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ਮੈਂਨੰੂ ਇਿ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਹਤਆਰੀ ਵਰਕਬੁੱ ਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ 
ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਹਵੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ 
ਤਾਂ ਹਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ-ਬਣਾਏ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਹਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿੋਣਾ 
ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਿਮਣੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਤੀਹਕਹਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਮਊਹਨਟੀ 
ਹਤਆਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਹਪਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਹਡਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਇਿ ਜਾਣਦੇ ਿੋਏ ਹਕ ਉਿ ਕਹਮਊਹਨਟੀਆਂ ਹਜਿਨਾਂ ਦੀ 
ਉਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿਨ।

ਹਕਰਪਾ ਇਿਨਾਂ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਹਵੱਚ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਹਮੰਟ ਲਗਾਓ; ਹਤਆਰੀ ਦੀ 
ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਵੱਚ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਿਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਉਪਲਬਧ 
ਗਾਈਡ ਤੁਰੰਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਬਤ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਿੁਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਹਵੱਚ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ 
ਹਵੱਚ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਹਕਰਪਾ ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ (586) 469-5270 ਜਾਂ mcoem@macombgov.org ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਸ਼ੁਭਹਚੰਤਕ,

Mark A. Hackel

ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਿੋਂ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਸ ਗਾਈਡ ਹਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ, ਬੀਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ (CDC), ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (FEMA), ਅਤੇ ਿੋਮਲੈਂਡ 
ਸਹਕਉਹਰਟੀ ਦੇ ਹਵਭਾਗ (DHS) ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੁਾਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਹਕਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੋਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ ਿੈ।
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ਜਾਣ-ਪਤਿਚਾਣ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਿੀ

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣ ਪਤਿਚਾਣ
1976 ਦੇ ਪਬਹਲਕ ਐਕਟ 390 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹਜਵੇਂ ਸੋਧ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦੀ ਹਜੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 
ਹਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਰਾਨ, ਅਤੇ 
ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਹਤਆਰੀ, ਜਵਾਬ, 
ਹਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਿੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮਮੈਂਟ 
ਦੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਹਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਉਿ ਮੀਸ਼ੀਗਨ ਰਾਜ ਪੁਹਲਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਿੋਮਲੈਂਡ ਸਹਕਉਹਰਟੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਹਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹਜੰਮੇਵਾਰ ਿਨ।

ਇਿ ਵਰਕਬੁੱ ਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਮਉਹਨਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਕਟ ਜਾਂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੋਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਜਾਣੂ ਖਤਹਰਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਹਵੱਚ ਝੇਲ 
ਸਕਦੇ ਿੋ। ਿਾਲਾਂਹਕ ਆਪਣੇ ਹਪਆਹਰਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ 
ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਹਕਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਦੋਰਾਨ ਖੁਦ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 
ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਲਈ 
ਹਬਿਤਰ ਹਤਆਰ ਿੋ ਜਾਵੋਗੇ।

ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਿੋਣ ਲਈ ਿੇਠਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਿੀ ਿੈ:

• ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਮੈਕੋਂਬ 
ਕਾਉਂਟੀ ਹਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਰੋਕਥਾਮ, 
ਹਤਆਰੀ, ਜਵਾਬ, ਹਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਹਵੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਿੈ।

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਹਸਸਟਮ ਸਥਾਹਪਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੋਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿਨਾਂ ਹਵੱਚ 
ਕਾਉਂਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਹਨਕ ਅਹਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ, 

ਸਕੂਲਾਂ, ਿਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਨ।

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ 
ਹਨਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਪਹਿਚਾਹਣਆ ਅਤੇ ਹਸਹਖਅਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਿੈ।

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ 
ਤਕਨੀਕ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਓਐਮਟੀਈਸੀ) ਹਵੱਚ ਸਥਾਹਪਤ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ ਤਾਂ ਹਕ ਕਾਉਂਟੀ ਹਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬੀ 
ਗਤੀਹਵਹਧਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਸੀਓਐਮਟੀਈਸੀ ਇੱਕ ਕਲਾ-ਵਾਲੇ-ਸਟਾਫ ਸੁਹਵਧਾ ਿੈ ਜੋ 
ਸਾਡੇ ਨਾਗਹਰਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ 
24/7 ਿਾਲਾਤਪੂਰਨ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ 
ਹਵੱਚ 20’ x50’ ਵੀਹਡਓ ਕੰਧ, ਟ੍ਰੈਹਫਕ ਹਨਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, 
ਹਡਸਪੈਚ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ।
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ਇਸ ਿੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡਬੁੱ ਕ ਨੰੂ ਪੜ੍ੋ, ਤਕਰਪਾ ਿੇਠਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਦਓ ਿਾਂ ਤਕ ਮੂਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਿੁਿਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝ ਨੰੂ ਮਾਤਪਆ ਜਾਵੇ। ਿੇਠਾਂ ਤਦੱਿੇ ਸਾਡੇ ਤਵਸ਼ੇ ਇਸ ਤਕਿਾਬ ਤਵੱਚ ਤਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਿੇ 
ਜਾਣਗੇ, ਿਾਂ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿੋਰ ਤਸੱਖਣਾ ਚਾਿੋ, ਤਕਰਪਾ ਸਫਾ ਪਲਟੋ ਅਿੇ ਪੜਣ੍ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

1. ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਿੇ ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਤਵੱਚ ਉਿਨਾਂ ਖਿਤਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਿੋ ਤਜਿਨਾਂ ਿੋਂ 
ਿੁਿਾਨੰੂ ਜੋਖਮ ਿੈ?

2. ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਮੰਨ੍ਦੇ ਿੋ ਤਕ ਿੁਿਾਡੀ ਕਤਮਉਨੀਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਿੈ?

3. ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਮੰਨ੍ਦੇ ਿੋ ਤਕ ਿੁਿਾਡਾ ਪਤਰਵਾਰ ਤ਼ਿਆਦਾਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠਣਲਈ 
ਚੰਗੀ ਿਰਾ੍ਂ ਤਿਆਰ ਿੈ?

4. ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱ ਤਦਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਿੀ ਿੈ?

5. ਕੀ ਿੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਰਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਤਕੱਟ ਿੈ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਿੈ:
• ਪ੍ਰਿੀ ਤਵਅਕਿੀ ਤਿੰਨ-ਤਦਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਇੱਕ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਿੀ ਤਵਅਕਿੀ, ਪ੍ਰਿੀ ਤਦਨ)
• ਗੈਰ-ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਤਦਨਾ ਸਪਲਾਈ
• ਪ੍ਰਿੀ ਤਵਅਕਿੀ ਕੱਪਤੜਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ
• ਪ੍ਰਿੀ ਤਵਅਕਿੀ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਸੋਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ
• ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਸਿਾਇਿਾ ਤਕੱਟ (ਚਾਰ ਤਦਨਾਂ ਲਈ ਉਪਯੁਕਿ)
• ਬੈਟਰੀ ਸੰਚਾਤਲਿ ਰੇਡੀਓ ਅਿੇ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
• ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੈੱਟ
• ਕ੍ਰੈਤਡਟ ਕਾਰਡ ਅਿੇ ਥੋੜੀ੍ ਮਾਿਰਾ ਤਵੱਚ ਨਕਦੀ
• ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
• ਪਾਲਿੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

6. ਕੀ ਿੁਿਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਿਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਿੇ ਚੱਲਦੇ ਧੂੰ ਆ ਤਡਟੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਿਨ?

7. ਕੀ ਿੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕੀਿਾ ABC ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਿਰ ਿੈ?

8. ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਿਰ ਦੀ ਸਿੀ ਵਰਿੋਂ ਬਾਰੇ ਤਸਤਖਅਿ ਕੀਿਾ
   ਿੈ?

9. ਕੀ ਿੁਿਾਨੰੂ ਪਿਾ ਿੈ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਤਵਧਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਕਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਿੈ?

ਪਤਰਵਾਰਕ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ
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ਘਰੇਲੂ ਖਿਤਰਆਂ ਦੀ ਭਾਲ
ਪਹਰਵਾਰਕ ਹਤਆਰੀ ਹਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵੱਚ ਖਤਹਰਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਿੈ। ਸੋ ਿੁਣ ਹਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਿੈ, ਹਕਰਪਾ 
ਘਰੇਲੂ ਖਤਹਰਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਿੇਠਾਂ ਚੈੱਕਹਲਸਟ ਹਵੱਚ ਕੁੱ ਝ ਸਥਾਨ ਹਦਖਾਏ ਗਏ ਿਨ ਹਜੱਥੇ ਖਤਰੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ - ਅਤੇ ਉਿ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੈ ਜੋ ਹਿੱਲ, ਟੁੱ ਟ, ਹਡੱਗ ਜਾਂ ਜਲ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਵੱਚ ਇਿਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਿ ਹਵੱਚ ਜਵਾਬ ਹਦਓ। ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ, ਰਸੋਈ ਭਾਗ 
ਹਵੱਚ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਪੁੱ ਹਛਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਹਨੱਘ-ਹਫਹਟੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਿੋ। ਹਕਰਪਾ ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ 
ਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਬੁੱ ਕ ਪੜ੍ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਹਫਰ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵੱਚ ਸਾਰੇ ਖਤਹਰਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਦੂਰਦਰਹਸ਼ਤਾ, ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਝ ਿੀ ਉਿ ਔਜ਼ਾਰ 
ਿਨ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਚਾਿੀਦੇ ਿੋਣਗੇ।

