો 

ઘટનાઓ: શાળાની શ�આત, �ૅ�પટન 
ફામ�સ� માક�ટ 

પોતાની િકટ બનાવો: ભારે હાથમો�, સેફટી 
ગોગલ,  િડ¡પોસેબલ ડ¢ટ મા�,  પ�ાનો 
ગં ફો, રમતો,  પુ¡તકો, સામાિયકો 

��ૃિ�ઓ: ચકાસી લો કે સં¤હ કરેલ 
વ¡તુઓની આવરદા સમા¥ થઈ છે કે કેમ તેમ 
હોય તો તે બદલી લેવી 

ઇવે�ટ્સ: નુતન વષ� પૂવ�સં§યા ઉજવણી 

પોતાની િકટ બનાવો: નાના 
મૂ�વગ�માંરોકડા, પોટ�બલ  ¨ંેક કરવાના 
અથવા બેટરીથી ચાલતો AM/FM રેિડયો,  
વધારાના બેટરીના સેલ 

��ૃિ�ઓ: તમામ મહ©વના દ¡તાવે�ે અને 
િ�િ«¬શનો ની ફોટોકૉિપ બનાવી લેવી 

ઘટનાઓ: રા¯°ીય ¡વયંસેવક સ¥ાહ 

પોતાની િકટ બનાવો: કાતર,  યુિટિલટી છરો, 
ડ² ટેપ, િસસોટી, વધારાના કપડા અને શૂઝ 

��ૃિ�ઓ: એવા પાડોશીઓ પર નજર રાખો 
જમેને કટોકટીમાં મદદની જ�ર પડી શકે 

ઇવે�ટ્સ: કૅનેડા ડ,ે �ૅ�પટન ફામ�સ� માક�ટ 

પોતાની િકટ બનાવો: પેન,  કાગળ, 
પેિ¶સલ, વૉટર  �ૂફ િદવાસળીઓ,  
એલુિમનમ ફોઇલ 

��ૃિ�ઓ: ઘરમાં આગની કવાયત કરો 

ઇવે�ટ્સ: �ૅ�પટન ફામ�સ� માક�ટ એ¸, 
ફાયર િ�વે ¶શન વીક 

પોતાની િકટ બનાવો: �¹ેક �િ� માટે  
¡લીિપગં બેગ કે ºલેકેંટ, કેન ખોલવાનું 
ઓપનર, »લેશલાઇટ અને બેટરીના સેલ 

��ૃિ�ઓ: બેટરી બદલશો ને તમારા ¼ોક 
એ¸ CO એલામ� તપાસી લેશો 

ઇવે�ટ્સ: નુતન વષ�ની લેિવ 

પોતાની િકટ બનાવો:  દવાઓ (દુખવાની  
relievers વગેરે.), િવશેષ  જ�િરયાતની 
વ¡તુઓ (બાળકોની ઔષધ વગેરે.), 
હે¸-સેિનટાઇઝર 

��ૃિ�ઓ: પિરવારજન અને િમ�ોને કટોકટી 
માટે તૈયાર રહેવા �ો¿સાિહત કરો 

ઇવે�ટ્સ: ઇમરજં¶સી િ�પેએડનેસ વીક, 
િબઝનેસ ક¶ટી¶યુઈટી અવેરનેસ વીક, નૅÁલ 
પિºલક  વÃ� સ¥ાહ

પોતાની િકટ બનાવો: કચરાની  બેગ, 
હવામાન સતક�તા રેિડયો 

��ૃિ�ઓ: મૂ�વાન સાધનોની સૂિચ 
બનાવવા માટે પાડોશીઓને મળવું જેથી 
કટોકટીના કાળમાં તેની આપલે કરી શકાય 
(ચેઇન સૉ એટલે એક �કારની કરવત, Äો 
બોઅરો વગેરે) 

ઇવે�ટ્સ: �ૅ�પટન ફામ�સ� માક�ટ 

પોતાની િકટ બનાવો: પકડો,  પેિચયા, રેચં,  
હથોડા, ખાવાની અને પીવાના વાસણો 

��ૃિ�ઓ: તમારા પાળેલા �ાણીઓ માટે 
ઇમજ�¶સી િકટ બનાવો 

ઇવે�ટ્સ: િરમે�બર¶સ ડ ેપરેડ અને સિવ�સ 
(�ા થ�ના), ટ°ી લાઇિટંગ, સા¶તા Åલૉસ 
પરેડ 

પોતાની િકટ બનાવો: ટોઇલેટ પેપર  અને 
અ¶ય ગત ¡વÆતાની વ¡તુઓ, નાશ ન 
પામતો ખોરાક,  �ાથિમક સારવાર િકટ 

��ૃિ�ઓ: એક પાિરવાિરક કટોકટીની 
યોજના બનાવો (ઘરમાંથી ભાગવાની 
યોજના, સંચાર યોજના, મહ©વપૂણ� ફોન 
નંબરો) 

ઇવે�ટ્સ: ºલૅક િહ¢ટરી મ¶થ
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તમારા �ેખમો �ણો
તમારા િવ¡તારમાં કયા
�કારના �ેખમો છે?

સિ�ય રહો 
શું તમે �ણો છો કે તમારો 

વીમો શું આવરે છે અને શું નહી?ં 

પૈસા બચાવો 
શું તમે �ણો છો કે તમને તમારા

વીમા પર છૂટનો લાભ મળી શકે છે? 

સલામતી મહેસસુ કરો 
તમારી વીમા કંપની આફત પછીનું તમાÈં 

#1 નાણાકીય સંસાધન છે! 

યોજના બનાવો
ઘરની ઇ¶વે¶ટરી તમે 

ફોટા લઈને અને કોઇપણ નુકસાન
નોધંીને બનાવી શકો છો!

માિહતગાર રહો 
તમે �ણો છો કે વીમાની જ�ર 

તમામ લોકોને છે, પછી ભલેને તમે 
અમારા ઘરમાં ભાડ ેજ રહેતા હોવ?

શું તમે આવિરત છો?
�ારે આફત �ાટકે �ારે શું તમારી તૈયારી હશે?

કટોકટીની તૈયારી સૂચનો: સામ¤ી વીમો
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