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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 
SURVIVAL 
PLAN

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿੇ ਤਿਆਰੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰਹਹਾਂ ਤਤਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਬਹਤਰ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਤਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਵਚ ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਚ ਿੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ ਤਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ ਜੇਕਰ 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੁਰੰਿ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਿੇ? 

ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ ਤਿਚ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ?

• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ ਹੈ

• ਹੋਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਚੈੱਕਤਲਸਟ) ਨੂੰ 
esa.act.gov.au ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਚਰਚਾ ਕਰੋ

ਕੈਨਬਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ACT ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਤਵਸ, ACT ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਤਕਯੂ, ਐਕਟ ਰੂਰਲ ਫਾਇਰ ਸਰਤਵਸ ਅਤੇ 
ACT ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਤਵਸ ਤਮਲਕੇ ACT ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਤਵਤਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬਚਾਅ
ਯੋਜਨਾ

ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਾਲੇ ਖੇਿਰ ਤਿੱਚ ਹੋ? 

 ҿwww.esa.act.gov.au/bushfire-prone-areas 
‘ਿੇ ਪਿਾ ਲਗਾਓ

ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਿਰ ਤਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਹਲਾਿ 
ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਤਕਿੇਂ ਰੱਖੋਗੇ?

ਘਰ ਿੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਿੁਸੀਂ ਤਕਿੇਂ ਹਲਾਿ 
ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਤਕਿੇਂ ਕਰੋਗੇ?
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਿੁਸੀਂ ਤਕਸ ਿਰਹਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਕ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਤਹਣਾ ਹੈ ?

ਿੁਸੀਂ ਤਕਿੇਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤਕ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਹੈ?ਿੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਿਕ ਦੀ ਯਾਿਰਾ ਤਕਿੇਂ ਕਰੋਗੇ?

ਕੀ ਿੁਹਾਡੀ ਮੰਤਜ਼ਲ ਪਾਲਿੂਆਂ ਲਈ ਿੀ ਹੈ?ਿੁਸੀਂ ਤਕੱਥੇ ਜਾਂਓਗੇ ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੋਈ?

ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ACT ਧਰਾਤਲ ਦਾ 
ਤਹੱਸਾ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਬਨਸਪਤੀ, ਲੰਬੀ, 
ਤਪਸ਼ਦਾਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਤਮਲ ਕੇ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਕ 
ਤੁਸੀਂ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ (ਅੱਗ 
ਲੱਗਣ) ਤਵਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ

ਜਾਣਾ ਰਤਹਣਾ

ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ 
ਬਹੁਤ ਤਿਆਦਾ ਗਰਮੀ 
ਤਵਚ ਕੀ ਕਰੋਗ ੇ“

ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ. ਤਬਮਾਰੀ, ਗੰਭੀਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ 
ਨਾਲ ਗਰਹਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 
ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਤਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਾ ਰਤਹਣਾ

ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਬਾਰਸ਼, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, 
ਵੱਡੇ ਗਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਬਜਲੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਜੋ ਤਕ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹਿਹਹ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ 
ਛੱਤਾਂ ਭੰਨ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਜਾਂ ਤਬਜਲੀ ਦੀਆਂ 
ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਕ ਤੂਫ਼ਾਨ 
ਤਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਣਾ ਰਤਹਣਾ

ਤੀਬਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿਹਹ 
ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਨਾਲੇ, ਨਦੀ, 
ਵੱਡੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਤਲਆਂ 
ਦੇ ਨੇਿੇ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰ ਤਵਚ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਹਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ 
ਹਿ ਤਵੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਣਾ ਰਤਹਣਾ
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ਆਪਣੀ ਪਰਹਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਮੰਿ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ
ਕੀਿਾ ਜਾ 
ਚੁੱਕਾ ਹੈ 

ਪੱਤੇ, ਟਤਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂਿੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਰਮੰਤ ਕਰੋ। Square

ਲੱਕਿ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟਾਓ। Square

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਪਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਟਤਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਤਦਓ। Square

ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹਹਾਂ ਛਾਂਤਟਆ ਅਤੇ ਤਸੰਤਜਆ ਰੱਖੋ। Square

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਤਕ ਫ਼ਰਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। Square

ਸਾਰੇ ਪਾਿੇ, ਤਨਕਾਸ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤਵਚਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ। Square

ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਤਸਲੰਡਰ ਲਗਾਓ, ਤਨਕਾਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਮਾਰਤ 
ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਤਚਆਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। Square

ਸਾਰੀਆਂ ਤਖਿਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਕਾਸਾਂ  'ਤੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਫਲਾਈ 
ਸਕਰਹੀਨ(ਧਾਂਤ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਲੀ) ਲਗਾਓ। Square

ਮੈਟਲ ਗਟਰ ਗਾਰਡ ਲਗਾਓ। Square

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲਈ 
ਬੀਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ 
ਮੌਸਮ ਪਰਹਸਤਥਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੀਮਾ-ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਹੋ।

Square

ਮੇਰਾ ਬੀਮਾ

ਕਤਸਮ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਪਾਲਤਸੀ ਨੰਬਰ

ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ

ਸਤਹਤ

ਕਾਰ

ਜੀਵਨ / ਆਮਦਨੀ ਸੁਰੱਖਤਆ

ਹੋਰ

ਿੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਕਿੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? 
ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ

https://esa.act.gov.au/be-emergency-ready


esa.act.gov.au/be-emergency-ready

ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਿੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਿੋਂ ਪਹਤਲਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ
ਕੀਿਾ ਜਾ 
ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਤੱਟ ਵਤਚ ਅੰਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਤਵੇਂ ਕਤ ਦਵਾਈਆਂ, 
ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਤਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 
ਚਾਰਜਰ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਪਾਣੀ।

Square

ਕਾਰ ਵਤਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਤਵੇਂ ਕਤ 
ਬਟੂਆਂ, ਕਾਰਡ, ਕੁੰਜੀਆਂ, ਬੈਂਕਤੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਿ  (ਇਹ USB ਵਤਚ 
ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਤਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ)।

Square

ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਤਉ। Square

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਤ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸੁਰੱਖਤਅਕ ਕਪਿੇ - ਲੰਬੇ ਪੈਂਟ, ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਬੂਤ   ਜੁੱਤੇ ਜਤਵੇਂ ਕਤ ਚਮਿੇ ਦੇ ਬੂਟ ਪਹਤਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੱਪਿੇ 
ਢਤੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਤਵੇਂ 
ਕਤ ਸ਼ੁੱਧ ਉੱਨ, ਭਾਰੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਜਾਂ ਡੈਨਤਮ। ਸਤੰਥੈਟਤਕਸ ਨਾ ਪਹਤਨੋ।

Square

ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। Square

ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਤਿਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਤਉ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਤਉ। Square

ਜੇ ਅਜਤਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਤਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਜਾਂ 
ਐਕਸੈਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲਹਹਾ ਛੱਡ ਦਤਉ। Square

ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਟਤਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। Square

ਆਪਣੇ ਬੈਕ-ਅਪ(ਇਸਤੋਂ ਬਤਨਾਂ ਹੋਰ) ਟਤਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। Square

ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਕਤਸੇ ਵੱਡੇ, ਸੁਰੱਖਤਅਤ ਕੰਡਤਆਲੀ ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
ਵਤੱਚ ਲਤਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਤੱਚ 
ਬਤਠਾਉਣ ਲਈ ਤਤਆਰ ਸੁਰੱਖਤਅਤ ਜਗਹਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।

Square

ਨਤੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਤਵੇਂ ਕਤ ਹਰੇਕ ਵਤਅਕਤੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੱਪਿੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤਆਂ 
ਅਤੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਲਈ ਖਤਡੌਣਤਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਤਚ ਰੱਖੋ। Square

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਇਲੈਕਟਹਰਤਕ ਗੈਰੇਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਤੱਛੇ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਵੇਅ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ 
ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਕ ਦੇ ਕਤਨਾਰੇ ਖਿਹਹੀ ਕਰੋ। 

Square

ਉਸ ਹਰ ਚੀਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਡੈਕ ਤੋਂ, ਵਰਾਂਡਾ 
ਅਤੇ ਪਰਗੋਲਾ ਵਤਚੋਂ ਹਟਾਓ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਤੱਚ ਮੈਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Square