ਰਸੋਈ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m   ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਹਨੱਘ-ਹਫਹਟੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ  
 m   m  ਪਕਾਉਂਦੇ ਖਾਣੇ ਨੰੂ ਹਬਨ੍ਾਂ ਹਧਆਨ ਹਦੱਤੇ ਨਿੀਂ ਛੱਡਦੇ
 m   m  ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਪੈਨ ਿੈਂਡਲ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਰੱਖੋ
 m   m  ਅੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਹਵੱਚ ਪੈਨ ਹਲੱਡ ਨੰੂ ਕੋਲ ਰੱਖੋ
 m   m  ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸਾਫ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ
 m   m  ਤਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
 m   m  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਰਸੋਈ ਦੀ ਹਸੰਕ ਕੋਲ ਹਨਕਾਸੀ GFI 

(ਗਰਾਉਂਡ ਫਾਲਟ ਇੰਟਰਪਟ) ਲੈਸ ਿੋਣ
 m   m  ਹਤੱਖੇ ਚਾਕੂ ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਪਿੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ

ਬਾਿਰ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਸੁੱ ਕੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸਾਫ ਰੱਖੋ
 m   m  ਬਾਰਬੇਹਕਊ ਹਗ੍ਰੱ ਲਾਂ ਨੰੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਰਤੋ
 m   m  bbq ਹਬ੍ਰਕੁਏਟਸ ਨੰੂ ਮੈਟਲ ਕੰਟੇਨਰ ਹਵੱਚ ਸੁੱ ਟੋ
 m   m  ਪੇਂਡੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ “ਗ੍ਰੀਨਬੈੱਲਟ” ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ
 m   m  ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਹਵਭਾਗ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 

ਮਲਬੇ ਜਾਂ ਬਲਦੇ ਬੈਰਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਹਤਲਕਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋ ਹਕ 

ਕਵਹਰੰਗ (ਕਾਲੀਨ, ਗਲੀਚੇ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿਨ
 m   m  ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ ਗਲਾ ਘੁੱ ਟਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

ਬਲਾਈਡਂਸ ਅਤੇ ਡਰੇਪਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਖ ਕਰੋ ਿੋ
 m   m  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿੋ ਹਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਨਕਾਸ ਹਬਨ੍ਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਿਨ

ਗਰਾਜ/ਅਟਾਰੀ/ਸ਼ੈੱਡ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਗੈਸੋਲੀਨ ਨੰੂ ਮੋਟਰ ਤੇਲ ਵਜੋਂ ਿੀ ਵਰਤੋ ਿੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਘਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਸਟੋਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ
 m   m  ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਸਰਫ ਥੋੜ੍ੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗੈਸੋਲੀਨ, 

ਪ੍ਰਵਾਹਨਤ ਕੰਟੇਨਰ ਹਵੱਚ ਲਾਕ ਕਰਕੇ ਿੀ ਰੱਖੋ
 m   m   ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਹਜਵੇਂ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਹਥੰਨਰ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ 

ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਹਵੱਚ ਿੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ, 
ਚੰਹਗਆੜੀ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ

ਤਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਿੇ ਮਾਤਚਸਾਂ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਮਾਹਚਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਰਾਂ ਨੰੂ ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਪਿੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
 m   m  ਵੱਡੇ, ਡੂੰ ਘੇ, ਗੈਰ-ਹਟੱਪ ਵਾਲੇ ਐਸ਼ਟ੍ਰੇ ਵਰਤੋ
 m   m  ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਹਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ

 m   m  ਸੁਆਿ ਅਤੇ ਹਸਗਰਟ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੈਟਲ ਕੈਨ ਹਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ 
ਸੁੱ ਟੋ

 m   m  ਧੁਖਦੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਹਸਗਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਿਰ ਰਾਤ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਤਬਜਲੀ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਿੋ (ਜੇਕਰ 

ਵਰਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਸਿੀ ਵਾਟੇਜ ਰੇਹਟੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ)
 m   m  ਇਲੈਕਹਟ੍ਰਕ ਆਉਟਲੈੱਟ ਹਵੱਚ ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਪਲੱਗ ਕਰੋ
 m   m  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤਾਰਾਂ ਕਾਲੀਨਾਂ ਿੇਠਾਂ ਨਿੀਂ ਿਨ
 m   m  ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਹਕ ਸਰਕਟ ਓਵਰਲੋਡ ਨਿੀਂ ਿਨ
 m   m  ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਪਲੱਗ, ਸਾਕੇਟ ਬਦਲਦੇ ਰਿੋ
 m   m  ਲੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਹਫਕਸਚਰਾਂ ਲਈ ਸਿੀ ਵਾਟੇਜ ਨਾਲ ਬਲਬ ਵਰਤਦੇ 

ਿੋ
 m   m  ਸਿੀ ਐਪਂੇਅਰ ਰਹੇਟੰਗਾਂ ਲਈ ਹਫਊਜ਼/ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਕਰੋ
 m   m  ਹਫਉਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਨੰੂ ਓਵਰਰਾਈਡ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾ 

ਕਰੋ

ਕੱਪੜੇ / ਵਾਸ਼ਰ ਅਿੇ ਡਰਾਇਰ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਿੋ ਹਕ ਯੰਤਰ ਸਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਥਾਹਪਤ ਿਨ
 m   m  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿੋ ਹਕ ਹਲੰਟ ਹਫਲਟਰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਸਿੀ ਿੈ
 m   m  ਵੈਂਟ ਿੋਸ ਅਤੇ ਵੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਿੋ ਇਿ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਉਿ ਸਾਫ ਿਨ ਅਤੇ ਹਬਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਿਵਾ ਦਾ 
ਵਿਾਉ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰਦੇ ਿਨ

ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਿਰ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਿੋ ਹਕ ਸਭ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ 

(ਕਲਾਸ ABC) ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਵੱਚ ਕਾਇਮ ਿਨ
 m   m  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਸਾਰੇ ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਿੈ ਹਕ ਇਸਨੰੂ 

ਹਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਿੈ
 m   m  ਕੀ ਵਾਧੂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਰਸੋਈ, ਕੂੜਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਸੋਣ 

ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਨ?
 m   m  ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਲਾਰ ਨੰੂ ਸੀਲ ਮੈਟਲ ਕੰਟੇਨਰ ਹਵੱਚ 

ਸਟੋਰ ਕਰੋ
 m   m  ਕਦੇ ਵੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹਜਵੇਂਹਕ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 

ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ
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ਤਡ੍ਰਲਾਂ ਦਾ ਅਤਭਆਸ ਕਰਨਾ ਿੁਿਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਿੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤਵੱਚ 
ਅਤਿ ਸਿਾਈ ਿੈ ਤਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿੈ।

ਅੱਗ ਤਡ੍ਰਲਾਂ
ਿਰੇਕ ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਿਰ ਇੱਕ ਮੀਹਟੰਗ ਹਬੰਦੂ ਉੱਤੇ ਪਿੁੰ ਚਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਰੇਂਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਅਤੇ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਹਵੱਚ ਪੋਲੀ ਜਗਾ੍ ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹਕ ਰੁੱ ਕੋ-ਹਡੱਗੋ-ਅਤੇ-ਘੁੰ ਮੋ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਕਰੋ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ 
ਹਵਸੇ ਉੱਤੇ ਿੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਧੂੰ ਏ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਅਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਹਵੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਿਨ, ਤਿੁਾਡਾ ਅੱਗ 
ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਚਾਰਜ ਿੈ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੁ ਹਨਕਾਸੀ ਰਸਤੇ ਸਾਫ ਿਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
“ਜ਼ਖਮੀ” ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਹਰਵਾਰ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੁਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਵੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹਮਡਲ ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਦੇ 
ਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਹਪਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਬੁਰਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਉਿ ਜਾਣਦੇ ਿੋਣ ਹਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਹਕੱਥੇ ਪਈ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਹਦਓ। ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਡ੍ਰਲ ਨੰੂ ਿੋਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਬਾਂਿ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘਾ ਕੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਹਫਰ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਤਿੁਾਡੇ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੋ।

ਗਰਮ ਯੰਿਰ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿੋ ਹਕ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 

ਗੈਸ/ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਸਟੋਵ ਸਥਾਹਨਕ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 
ਿਨ

 m   m  ਸਾਲਾਨਾ ਹਚਮਨੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
 m   m  ਸੁਆਿ ਨੰੂ ਮੈਟਲ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਹਵੱਚ ਸੁੱ ਟੋ
 m   m  ਕੱਪੜੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਹਟ੍ਰਕ ਤਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੰਧ ਿੀਟਰਾਂ ਤੋਂ 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12” ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਿੀਟਰ ਤੋਂ 36” ਦੂਰ ਰੱਖੋ
 m   m  ਭੱਠੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਹਵਸ ਕਰੋ
 m   m  ਪਾਣੀ ਿੀਟਰ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਨੰੂ 120 ਹਡਗਰੀ F ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
 m   m  ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿੀਟਰ ਨੰੂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

18” ਉੱਪਰ ਚੁੱ ਕੋ

ਬਾਥਰੂਮ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ 

“ਚਾਈਲਡਪਰੂਫ” ਕੈਹਬਨੇਟ ਹਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ

 m   m  ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੰੂ ਪਲਾਸਹਟਕ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
 m   m  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਸਾਰੇ ਆਉਟਲੈੱਟ GFI  ਲੈਸ ਿਨ

ਪਤਰਵਾਰਕ ਤਿਆਰੀ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਿਰੇਕ ਕਮਰੇ ਹਵੱਚੋਂ ਦੋ ਹਬਨ੍ਾਂ ਅੜਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਨਕਾਸਾਂ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੈ ਅਤੇ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਿਰੇਕ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿੈ

 m   m  ਬਾਿਰ ਮੀਹਟੰਗ ਲਈ ਜਗਾ੍ ਅਹਧਕਾਹਰਤ ਕਰੋ
 m   m  ਸੰਕਟ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ-

