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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨਾਂ ਕਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਮ ਿਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਸ ਿਾਰੇ ਕਮਲਿੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਿਦਮ 1: ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ

4 ਸਧਾਰਣ ਕਦਮ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣ ਲਈ

SURVIVAL 
PLAN

ਕਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਤਆਰੀ ਿਰੋ ਜਾਣੋ ਰੱਖੋ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣਾ ਕਜੰਨਹਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਿਦੇ ਹੋ ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੌਖਾ ਹੈ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 
ਵਮੰਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ੍ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ੍ੋ। ਇ੍ ਵਿਚਾਰ-
ਿਟਾਂਦਰਾ ਗਾਈਡ ਤੁ੍ਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਵ੍ਲਾ ਕਦਮ ੍ੈ।

ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰੋਗੇ?
ਇਕੱਠੇ ੍ੋਿੋ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵੋਂਗੇ ਕਿ ਿਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ?

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਥਾਿਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ੍ੈ।

 · ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਨੱਕਲਣ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇ੍ ਸ਼ਾਮਲ ੍ੋ ਸਕਦੇ ੍ਨ:

• ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ

• ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਘਰ

• ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ

• ਲਾਇਬਰਹੇਰੀ

ਇਿੈਕੂਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ (ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ) ਆਖਰੀ ੍ੱਲ 
੍ੋਣੇ ਚਾ੍ੀਦੇ ੍ਨ - ਇ੍ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨ੍ੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਵਸਆ ਨ੍ੀਂ 
ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨ੍ੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

 · ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ੍ਾਨੂੰ ਵਕਸ 
‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾ੍ੀਦੀ ੍ੈ। 
ਉਦਾ੍ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ੍ਨ:

• ਗੁਆਂਢੀ

• ਪਵਰਿਾਰ

• ਦੋਸਤ

 · ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਬ੍ੁਤ ਵਿਆਦਾ 
ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਿਰੋਗੇ

 · ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਿਰੋਗੇ

 · ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ੍ੜ੍ਹ 
ਵਿਚ ਕੀ ਿਰੋਗੇ

 · ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਬੁਸ਼ਫ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਕੀ ਿਰੋਗੇ

ਕਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਗਾਈਡ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਠੰਡਾ 
ਨ੍ੀਂ ਰਵ੍ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਵਚਤ 
ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ੍ੋ।

ਜਾਣਾ ਰਕਹਣਾ

ਜੇ ਤੁ੍ਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ੍ੋਇਆ ੍ੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ੍ੈ ਅਤੇ ੍ੋਮ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕੱਟ ੍ੈ।

ਜਾਣਾ ਰਕਹਣਾ

ਜੇ ਤੁ੍ਾਡਾ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਭਵਰਆ ੍ੋਇਆ ੍ੈ।

ਜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ੍ੜ੍ਹ 
ਦਾ ਪਾਣੀ ੍ੈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ 
੍ਨ, ਅਤੇ ਤੁ੍ਾਡਾ ਘਰ ਪਾਣੀ 

ਨਾਲ ਡੁੱਵਬਆ ਨ੍ੀਂ ੍ੈ।

ਜਾਣਾ ਰਕਹਣਾ

ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁ੍ਾਡੇ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਿਕਲਪ ੍ੈ।

ਕੇਿਲ ਤਾਂ ੍ੀ ਰ੍ ੋਜ ੇਤਸੁੀਂ ਸਰੀਰਕ 
ਅਤ ੇਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਆਪਣੇ 

ਘਰ ਦੀ ਰਵੱਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ 
੍।ੋ ਵਸਰਫ ਉ੍ ੋਵਜ੍ੜ ੇਚਗੰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਘਰ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰਦ ੇ੍ਨ ਅਤੇ 
ਬਚਾਅ ਦੀਆ ਂਯਜੋਨਾਿਾਂ ਰਖੱਦੇ ੍ਨ.