ਤੋਂ-ਬਾਿਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ
 m   m  ਹਨਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਨਯਹਮਤ ਇਸ ਦਾ 

ਅਹਭਆਸ ਕਰੋ
 m   m  ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗਰੋਧਕ ਸੁਰੱਹਖਆ 

ਹਵੱਚ ਜਾਂ ਕੈਬੀਨੇਟ ਹਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ
 m   m  ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਬੀਮਾ 

ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ (ਭੁਚਾਲ, ਿੜ੍, ਰੈਂਟਰ, ਅੱਗ)

ਧੂੰ ਆਂ ਅਿੇ CO2 ਤਡਟੈਕਟਰ
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਿਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਹਪਤ ਕਰੋ
 m   m  ਿਰੇਕ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂਚੋ
 m   m  ਿਰੇਕ ਛੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲੋ

ਸਾਰੇ ਖਿਰੇ (ਿੋਰ ਤਚੰਿਨ)
ਿਾਂ   ਨਿੀਂ
 m   m  ਕੰਧ ਸਟੱਡ ਉੱਤੇ ਭਾਰੇ, ਲੰਬੇ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਫਰਨੀਚਰ ਬੋਲਟ ਕਰੋ
 m   m  “ਸਕਾਰਾਤਮਕ” (ਸਵੈ-ਬੰਦ ਿੋਣ ਵਾਲੇ) ਅਰਲਾਂ ਨਾਲ ਰਸੋਈ 

ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕੈਬੀਨੇਟ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਕਰੋ
 m   m  ਭਾਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੁੱ ਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੇਠਲੇ ਸ਼ੈਲਫਾ ਉੱਤੇ 

ਸਟੋਰ ਕਰੋ
 m   m  ਿਰੇਕ ਦਰਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਪੇਅਰ 

ਕਰੋ
 m   m  ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਹਖਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 

ਭਾਰੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਟੰਗੋ, ਜੋ ਹਕ ਅੱਖ ਪੇਚ ਜਾਂ ਟੰਗ-ਇੰਨ-ਗਰੂਵ 
ਿੈਂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀਆਂ ਿੋਣ

 m   m  ਬਰਫ ਿਟਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਸ਼ੋਵਲ ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਬਰਫ ਬਲੋਅਰ)

 m   m  ਵਾਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕਰੋ 
(ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਇਲੈਕਹਟ੍ਰਕ ਹਸਸਟਮ, ਇੰਜਣ, ਤੇਲ ਬਦਲਣਾ, ਲਾਈਟਾਂ, 
ਟਾਇਰ)

 m   m  ਸਿੀ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਬਰਫ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹਕ ਤਲਕਣਾ 
ਘਟੇ।

 m   m  ਸੰਭਾਹਵਤ ਹਤਲਕਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਕਆਂ ਤੋਂ ਬਰਫ ਨੰੂ ਿਟਾਉਣ ਲਈ 
ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਸੁੱ ਟਣਾ।

 m   m  ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਨਾਿ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ
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ਿੁਸੀਂ ਕੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ
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ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤਮਸ਼ਨ ਸਥਾਨ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਭਾਹਵਤ ਖਤਹਰਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਿੈ। ਿੇਠਾਂ ਸੂਚੀ 
ਖਤਹਰਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਮੀਸ਼ੀਗਨ ਹਵੱਚ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਹਕਉਂਹਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਹਵੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 
ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਿਾਂ, ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਿੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ 
ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਹਵਤ ਖਤਹਰਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਹਤਆਰ ਕਰ ਸਕੋ।

ਰੋਕਥਾਮ
ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਅਟੱਲ, ਧਮਕਾਉ ਜਾਂ ਅਸਲ ਗਤੀਹਵਧੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ, ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਅੜ੍ਣਾ

ਸੁਰੱਤਖਆ
ਆਪਣੇ ਨਾਗਹਰਕਾਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਹਰਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਬਚਾਉਣਾ 
ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਦਲਚਸਪੀ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੰੂ ਪ੍ਰਫੁੱ ਲਤ ਕਰਦਾ ਿੋਵੇ।

ਘਟਾਉਣਾ
ਭੱਹਵਖ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ।

ਜਵਾਬ
ਘਾਤਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਮਨੱੁਖੀ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।

ਤਰਕਵਰੀ
ਢਾਂਚਾਗਤ, ਿਾਉਹਸੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਟਕਾਊ ਆਰਹਥਕਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਬਿਾਲੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਸਮੂਿਾਂ ਦੀ ਹਸਿਤ, ਸਮਾਹਜਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ, ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਹਨਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ‘ਤੇ 
ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ।

ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਚ ਿਵਾਵਾਂ/ਚਕਰਵਾਤ ਤੂਫਾਨ/ਗੜੇ

ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਕੇ ਿੜ੍ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅੱਗ

ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਸੋਕਾ ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਅਹਤ ਤਾਪਮਾਨ ਹਸਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ

ਹਬਜਲੀ ਬੰਦ ਿੋਣਾ ਆਤੰਕਵਾਦ/ਤੋੜਭੰਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਮਲਾਵਰ
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਤਕੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ
ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਮੁਢਲੀ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਪਲਾਈ, ਕੱਪੜੇ, ਹਬਸਤਰੇ, ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਤਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਤਿੁਾਨੰੂ ਹਬਨਾਂ ਹਬਜਲੀ, ਗਰਮੀ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ 
ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਨਕਲਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਕੱਟ 5-ਗੈਲਨ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਡਫਲ ਬੈਗਾਂ ਜਾਂ ਬੈਕਪੈਕ ਹਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਿੈ।

ਿੇਠਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਤਕੱਟ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ:

ਪਾਣੀ
(ਤਿੰਨ ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ - ਇੱਕ ਗੈਲ./ਤਵਅਕਿੀ
ਤਦਨ)
m ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਟੁੱ ਟਣਯੋਗ 

ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਹਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ (ਿਰੇਕ ਛੇ 
ਮਿੀਹਨਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ)

ਭੋਜਨ 
(ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਅਕਤੀ ਹਤੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਦਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਖਰਾਬ 
ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ)
m ਭੋਜਨ (ਉੱਚ ਊਰਜਾ, ਖਾਣ-ਲਈਤ ਹਆਰ)
m ਦੁੱ ਧ/ਜੂਸ (ਕੈਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਾਉਡਰ ਵਾਲੇ)
m ਸਮੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੁਕਾਇਆ ਮੀਟ 

(ਜਰਕੀ)
m ਮਲਟੀਹਵਟਾਹਮਨ, ਰੇਸ਼ੇ, ਲੂਣ
m ਮੈਟਲ ਮੈੱਸ ਹਕੱਟ ( ਬਣਾਉਣਾ/ ਖਾਣਾ)
m ਪੇਪਰ ਕੱਪਾਂ, ਪਲੇਟਾਂ, ਅਤੇ ਪਲਾਸਹਟਕ 

ਬਰਤਨਾਂ ਜਾਂ ਸਪੋਰਕ
m ਕੈਨ ਓਪਨਰ (ਿੱਥੀਂ)
m ਕੁੱ ਕਵੇਅਰ/ਭਾਂਡੇ, ਚਮਚੇ
m ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ
m ਸਾਬਣ, ਤਰਲ ਹਡਟਰਜੈਂਟ, ਵਾਹਸ਼ੰਗ 

ਤਰਲ, SOS ਪੈਡ, ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ
m ਫਰੀਜ਼ਰ ਬੈਗ (ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ)

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
m ਹਨਜੀ ਸਫਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ
m ਪਲਾਸਹਟਕ ਕੂੜਾ ਬੈਗ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਣ ਵਾਲੇ
m ਪਲਾਸਹਟਕ ਬਾਲਟੀ, ਕਸੀ ਹਲਡ ਦੇ ਨਾਲ਼ 
m ਸਪਰੇਅ ਹਡਸਇੰਨਪੈਕਟੈਂਟ
m ਤੋਲੀਏ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ ਵਾਈਪਸ
m ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ

ਕੱਪੜੇ ਅਿੇ ਤਬਸਿਰੇ
(ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਅਕਤੀ ਕੱਪਹੜਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ 

ਸੈੱਟ)
m ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੂਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੂਟ
m ਮੀਂਿ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
m ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ
m ਹਨੱਘੀ ਟੋਪੀ, ਦਸਤਾਨੇ, ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ 

ਕੱਪਹੜਆਂ ਿੇਠਾਂ ਧਰਮਲ
m ਟੋਪੀ, ਸਨਬਲਾਕ, ਐਨਕਾਂ

ਮੁਢਲੀ ਸਿਾਇਿਾ ਤਕੱਟ
(ਪਾਣੀਰੋਧਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਵੱਚ)
m ਹਨਰਜੀਵ ਹਚਪਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ
m 2 ਅਤੇ 3” ਹਨਰਜੀਵ ਗੇਜ ਪੈਡ
m ਹਤ੍ਰਕੋਣੀ ਪੱਟੀਆਂ
m ਿਾਈਪੋਐਲਰਜਹਨਕ ਹਚਪਕਣ ਵਾਲੀ 

ਟੇਪ
m 2 ਅਤੇ 3” ਹਨਰਜੀਵ ਰੋਲਰ ਪੱਟੀਆਂ
m ਕੈਂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹਚਮਟੀਆਂ
m ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ
m ਸਾਬਣ ਦੀ ਹਟੱਕੀ ਅਤੇ ਐਟਂੀਸੈਪਹਟਕ 

ਸਪਰੇਅ
m ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਤੋਲੀਏ
m ਦਵਾਈ ਦਾ ਡ੍ਰਾਪਰ
m ਨਾ ਟੁੱ ਟਣਯੋਗ ਥਰਮਾਮੀਟਰ
m ਲੇਟੈਕਸ ਦਸਤਾਨੇ
m ਧੂੜ ਦਾ ਨਕਾਬ
m ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ
m ਕਈ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਪੰਨਾਂ
m ਜੀਭ ਬਲੇਡ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਐਪਲੀਕੇਟਰ 

ਸੋਟੀਆਂ
m ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਔ਼ਿਾਰ ਅਿੇ ਸਪਲਾਈਆਂ
m ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਲਬਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ
m ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ 

ਸੰਚਾਹਲਤ ਰੇਡੀਓ
m ਪਾਣੀਰੋਧਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਵੱਚ ਮਾਹਚਸਾਂ
m ਲਾਈਟਰ, ਹਸਗਨਲ ਫਲੇਅਰ, ਅੱਗ 

ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ
m ਫੋਲਹਡੰਗ ਬੇਲਚਾ
m ਮਲਟੀ-ਟੂਲ
m ਸੁਹਵਧਾ ਚਾਕੂ
m ਕਾਗਜ਼, ਪੈਨਹਸਲ, ਕੈਂਚੀ, ਗੂੰ ਦ
m ਨਕਸੇ (ਸ਼ਹਿਰ, ਕਾਉਂਟੀ, ਰਾਜ)

m ਪੈਸਾ (ਨਕਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਹਡਟ)
m ਡਕਟ ਟੇਪ

ਖਾਸ ਚੀ਼ਿਾਂ
ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ:
m ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱ ਧ
m ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਵਾਈਪਸ
m ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ
ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ
m ਦਵਾਈਆਂ/ਇੰਸੁਹਲਨ
m ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
m ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 

ਐਨਕਾਂ
m ਮਨੋਰੰਜਨ - ਖੇਡਾਂ, ਹਕਤਾਬਾਂ
m ਸੈੱਲ ਫੋਨ
ਪਾਲਤੂਆਂ ਲਈ:
m ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
m ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਲੀਸ਼/ਕੱਪੜੇ
m ਕੈਰੀਅਰ/ਹਪੰਜਰਾ
m ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਦਸਿਾਵੇ਼ਿ
(ਪਾਣੀਰੋਧਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਵਚ)
m ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਤਆਰੀ ਮੈਨੂਅਲ
m ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
m ਵਸੀਅਤਾਂ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ
m ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਬਾਂਡ
m ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਮਾਹਜਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਾਰਡ
m ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਰਕਾਰਡ
m ਪਹਰਵਾਰਕ ਹਰਕਾਰਡ (ਜਨਮ, ਹਵਆਿ, 

ਮੌਤ)
m ਕੀਮਤੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ
m ਹਵੱਤੀ ਹਰਕਾਰਡ (ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਕ੍ਰੈਹਡਟ 

ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ)
m ਪਰਹਮਟ (ਹਸਕਾਰ/ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ੍ਣਾ/

ਅੱਗ)
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ਿੁਿਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਤਨਕਾਸੀ ਤਕੱਟ
ਅੱਗ, ਿੜ ਜਾਂ ਿੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਵੱਚੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਟੇਨਰ ਹਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਤਾਂ ਹਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਹਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਪਣ ੇਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਕਾਸੀ ਤਕੱਟ ਤਵੱਚ ਿਠੇ ਤਲਖੀਆ ਂਚੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਿੇ ਤਵਚਾਰ 
ਕਰੋ:

• 2x ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ
• ਗੈਰ-ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ (ਗ੍ਰੈਨੋਲਾ ਬਾਰ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਹਗਰੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਕੈਂਡੀ, ਟ੍ਰੇਲ ਹਮਕਸ, ਮੂੰ ਗਫਲੀ ਦਾ ਮੱਖਣ 
ਅਤੇ ਕਰੈਕਰ)

• ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਸੰਚਾਹਲਤ ਰੇਡੀਓ (AM ਨੰੂ ਤਰਜੀਿ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ) ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ
• ਛੋਟੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਹਕੱਟ
• ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਲੈਸਲਾਈਟ
• ਨਕਦ ਅਤੇ ਭਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਹਡਟ ਕਾਰਡ (ਛੋਟਾ ਪਾਣੀਰੋਧਕ ਕੰਟੇਨਰ)
• ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੈੱਟ
• ਪੋਰਟੇਬਲ, ਅੱਗਰੋਧਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਵਚ ਖਾਸ ਪਹਰਵਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 - ਸਮਾਹਜਕ ਸੁੱ ਰਹਖਆ ਕਾਰਡ
 - ਬੀਮਾ ਪਾਹਲਸੀਆਂ
 - ਵਸੀਅਤਾਂ
 - ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
 - ਬਚਤ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
 - ਜਨਮ ਅਤੇ ਹਵਆਿ ਦੇ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ
  - ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ (ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀਹਡਓ ਜਾਂ
   ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਨ)
• ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜੋੜੀ
• ਹਨਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਗਾ੍)
• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ



ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ    15

ਿੁਿਾਡੇ ਵਾਿਨ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤਕੱਟ
ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਟੈਂਕ ਪੱਧਰਾਂ ਪ੍ਰਿੀ ਜਾਣੂ ਰਿੋ ਅਿੇ ਜੇ ਤਕਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਚੇਿਾਵਨੀ ਪ੍ਰਸਾਤਰਿ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਿਾਂ ਭਰ ਲਓ। ਗੈਸ ਸਟੇਸਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਤਵਿ ਅਿੇ 
ਵਰਿੋਂ ਤਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਟੇਨਰ ਤਵਚ ਰੱਖੋ।

ਆਪਣੇ ਵਾਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਤਕੱਟ ਤਵੱਚ ਿੇਠ ਤਲਖੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਿੇ 
ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ:

• ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ
• ਗੈਰ-ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ (ਗ੍ਰੈਨੋਲਾ ਬਾਰ, ਡੱਬਾਬੰਦ   ਹਗਰੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਕੈਂਡੀ, ਟ੍ਰੇਲ ਹਮਕਸ, ਮੂੰ ਗਫਲੀ ਦਾ ਮੱਖਣ 
ਅਤੇ ਕਰੈਕਰ)

• ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਲੈਸਲਾਈਟ
• ਮੁਢਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਹਕੱਟ
• ਜੰਪਰ ਕੇਬਲਾਂ
• ਟਾਇਰ ਹਰਪੇਅਰ ਹਕੱਟ ਅਤੇ ਪੰਪ
• ਪ੍ਰਤੀਹਬੰਹਬਤ ਹਤਕੋਣ ਅਤੇ ਬੰਨ੍
• ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ
• ਬਾਰਸ ਪੋਂਚੋ
• ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਾਰ ਚਾਰਜਰ
• ਸਥਾਨਕ ਨਕਸ਼ੇ
• ਮਲਟੀ-ਟੂਲ
• ਫਲੇਅਰ
• ਕੰਬਲ

ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਿਾਲਿਾਂ ਤਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿਨ:
• ਕੰਬਲ
• ਬਰਫ ਸਕ੍ਰਪੈਰ/ਬੁਰਸ਼
• ਬੇਲਚਾ
• ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ
• ਤਬੱਲੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ (ਟ੍ਰਕੈਸਨ)
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਤੁਿਾਡਾ ਪਹਰਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਹਤਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਜਾਣਨਾ 
ਹਕ ਪਹਰਵਾਰ ਦਾ ਿਰ ਮੈਂਬਰ ਹਕੱਥੇ ਿੈ ਇਿ ਮਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਚਾਿੇ ਉਿ ਕਰੀਬੀ ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਿਰ 
ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਵਅਕਤੀ ਿੋਵੇ। ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਿੋਣ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ 
ਹਮਲੇਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਵਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਸਧਾਰਣ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਸਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਸੰਪਰਕ ਚੁਣੋ ਹਜਸ ਨੰੂ ਇਿ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਦੋਂ ਹਬਪਤਾ 
ਆਉਂਦੀ ਿੈ।

• ਸੁਹਨਸਹਚਤ ਕਰੋ ਹਕ ਿਰੇਕ ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ। ਛੋਟਾ ਹਜਿਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਡ 
ਬਣਾਓ ਜੋ ਉਿ ਆਸਾਨ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਿੋਣ।

• ਆਪਣੇ ਸਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਹਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਤਿੁਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਹਦਓ।
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਵਖੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਛੱਡੋ।

ਦੂਸਤਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਤੁਿਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਬਜ਼ਰੁਗ ਜਾਂ ਅਪਾਿਜ ਹਨਵਾਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 
ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਚੈੱਕਹਲਸਟ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਕ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਪਆਹਰਆਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ 
ਪੈਦਾ ਿੋਵੇ।

• ਉਿਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਹਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ 
ਿੈ।

• ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ, ਤਾਂ ਿੀ ਜੇਕਰ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਜ ਿੋਣ।

• ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਹਧਆਨ ਰੱਖੋ ਹਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਿਨ।

• ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਜਵਾਬ ਲਈ 9-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਿਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 9-1-1 ਨੰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ, 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸੰਕਟ ਦੋਰਾਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਡਸਪੈਚਰਾਂ ਨੰੂ ਮੱਦਦ 
ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀ ਕਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਕਸਮ ਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕ ਉਿ 
ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਹਕਈ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਹਜਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਚੰਤਾਵਾਂ ਿਨ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਹਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੋਨ 
ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਿਾਟਲਾਈਨ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਸਥਾਹਨਕ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱ ਿਈਆ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨੰੂ ਹਸਖਾਓ ਹਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਹਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਿਮੇਸ਼ਾ ਹਸਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਿੀ 9-1-1 ਉਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ।
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਪੁਹਲਸ ........................................................................................ਡਾਇਲ ਕਰੋ 911

ਅੱਗ...........................................................................................ਡਾਇਲ ਕਰੋ 911

ਐਬਂੂਲੈਂਸ.......................................................................................ਡਾਇਲ ਕਰੋ 911

ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਹਰਫ............................................................................586-469-5151

ਕਾਉਂਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.........................................................586-469-5270

ਕਾਉਂਟੀ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ.................................................................586-469-5235

ਕਾਉਂਟੀ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ................................................................586-469-5325

ਕਾਉਂਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਵਭਾਗ.............................................................586-463-8671

ਹਮਸੀਗਨ ਰਾਜ ਪੁਹਲਸ (ਹਰਚਮੰਡ ਪੋਸਟ).........................................586-727- 0200

FBI (ਡੀਟਰੋਇਟ ਦਫਤਰ).............................................................313-965-2323

ਤੇਲ/ਰਸਾਇਣ ਡੁਲਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ....................................800-424-8802

ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ.........................................800-321- 4400

ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਹਖਆ (CBP)......................................800- 232-5378

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE).................................313-568-6042

ਹਮਸੀਗਨ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ......................................................800-222-1222

S.E MI ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ (ਸੰਕਟ ਰਾਿਤ)....................................313-833-8816

ਮੁਕਤੀ ਸੈਨਾ (ਸੰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ)..........................................................888-803-8858

DTE ਊਰਜਾ..............................................................................800-477-4747

ਖਪਤਕਾਰ ਊਰਜਾ.......................................................................800-477-5050
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ
ਨਾਮ
ਸਹਿਰ
ਫੋਨ

ਖੇਿਰ ਿੋਂ ਬਾਿਰ ਸੰਪਰਕ
ਨਾਮ
ਸਹਿਰ
ਫੋਨ

ਸਭ ਿੋਂ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਤਰਸਿੇਦਾਰ
ਨਾਮ
ਸਹਿਰ
ਫੋਨ    

ਪਤਰਵਾਰਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨੰਬਰ
ਹਪਤਾ
ਮਾਤਾ
ਿੋਰ      

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਪੁਹਲਸ ਹਵਭਾਗ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਹਵਭਾਗ
ਿਸਪਤਾਲ       

ਪਤਰਵਾਤਰਕ ਡਾਕਟਰ
ਨਾਮ                  ਫੋਨ
ਨਾਮ                  ਫੋਨ
ਨਾਮ                  ਫੋਨ

ਤਮਲਾਪ ਸਥਾਨ
ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਿੀਂ ਆ ਸਕਦੇ
ਪਤਾ
ਫੋਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ  

ਸਿੂਲਿਾਂ
ਹਬਜਲੀ
ਗੈਸ
ਪਾਣੀ
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ਦਾਈ ਮੁਲਾਕਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਿ ਸਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿੋਣ ਜਾਂ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਤੋਂ ਹਨਯੁਕਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੋਣ, ਉਿ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਹਪਆਹਰਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਉਹਚਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ 
ਹਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਹਕਵੇਂ ਨਹਜੱਠਣਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਇਿ ਆਉਣ।

ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ:
ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ:

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ
ਪੁਤਲਸ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਐਬਂੁਲੈਂਸ
9-1-1 ‘ਿੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਸੁਣਨ ਤਵੱਚ ਖਰਾਬੀ
586-469-5093

ਮਾਪੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਿੇ ਿਨ:
ਪਤਾ:
ਫੋਨ:
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ:
ਉਿ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ੍ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।         a.m./p.m.

ਘਰੇਲੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਸਹਥਤ ਿੈ:
ਘਰੇਲੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਕੱਟ ਸਹਥਤ ਿੈ:

ਯਾਦ:
• ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਦੇਸ ਦੀ ਪਸੁਟੀ ਅਤੇ ਇਿ ਹਨਸਚਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਕ ਉਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਿੀਂ 

ਿੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਕਸੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ੋ
• ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ
• ਿਰ ਸਮੇਂ ਜਾਣੋ ਹਕ ਬੱਚੇ ਹਕੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿੇ ਿਨ ਭਾਵੇਂ ਉਿ ਬਾਿਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਿੋਣ
• ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਘੋਸਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਹਕਹਰਆ ਕਰੋ

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ:
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ਬਾਿਰੀ
ਚੇਿਾਵਨੀ
ਤਸਸਟਮ
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ਬਾਿਰੀ ਚੇਿਾਵਨੀ ਤਸਸਟਮ
ਸਾਇਰਨ ਿੇਠ ਤਲਖੀਆਂ ਸਤਥਿੀਆਂ ਲਈ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਿਨ:

• ਰਾਸਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਇਕ ਹਨਸਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਚਕਰਵਾਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜਾਂ 
ਹਸਹਖਅਤ ਮੌਸਮ ਸਪਾਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚਕਰਵਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿੈ

• 70 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਚਕਰਵਾਤ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਹਵਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਭਆਨਕ ਤੂਫਾਨ।

• ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਡੁੱ ਲਣਾ ਜੋ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ 
ਹਵੱਚ ਪਨਾਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ।

ਬਾਿਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਇਰਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਤੁਿਾਡੀ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋ 
ਹਗਆ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਨਿੀਂ ਮੰਹਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਹਕ ਸੰਭਾਹਵਤ ਖਤਰਾ ਕੀ ਿੈ। 
ਿਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਪਨਾਿ ਲਓ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹਕਸਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਹਕਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸਬੰਧੀ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮੌਸਮ ਚੇਿਾਵਨੀ ਤਸਸਟਮ
ਹਨਜੀ ਮੌਸਮ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਹਡਵਾਇਸਾਂ ਹਵੱਚ ਹਨਜੀ ਮੌਸਮ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਹਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿੁੰ ਚ ਦੀ ਆਹਗਆ 
ਹਦੰਦੀਆਂ ਿਨ ਜਦੋਂ ਿਰ ਪਲ ਕੀਮਤੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਚਾਿੇ ਘਰ ਿੋਵੋ, ਦਫਤਰ 
ਿੋਵੋ, ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਿੋਵੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਸਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਸਸਟਮ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤਿੁਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਤਆਰ 
ਿੋਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੰਤਰ ਿਨ।

ਘਰ ਤਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵੱਚ ਮੌਸਮ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣਾ ਤਿੁਾਨੰੂ ਆ ਰਿੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਮੌਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਮੌਸਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ 
ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੀਬ ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ, 
ਅਤੇ ਭੱਹਵਖ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਹਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਹਦ੍ਰਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦਾ 
ਿੈ।

ਕੰਮ ‘ਿੇ
ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਰੇਡੀਓ ਹਰਸੀਵਰ ਹਵਕਲਪ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਯੰਤਰ 
ਹਵੱਚ ਮੌਸਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਿੋਣਾ ਹਕਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਝੇਲੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਘਰ ਵਾਹਪਸ 
ਜਾਣ ਹਵੱਚ ਹਤਆਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।
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ਤਨਕਾਸੀ
ਅਿੇ ਪਨਾਿ-
ਜਗਾ੍ ਤਵੱਚ
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ਤਨਕਾਸੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਹਮੰਟ ਿੀ 
ਿੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਦੋਂ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇ ਤੁਰੰਤ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਹਨਕਾਸੀ ਸਮੇਂ ਕੁੱ ਝ ਘੰਹਟਆਂ ਤੋਂ ਹਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਹਰਤ, 
ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਤੰਨ ਹਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱ ਦ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਤਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਜੇਕਰ ਿੁਿਾਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਿਾ ਤਗਆ ਿੈ, ਤਕਰਪਾ 
ਇਿਨਾਂ ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

• ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਹਵਜ਼ਨ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਾਰੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਰਿੋ

• ਆਪਣੀ ਸੰਕਟ ਸਪਲਾਈ ਹਕੱਟ ਲਓ
• ਹਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ
• ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਹਚਪਕਾਓ ਜੋ ਦੂਸਹਰਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੇ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕੱਥੇ ਗਏ ਿੋ। 

ਸਥਾਹਨਕ ਪੁਹਲਸ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਹਵੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੋਵੇਗੀ।
• ਹਸਰਫ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
• ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਹਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਚੁਣੋ ਹਜਸ ਕੋਲ ਹਨਕਾਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਿੈ

ਜੇਕਰ ਿੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਿੈ, ਇਿਨਾਂ ਮੱਦਦਗਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ:
• ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਹਵਧਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ (ਹਸਰਫ ਤਾਂ ਿੀ ਜੇ ਤਿੁਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿੈ ਹਕ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ 

ਿੈ) ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਪਸ ਆਓਗੇ

ਜਗ੍ਾ ਤਵੱਚ ਪਨਾਿ
ਕਈ ਵਾਰ ਇਿ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਿੋ ਉੱਥੇ ਿੀ ਰਿੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ “ਜਗ੍ਾ ਹਵੱਚ ਪਨਾਿ” ਲਈ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਇਿਨਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

• ਸਾਰੀਆਂ ਹਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾਓ
• ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਹਨੰਗ ਹਸਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ
• ਅੱਗਸਥਾਨ ਡੈਂਪਰ ਬੰਦ ਕਰੋ
• ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਿੀ ਹਵਧੀ ਪਤਾ ਿੈ
• ਖਤਰਨਾਕ ਤੁਫਾਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਬਨਾਂ ਹਖੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਰੇ ਹਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ
• ਰਸਾਇਹਣਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਜਗ੍ਾ ਹਬਿਤਰ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਸਾਇਣ ਿਵਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੇ ਿੁੰ ਦੇ 

ਿਨ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹਵੱਚ ਵੜ੍ ਸਕਦੇ ਿਨ
• ਆਪਣੇ ਬੈਟਰੀ ਸੰਚਾਹਲਤ ਰੇਡੀਓ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਨਕਲਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ 