ਜਾਣਾ ਰਕਹਣਾ

ਿਿਾਅ
ਯੋਜਨਾ
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ਿਦਮ 2: ਵਤਆਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਕਤਆਰ ਿਰੋਗੇ? 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ੍ੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵਿ ਕਟਰਹਪਲ 
ਜ਼ੀਰੋ (000) ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ 

ਿਦਮ 4: ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਰਪੂਰ (ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ) ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਂਗੇ? 
ਜਾਣੋ ਵਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਥੋਂ ਵਮਲਣੀ ੍ੈ।

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 22 81

ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ੍ੜ੍ਹ ਸ੍ਾਇਤਾ 132 500

ਫ਼ਾਇਰਿ ਨੀਅਰ ਮੀ 
ਐਪ BOM ਐਪ

esa.act.gov.au ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ

twitter-square @ACT_ESA 
facebook-square @actemergencyservicesagency  

ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ 

ਡਾਉਨਲੋਡ ਿਰੋ

ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ

ਸੁਣੋਦੌਰਾ ਿਰੋ

ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਵਚਤਾਿਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾ੍ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ 
(ਵਬਊਰੋ ਆਫ਼ ਮੇਟਰੋਲੋਜੀ) bom.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਿਦਮ 3: ਜਾਣੋ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਚਤਾਿਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਸੱਖੋ।

ਫ਼ਾਇਰ ਡੇਨਜ਼ਰ ਰੇਕਟੰਗ (ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਦਰਜਾਿੰਦੀ)

ਗੰਭੀਰ
ਵਸਰਫ ਤਾਂ ੍ੀ ਰ੍ੋ ਜੇ ਤੁ੍ਾਡਾ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਤਆਰ 

੍ੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ੍ੋ।

ਅਕਤਅੰਤ
ਵਸਰਫ ਤਾਂ ੍ੀ ਰ੍ੋ ਜੇ ਤੁ੍ਾਡਾ ਘਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਤਆਰ ੍ੋਿੇ 

ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਫ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ੍ੋਿੇ।

ਿੈਸਟਰਹੋਕਫਿ (ਘਾਤਿ) ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁ੍ਾਡੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਿਕਲਪ ੍ੈ।

ਿੁਸ਼ਫਾਇਰ ਿੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ

ਸਲਾਹ
ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ੍ੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨ੍ੀਂ ੍ੈ। ਸਵਥਤੀ 
ਬਦਲਣ ਸਕਦੀ ੍ੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਰੋਤਾਿਾ (ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ) ਰ੍ੋ।

ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਿਦਮ ਿੁੱਿੋ
ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ੍ੈ। ੍ਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰ੍ੇ ੍ਨ। ਆਪਣੀ 
ਅਤੇ ਤੁ੍ਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿੇਤਾਵਨੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਿਨੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਨਾ ੍ੈ। ਤੁ੍ਾਨੂੰ 
ਖ਼ਤਰਾ ੍ੋ ਸਕਦਾ ੍ੈ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰੋ। ੍ੁਣ ਕੋਈ ਿੀ 
ਦੇਰੀ ਤੁ੍ਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ੍ੈ।
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 · ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗੋ
ਇ੍ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ੍ਾਡੇ ਘਰ 
‘ਤੇ ਵਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 
ਵਿਚ ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

 · ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸ੍ਾਇਤਾ
ਜਾਣੋ ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਕਿੇਂ 
ਕਰਨੀ ੍ੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾ੍ਮਣਾ ਕਰ 
ਰ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ੍ੈ।

 · ਕੱਟੀਆਂ ਟਾ੍ਣੀਆਂ-ਪੱਤੇ 
ਅਤੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਘਾ੍ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇਵੜਓਂ 
ਅੱਗ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਲਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੱਟੇ ਘਾ੍ ਤੇ ਟਾ੍ਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦ 
ਗਟਰ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਅਤੇ ੍ੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਿਧਾ ਵਦੰਦੇ ੍ਨ।

 · ਬੀਮਾ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖੋ।

 · ੍ਟਾਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਵਲਓਂ ਚੀਿਾਂ ਨੂੰ ੍ਟਾਓ, 
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੈਟਾਂ, ਰੰਗ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਗੈਸ 
ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ। ਿੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਵਜਿੇਂ ਟਰਹੈਪੋਲਾਈਨਜ਼ ਆਵਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ 
ਨੂੰ ਛੱਤ ੍ੇਠ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰੋ।

 · ੍ੋਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕੱਟ
ਆਪਣੀ ੍ੋਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕੱਟ ਪੈਕ ਕਰੋ, 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਘਰੇਲੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਮਾਨ-ਸੂਿੀ ਨੂੰ 
esa.act.gov.au ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਿਰੋ।

https://esa.act.gov.au/be-emergency-ready
https://esa.act.gov.au/
https://twitter.com/ACT_ESA
https://www.facebook.com/actemergencyservicesagency/