ਦਾ ਿੁਕਮ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।
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ਜਦੋਂ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਆਉਂਦੀ ਿੈ
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ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਸਹਥਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖਤਰੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੋ ਸੁਰੱਹਖਅਤ 
ਸਥਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਹਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ 
ਰਿੋ ਅਤੇ ਹਸਹਖਅਤ ਮਾਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਨਕਲਣ ਬਾਰੇ ਹਕਿਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਿਨ ਪਿੁੰ ਚ ਨੰੂ 
ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਬਜਲੀ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਹਬਜਲੀ ਬੰਦ ਿੈ, 
ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੁੱ ਝ ਸੁਝਾਅ ਿਨ:

ਪਾਣੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿੀਂ ਪਿੁੰ ਚ ਰਿੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤਿੁਾਡੇ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ ਦੇ ਹਕਊਬ 
ਅਤੇ ਤਿੁਾਡੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਹਵਚਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜੇਕਰ ਬਾਿਰ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ 
ਜਾਂ ਦਹਰਆ, ਮੀਂਿ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਝੀਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਝਰਹਨਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫ ਨੰੂ ਉਬਾਲ ਕੇ (5 ਹਮੰਟਾਂ ਲਈ), ਹਡਸਹਟਲ ਕਰਕੇ 
ਜਾਂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਹਵੱਚ 10 ਬੂੰ ਦਾਂ 
ਬਲੀਚ ਦੀਆਂ ਪਾਓ। ਹਸਰਫ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਤਰਲ ਬਲੀਚ ਿੀ ਵਰਤੋ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹਸਰਫ 5.25% ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ 
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਭੋਜਨ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਿ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਹਦਨ ਇੱਕ 
ਵਧੀਆ-ਸੰਤੁਹਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਹਵਟਾਹਮਨ, ਖਹਣਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਓ।

ਜੇਕਰ ਿੁਿਾਡੀ ਤਬਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ
• ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੋ, ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਖਤਰੇ ਹਵੱਚ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜੇਕਰ ਅਹਤਅੰਤ ਗਰਮੀ 

ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆਏ।
• ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਹਕ ਹਬਜਲੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ 

(ਇਿਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗ ਸਕਦੀ ਿੈ)
• ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲੈਕਹਟ੍ਰਕ ਯੰਤਰ ਹਜਵੇਂ ਕੰਹਪਊਟਰ, DVD ਪਲੇਅਰ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਹਵਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਹਦਓ
• ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਹਟ੍ਰਕ ਯੰਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਹਦਓ ਜੋ ਹਕ ਹਬਜਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਿ ਹਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਬਜਲੀ ਮੁੜਬਿਾਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ
• ਫਹਰੱਜ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਜੰਨੇ੍ ਿੋ ਸਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਹਕ ਠੰਡਕ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਬਾਿਰ ਰਿੇ
• ਘਰ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਵ ਨਾ ਵਰਤੋ - ਇਿ ਅੱਗ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ
• ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਿੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਹਫਕ ਹਸਗਨਲ ਬੰਦ ਿਨ, ਿਰੇਕ ਹਸਗਨਲ ਨੰੂ ਰੁਕੋ ਹਨਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨੋ 

-- ਿਰੇਕ ਚੋਰਾਿੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ
• 911 ਨੰੂ ਹਬਜਲੀ ਬੰਦ ਿੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ

ਜੇਕਰ ਿੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿੂ ਜਾਨਵਰ ਿਨ
ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਬਚਾਅ ਹਕੱਟ ਹਤਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਹਵੱਚ
ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ:

• ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਟੈਗ
• ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਹਪੰਜਰਾ
• ਜੰਜੀਰ
• ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ (ਹਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਿੋਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ)
• ਰਹਿੰਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਹਟਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬੈਗ
• ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੋ-ਿਫਹਤਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
• ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਰਕਾਰਡ (ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਰਨ ਹਬਨ੍ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ 

ਹਦੰਦੇ)
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ਦੌਰਾਨ

ਬਾਅ
ਦ ਤਵੱ

ਚ

ਤਿਆਰ ਰਿੋ! ਿੜ੍

ਜਦੋਂ ਹਬਜਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਪਸ 
ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਹਬਜਲੀ ਦੇ 
ਝਟਕੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੰਤਰਾਂ 
ਦੇ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਹਦਓ।

ਿੜ੍ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ 
ਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਰੋ। 
ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਹਿ ਸਕਦੇ 
ਿਨ।

ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਿੜ੍-ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ 
ਅਤੇ ਭੂ ਸਖਲਣ-
ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 
ਪਹਿਚਾਣੋ।

ਆਪਣੀ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਸਗਨਲ, 
ਹਨਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਨਾਿ 
ਸਥਾਨ ਜਾਣੋ।

ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਿੜ੍ ਹਨਕਾਸੀ ਰੂਟ ਜਾਣੋ।

ਜਦੋਂ ਤਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਡੱਗੀਆਂ ਿਨ, 
ਪਾਣੀ ਿੁਿਾਡੇ ਘਰ ਤਵੱਚ ਿੈ, ਜਾਂ ਤਨਕਲਣ ਿੋਂ 
ਪਤਿਲਾਂ, ਗੈਸ, ਪਾਵਰ, ਅਿੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ 
ਤਦਓ।

ਬਾਿਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਨ੍ ਹਦਓ ਜਾਂ 
ਹਲਆਓ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸਪਲਾਈ
ਇੱਕਠੀ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀਵੀ
ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੱਖੇ, 
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼-
ਹਨੰਗ ਯੁਹਨਟ, ਅਤੇ 
ਹਡਹਿਉਮੀਡੀਫਾਇਰ 
ਵਰਤੋ।

ਕੰਧਾਂ, ਸਖਤ ਫਲੋਰ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਤਾਿਾਂ 
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ। 1 ਕੱਪ 
ਬਲੀਚ ਅਤੇ 1 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਮਸ਼ਰਨ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ।

ਸਫਾਈ ਲਈ, ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ ਅਤੇ 
ਪਲਾਸਹਟਕ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ। 

ਸਾਵਧਾਨੀ! ਿੜ੍ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਹਵੱਚ ਕੂੜਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਕਰਪਾ

http://emergency.cdc.gov/disasters/floods/ ‘ਤੇ ਜਾਓ:

ਹਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁੱ ਟ ਹਦਓ, 
ਹਜਵੇਂ ਕੰਧ ਦੀ ਕਵਹਰੰਗ, ਕੱਪੜੇ, 
ਕਾਲੀਨ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਾਲ।

ਿੜ ੍ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ

ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਤਭਆਸ 
ਕਰੋ

ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਹਵੱਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ਿੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਸਥਾਹਨਕ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖ-
ਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਕਵੇਂ 
ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਜਾਂ 
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਿੀ ਉੱਤੇ ਹਦੱਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣੋ।

ਮੌਸਮ
ਚੇਤਾਵਨੀ
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ਸੰਕਟ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿੋਂ ਤਰਕਵਰ ਕਰਨਾ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਤਨਕ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਤਵ਼ਿਨ 
ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਰਿੋ।

ਹਕਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਹਰਕਵਰੀ ਪੜਾਅ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਿੈ। ਸੰਕਟ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਉਪਯੁਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਰਕਵਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹਵੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਹਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੀਮੇ ਿੋਣਾ। ਹਰਕਵਰੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹਵੱਚ ਿੇਠਾਂ 
ਹਨਰਦੇਸ਼ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਆਮ ਤਦਸ਼ਾ ਤਨਰਦੇਸ਼
• ਹਜੰਨ੍ੀ ਛੇਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
• ਸੰਕਟ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਖਰਹਚਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਕਾਰਡ ਬਣਾਓ। ਇਿ 

ਭਹਵੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦਾਅਵੇ ਿਨ।
• ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਿੁਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿੋ, ਅਤੇ ਖੁੱ ਧ ਸਹੁਵਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪਹੜਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹਨਵਾਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨੰੂ (313) 833-8816 ਜਾਂ 

ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੰੂ (888) 803-885 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਚਕਰਵਾਿ
• ਹਬਲਹਡੰਗ ਹਵੱਚ ਦਾਹਖਲ ਿੁੰ ਹਦਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਕੰਧਾਂ, ਛੱਤ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਸਿੀ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿਨ।
• ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਗੰਧ ਜਾਂ ਹਿਹਸੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਿਨ ਹਕ 

ਤੁਿਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਹਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਿਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਿਨ ਤਾਂ ਘਰ ਨੰੂ 
ਿਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਤੇਲ, ਗੈਸ ਲੈਂਟਨ, ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਨੰੂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਨਾ ਿੋ ਜਾਵੇ।

• ਚੰਹਗਆੜੀਆਂ, ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹਤੜਕੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿੋ, ਹਬਜਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਿੀ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਵੱਚ 
ਕਰੰਟ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਕਾ ਅਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੈ ਤਾਂ ਬਾਿਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਅੱਗ
• ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ, ਪੇਅ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਹਦਓ ਜੇਕਰ ਉਿ ਗਰਮੀ, ਧੂੰ ਏ ਜਾਂ ਧੁਆਂਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਵੱਚ ਿਨ
• ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਸੇਫ ਨੰੂ ਨਾ ਖੋਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਇਿ ਠੰਡਾ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ।

ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ
• ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬਾਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ ਉੱਤੇ ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋ।
• ਬਰਫ ਿਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਧਆਨ ਰੱਖੋ, ਵੱਧ ਹਮਿਨਤ ਹਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਲਆ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਸੁੱ ਰਹਖਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਓ ਅਤੇ 

ਬਰਫ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਇਸਨੰੂ ਧਕੇਲੋ।
• ਫ੍ਰੋਸਟਬਾਈਟ ਦੇ ਪੂਰਵ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿੋ, ਹਜਿਨਾਂ ਹਵੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਿੁਾਡੇ ਬਾਿਰੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ 

ਹਚੱਟੀ ਪੀਲੀ ਹਦੱਖ (ਉਦਾ. ਉਂਗਲਾਂ, ਅੱਡੀਆਂ, ਨੱਕ)।
• ਿਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ, ਹਜਿਨਾਂ ਹਵੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕੰਬਣੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਗੁਆਚਣਾ, ਅਸੰਗਤੀ, 

ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਥਕਾਨ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ।
• ਹਸਰਫ ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਇੱਕਲੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਮੁੱ ਖ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਹਵੱਚ ਤੁਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਬਜਲੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਪਨਾਿ ਹਵੱਚ ਪਨਾਿ ਲੈਣਾ ਚਾਿੋਗੇ। 

ਇਿ ਆਪਣੇ ਸਥਾਹਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨੰੂ (313) 833-8816 ਜਦਾਂ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੰੂ (888) 803-885 ‘ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੋ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।
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ਿੜ੍
• ਹਬਲਹਡੰਗ ਹਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਿੜ੍ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਬਲਹਡੰਗ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਿੋਵੇ।
• ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਹਦਓ ਜੋ ਿੜ੍ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆਇਆ ਿੈ।
• ਿੜ੍ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੰੂ ਿੌਲ਼ੀ-ਿੌਲ਼ੀ ਪੰਪ ਰਾਿੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਤਿਾਈ ਇੱਕ ਹਦਨ ਹਵੱਚ, ਤਾਂ ਹਕ ਿੋਰ 

ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਣ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਨੁਕਸਾਨੇ ਸੈਪਹਟਕ ਟੈਂਕ, ਸੈਸਪੂਲ, ਖੱਹਡਆਂ ਅਤੇ ਲੀਹਚੰਗ ਹਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ।
• ਨੁਕਸਾਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਸਸਟਮ ਹਸਿਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਿਨ ਅਤੇ ਿੜ੍ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਖਿਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਕੇ
• ਜੇਕਰ ਬਾਿਰ ਿੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਹਨਕ ਅਹਧਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕ ਿੁਣ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੈ ਘਰ ਵਾਹਪਸ ਨਾ ਆਓ।
• ਘਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਾਦਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲੋ।
• ਮਸ਼ੀਨੀ ਿਵਾਦਾਰੀ (ਹਬਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ) ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਕਉਂਹਕ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਿੋ ਸਕਦਾ 

ਿੈ।
• ਸਥਾਹਨਕ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ ਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਿੈ।
• ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਛੱਡ ਹਦਓ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆਈ ਿੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਹਭਆਸ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹਕਵੇਂ ਹਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਿੈ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਿਨ, ਤਾਂ ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ (586) 469-5270 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤਿੁਾਡੇ 
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਚੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਨ, ਤਾਂ ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਨੰੂ (586) 469-
5236 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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ਆਿੰਕਵਾਦ
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ਆਿੰਕਵਾਦ ਦੇ 8 ਤਚੰਨ੍
#1 ਤਨਗਰਾਨੀ
ਕੋਈ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਾਰਹਡੰਗ ਜਾਂ ਹਨਗਾਰਨੀ ਕਰਦਾ 
ਿੋਵੇ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਕੈਮਹਰਆਂ (ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਹਡਓ), ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, 
ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਕਹਸ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਦਾ, 
ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਿੋਰ ਹਦ੍ਰਸ਼-ਵਾਧਾ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ 
ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

#2 ਇਲੀਸੀਟੇਸ਼ਨ
ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਹਮਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਰਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਲੀਸੀਟੇਸ਼ਨ ਹਵੱਚ 
ਮੇਲ, ਫੈਕਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਜਾਂ ਹਨਜੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

#3 ਸੁਰੱਤਖਆ ਦੇ ਟੈਸਟ
ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਭਹੋਤਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ 
ਹਵਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਸਹਮਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੋਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਤਾਂ ਹਕ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।

#4 ਸਪਲਾਈ ਿਾਤਸਲ ਕਰਨਾ
ਹਵਸਫੋਟਕ, ਿਹਥਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਆਹਦ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਜਾਂ 
ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਡੈਕਲਜ਼, ਫਲਾਈਟ 
ਮੈਨੂਅਲ, ਪਾਸ ਜਾਂ ਬੈਜ (ਜਾਂ ਅਹਜਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਉਪਕਰਨ), ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਹਨਯੰਤਹਰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।

#5 ਬਾਿਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤਵਅਕਿੀ
ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਰਜਸਥਾਨ, ਗੁਆਂਢ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਹਕਤੇ 
ਿੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਿਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਬਾਰਡਰ 
ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਜਿਾਜ਼ ਦਾ ਿੋਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਜਿਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਿ ਉੱਤੇ ਛਲਾਂਗਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੈ।

#6 ਡਰਾਈ ਰਨ/ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਗ੍ਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਬਨ੍ਾਂ ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਆਤੰਕੀ 
ਗਤੀਹਵਧੀ ਕੀਹਤਆਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਚਲਾਉਣਾ। ਇਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਿੈ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਿ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿੋਵੋ, ਪਰ ਇਿ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 
ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਗਤੀਹਵਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹਵੱਚ ਰੂਟਾਂ ਨੰੂ 
ਨਕਸ਼ਾਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਹਫਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਾਓ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

#7 ਸੰਪਿੀਆਂ ਵੰਡਣਾ
ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੀ 
ਜਗਾ੍ ਹਵੱਚ ਲੱਗ ਰਿੇ ਿੋਣ। ਇਿ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਿੈ 
ਹਕ ਉਿ ਆਤੰਕੀ ਗਤੀਹਵਧੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ।

#8 ਤਵੱਿ
ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਜਿਨਾਂ ਹਵੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਮ੍ਾਂ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੈ ਆਤੰਕੀ ਫੰਹਡੰਗ ਦੇ ਆਮ 
ਲੱਛਣ ਿਨ। ਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਹਸਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਿਨ।
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ਆਿੰਕੀ ਿਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਿੋਣਾ
ਸਤੰਬਰ 11, 2001 ਹਵੱਚ ਿੋਏ ਿਮਹਲਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਵੱਚ ਆਤੰਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਿੋਰ ਪ੍ਰਚਹਲਤ ਿੋ ਗਈਆਂ ਿਨ। 
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਿ ਅਤੇ ਹਵਅਕਤੀ ਰਸਾਇਹਣਕ, ਜੈਹਵਕ, ਬਾਰੂਦ, ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ, ਅਤੇ ਹਨਊਕਲੀਅਰ ਿਹਥਆਰ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਮੈਕੋਂਬ ਕਾਉਂਟੀ ਹਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਮਾਿਰ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਸ਼ੀਗਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 
ਹਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਸਥਾਹਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰੇ 
ਨਾਗਹਰਕ ਸੰਭਾਹਵਤ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਲਈ ਹਕਵੇਂ ਹਤਆਰ ਿੋਣਾ ਿੈ ਨੰੂ ਪਹਿਚਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ। ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਿ ਅਨੁਮਾਨ 
ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਿੈ ਹਕ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹਕਵੇਂ ਿੋਵੇਗੀ ਇਥੇ ਕੁੱ ਝ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁੱ ਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਪਆਹਰਆਂ ਨੰੂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।

ਰਸਾਇਤਣਕ ਅਿੇ ਜੈਤਵਕ ਿਮਲੇ
ਇਿ ਸੰਭਵ ਿੈ ਹਕ ਜਨਤਾ ਰਸਾਇਹਣਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੈਹਵਕ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣ 
ਬੁੱ ਝ ਕੇ। ਰਸਾਇਹਣਕ ਜਾਂ ਜੈਹਵਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਰੰਤ ਸਾਿਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਿ ਤੱਥ ਦੱਸਹਦਆਂ ਹਕ ਕਈ 
ਘਟਕ ਰੰਗਿੀਣ ਅਤੇ ਗੰਧਿੀਣ ਿੰੁਦੇ ਿਨ।

ਸੂਚਕ
• ਸਤਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀ ਹਫਲਮ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ
• ਇਲਾਕੇ ਹਵੱਚ ਮਰੇ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਂ ਮਰ ਰਿੇ ਜਾਨਵਰ
• ਅਣਜਾਣ ਗੰਧ
• ਕੱਚਾਪਣ, ਸਾਿ ਹਵੱਚ ਹਦੱਕਤ, ਵੱਟ ਪੈਣ, ਸਹਥਤੀ ਹਵਗੜਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
• ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਹਵੱਚ ਘੱਟ-ਉਚਾਈ ਦੇ ਬੱਦਲ ਜਾਂ ਧੂੰ ਦ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ; ਜਾਂ ਸਥਹਗਤ, ਸੰਭਾਹਵਤ ਰੰਗਦਾਰ, ਕਣ

ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ
• ਿਮਲੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਿਵਾ ਵੱਲ ਜਾਓ
• ਜੇਕਰ ਹਨਕਾਸੀ ਸੰਭਵ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਗਾ੍ ਹਵੱਚ ਪਨਾਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ (ਸਫਾ 18 ਨੰੂ ਦੇਖੋ)।
• ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਿ ਅਤੇ ਨੱਕ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕੋ ਜੋ ਹਕ ਇੱਕ ਕੱਪ 

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਬੇਹਕੰਗ ਸੋਡੇ ਦੇ ਹਮਸ਼ਰਨ ਹਵੱਚ ਹਗੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੋਵੇ।
• ਨੰਗੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਕੱਟ ਅਤੇ ਰਗੜਾਂ ਢਕੀਆਂ ਿਨ।
• ਜੇਕਰ ਸੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਪਲਾਸਹਟਕ ਬੈਗ ਹਵੱਚ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਤੁਰੰਤ ਬਿੁਤ ਮਾਤਰਾ ਹਵੱਚ 

ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਹਨੱਘੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਮਸ਼ਹਰਤ 10:1 ਬਲੀਚ ਹਮਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
• ਹਕਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਹਣਕ ਜਾਂ ਜੈਹਵਕ ਘਟਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਾਇਤ ਿਾਹਸਲ 

ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਸਾਇਤਣਕ ਜਾਂ ਜੈਤਵਕ ਘਟਨਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਤਨਕ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਤਵ਼ਿਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਾਲਾਿ ਪ੍ਰਿੀ 
ਅਪਡੇਟ ਿੋਣ ਲਈ ਅਿੇ ਤਿਆਰੀ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਤਦਸ਼ਾ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਿੋ।
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ਆਿੰਕੀ ਿਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਿੋਣਾ
ਤਵਸਫੋਟਕ ਿਮਲੇ
ਹਵਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਆਤੰਕੀ ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਕਸਮਾਂ ਿਨ; ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਹਵਸਫੋਟ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। 
ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਅਹਭਆਸ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਹਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਅਹਜਿੀ ਹਕਸਮ ਦੀ 
ਘਟਨਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ
• ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਕੋਈ ਹਵਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਿੈ, ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਹਦਓ।
• ਜਦੋਂ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨਾ ਸੁੱ ਰਹਖਅਤ ਿੋਵੇ 9-1-1 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਚੰਤਾਵਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।
• ਸਥਾਹਨਕ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਹਧਸੂਚਨਾ ਹਸਸਟਮਾਂ (ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਆਹਦ) ਨੰੂ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਣੋ।
• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਫਟਦਾ ਿੈ, ਖੁੱ ਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ 

ਅਹਜਿਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੈ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋ।

ਤਨਊਕਲੀਅਰ ਅਿੇ ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ ਿਮਲੇ
ਹਨਊਕਲੀਅਰ ਿਮਲਾ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਹਨਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਗਰਮੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਿਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ, 
ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹਤੱਖੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ ਿਮਲਾ ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ 
ਦੀ ਹਨਅਤ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਨੰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਹਕ ਰਸਮੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਹਨਊਕਲੀਅਰ ਦਾਂ ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ 
ਿਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਵੱਚ, ਸਥਾਹਨਕ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਯੋਗ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਣੋ।
ਜਗ੍ਾ-ਹਵੱਚ ਪਨਾਿ ਅਤੇ ਹਨਕਾਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਹਨਊਕਲੀਅਰ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ ਿਮਲੇ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਲਈ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ (ਸਫਾ 18 ਪੜ੍ੋ)। ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਖੁੱ ਦ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਤੰਨ ਮੁੱ ਖ ਹਵਚਾਰ ਿਨ ਸਮਾਂ, ਦੂਰੀ, 
ਅਤੇ ਢਾਲ।

• ਸਮਾਂ: ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਵੱਚ ਹਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ।
• ਦੂਰੀ: ਹਜੱਥੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਢਾਲ: ਖੁੱ ਦ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸ੍ਰੋਤ ਦਰਹਮਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ
• ਸਥਾਹਨਕ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਹਧਸੂਚਨਾ ਹਸਸਟਮਾਂ (ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਆਹਦ) ਨੰੂਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਣੋ।
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਜਗਾ੍ ਹਵੱਚ ਪਨਾਿ ਜਾਂ ਹਨਕਾਸੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ 

(ਸਫਾ 18 ਪੜ੍ੋ)।
• ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਹਲਜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਿ ਅਤੇ ਨੱਕ ਹਗੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕੋ।
• ਹਜੰਨ੍ੀ ਛੇਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਦੂਹਸ਼ਤ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਹਦਓ; ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀਲ ਕੰਟੇਨਰ ਹਵੱਚ ਰੱਖੋ।
• ਸੰਭਾਹਵਤ ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਧੋਵੋ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਮੁੰ ਿ ਰਾਿੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ: ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਹਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ।
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ਗਿੀਸ਼ੀਲ
ਿਮਲਾਵਰ
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ਗਿੀਸ਼ੀਲ ਿਮਲਾਵਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ
ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਵੱਚ ਿਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਮਲਾਵਰ ਿਮਲੇ ਹਕਸੇ ਵੇਲੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਾ ਿੋ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਖੁੱ ਦ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਹਪਆਹਰਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਨੰੂ ਸੁੱ ਰਹਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਇਿਨਾਂ ਅਹਭਆਸਾਂ ਦੀ ਇਿਨਾਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਰਾਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰੋ। ਿੁਣੇ ਸਿੀ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਹਵੱਚ 
ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਹਮਤ ਿੋਵੇਗਾ।

ਪਤਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ
• ਤੁਰੰਤ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਹਚਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱ ਝ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇਖਦੇ ਿੋ।
• ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਰੰਤਰ ਜਾਂਦੇ ਿੋ (ਉਦਾ. ਕਾਰਜਸਥਾਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਆਹਦ) ਪ੍ਰਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਮਲਾਵਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣੂ ਿੋਵੋ, ਪੁੱ ਛੋ ਹਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਡ੍ਰੱ ਲਾਂ ਜਾਂ ਹਸਖਲਾਈ ਹਵੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ।
• ਹਕਸੇ ਵੀ ਿਾਲਾਤ ਹਵੱਚ ਲੁਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਕਸ਼ਾਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ। ਇਿਨਾਂ ਹਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਵਾਹਜ਼ਆਂ 

ਅਤੇ ਤਾਹਲਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਹਬਨ੍ਾਂ ਹਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।
• ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਹਸਖਲਾਈ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਦੌਰਾਨ
• ਦੌੜੋ - ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹਜੰਨ੍ੀ ਦੂਰ ਿੋ ਸਕੇ ਤੁਿਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਿ ਿੈ। ਹਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੋਗ 

ਿੋ, ਖੁੱ ਦ ਬਾਿਰ ਜਾਂਹਦਆਂ ਦੂਸਹਰਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦਓ। ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੋਵੇ।
• ਲੁਕੋ – ਜੇਕਰ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੌੜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਹਵਤ ਰਸਤਾ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਜਗਾ੍ ਲੱਭੋ। ਿਮਲਾਵਰ 

ਦੀ ਹਨਗਾਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਵਾਹਜਆਂ ਅਤੇ ਤਾਹਲਆਂ, ਹਬਨ੍ਾਂ ਹਖੜਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 
ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਹਨਕ ਯੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਹਕਆਂ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਹਚਤ ਕਰੋ; ਇਸ 
ਹਵੱਚ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜੇ/ਹਖੜਕੀ ਹਵੱਚ ਹਚੰਨ੍ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜਾ ਨਾ ਖੋਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੱਭ ਸਾਫ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿੇ।

• ਲੜੋ – ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰੇ ਹਵੱਚੋ ਿੋਵੋ, ਖੁੱ ਦ ਨੰੂ ਬਚਾਓ। ਿਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੂਟਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ 
ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਿੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱ ਦ ਬਣਾਏ ਿਹਥਆਰਾਂ ਹਜਵੇਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ, ਅਤੇ ਹਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱ ਕ ਕੇ 
ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨੰੂ ਹਵਚਹਲਤ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ
• ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੱਖ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੋ।
• ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ; ਉਿ ਮਦਦ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰੁਕਣ।
• ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹਵੱਚੋਂ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਹਵੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਮਾਿਰ ਸਿਾਇਤਾ 

ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ।
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ਕਾਲ ਕਰਨਾ
9-1-1
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ਹਕਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਹਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 9-1-1 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਿੈ।

9-1-1 ਨੰੂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ
ਟੈਕਸਟ-ਟੂ-9-1-1 ਤੁਿਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਵਾਹਲਆਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਿਾ 
ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਹਕ, ਹਕਉਂਹਕ ਟੈਕਸਟ-ਟੂ-9-1-1 ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਗਾ੍ਿਾਂ ਹਵੱਚ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ 
ਿੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਿਮੇਸਾਂ 9-1-1 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਮਾਰਟ 9-1-1
ਸਮਾਰਟ911 ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦੀ ਹਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ 9-1-1 ਕਾਲ ਲੈਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ: ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਕਰਪਾ www.smart911.com ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਮਾਰਟ911 ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ:

ਸੁਰੱਤਖਆ ਪ੍ਰਫੋਾਈਲ
9-1-1 ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਵੱਚ ਤਿੁਾਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਚੇਿਾਵਨੀਆਂ ਅਿੇ ਨੋਟੀਤਫਕੇਸਨਾਂ
ਆਪਣੀ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਹਵੱਚ ਮੌਸਮ, ਟ੍ਰੈਹਫਕ ਅਤੇ ਿੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਨਾ਼ਿਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਤਜਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦਓ ਹਕ ਤਿੁਾਨੰੂ ਹਵਸੇਸ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ।

9-1-1 ‘ਿੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
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ਇਸ ਵਰਕਬੁੱ ਕ ਨੰੂ ਪੜਨ੍ ਲਈ ਿੁਿਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਜੇ ਿੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਿੋਰ ਪ੍ਰਸਨ ਿਨ, ਿਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 586-469-5270
‘ਿੇ ਮੈਕੋਮ ਕਾਉਂਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਿੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਕਰੋ ਜਾਂ mcoem.MacombGov.org’ ਿੇ ਜਾਓ।
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਿੇ ਸੰਪਰਕ • (586) 469-5270 • mcoem.macombgov.org