ਅੱਗ ਦੇ ਿੱਧ ਖ਼ਿਰੇ ਿਾਲੇ ਤਦਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਫ਼ਯੂਲ (ਈਂਧਣ) ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਾ ਹੋਵੇ।
• ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਵੇਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਨੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਿਹਹੀਆਂ ਕਰੋ।
• ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਜਵੇਂ ਬਕਸੇ, ਡੋਰ ਮੈਟ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਡੈੱਕ ਅਤੇ ਵਰਾਂਡਾ ਤੋਂ ਹਟਾਓ।
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ਪਤਰਿਾਰ ਦੀ ਤਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਮ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰ. ਸੈਂਟਰਲਤੰਕ 
ਐਨ.ਪੀ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰ. ਡਰਾਈਿਰ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰ.
ਕਾਰ 
ਰਜਤਸਟਹਰੇਸ਼ਨ

ਘਰੇਲੂ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਕਤਸਮ ਕੰਪਨੀ ਖਾਿਾ / ਮੈਂਬਰ ਨੰ. ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ

ਬਤਜਲੀ

ਗੈਸ

ਪਾਣੀ

ਫ਼ੋਨ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਰੋਡਸਾਈਡ ਅੱਸੀਸਟੈਂਸ 
(ਸਿਕ ਕਤਨਾਰੇ 
ਸਹਾਇਤਾ)

ਹੋਰ

ਤਕਹੜੀ ਤਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 
ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।

ਮੇਰੇ ਪਤਰਿਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ

ਨਾਮ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ

ਰੱਖੋ

https://esa.act.gov.au/be-emergency-ready
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ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਿਰਕ

ਟਤਕਾਣਾ ਨਾਮ ਰਤਸ਼ਿਾ ਫ਼ੋਨ ਪਿਾ

ਸਥਾਨਕ

ਸਥਾਨਕ

ਸਥਾਨਕ

ਸ਼ਹਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਸ਼ਹਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਹੋਰ

ਤਕਸੇ ਿੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਚ ਰਤਹਣ ਲਈ ਤਿਕਲਤਪਕ ਥਾਂਿਾਂ

ਨਾਮ ਫ਼ੋਨ ਪਿਾ

ਮੇਰੇ ਜਾਨਿਰ

ਨਾਮ ਨਸਲ ਮਾਈਕਹਰੋਚਤੱਪ ਨੰ. ਿੈੱਟ / ਕੇਨੇਲ 
ਸੰਪਰਕ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸੁਰੱਖਤਅਿ ਜਗਹਹਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣ 

ਸੁਝਾਅ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ, ਪਤਹਚਾਣ, ਦਵਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉਨਹਹਾਂ 
ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਸ-ਤਕਸ ਚੀਿ ਿਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ
ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜਕਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਤਲਖੋ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਵੱਚ ਤਰਆਇਤ ਕਾਰਡਾਂ, ਤਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤਲਖੇ ਨੁਸਤਖ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜੋਿਨਾ 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਤਲਖਤ ਨੁਸਤਖ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਤਮਸਟ ਕੋਲ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਵਚ ਦਵਾਈ ਤਕੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ 
ਤਵਚ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਮੱਸਤਆ ਦਿਾਈ / ਉਪਕਰਣ ਖੁਰਾਕ / ਕਤਸ 

ਸਮੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ 
ਦਿਾਈ ਲਤਖਣ ਿਾਲਾ ਡਾਕਟਰ 
(ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਲਤਖੋ)

ਘਰ ਿਤੱਚ ਦਿਾਈ 
ਦੀ ਥਾਂ 

ਸੁਝਾਅ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਜਨਹਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ. 
ਇਸ ਤਵੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਹਿੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ (ਵਹਹੀਲਚੇਅਰ, ਐਨਕਾਂ, ਕੰਨਾਂ 
ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ (ਵਹਹੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਪੈਚ ਤਕੱਟ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਤਰਕਵਰੀ ਤਕੱਟ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ‘ਹੋਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ’ ਚੈੱਕਤਲਸਟ ਵੇਖੋ।

ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਿਾ

ਪਹਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ / ਸੇਿਾ ਨਾਮ ਫ਼ੋਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਿੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਪਿਾ

ਡਾਕਟਰ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਤਭਾਗ ਿਾਲਾ 
ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਿਾਲ

ਕੈਮਤਸਟ

ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ

ਮਾਹਰ

ਹੋਰ

ਸੁਝਾਅ
ਡਾਕਟਰੀ ਤਚਤਾਵਨੀ ਪਰਹਣਾਲੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਤਵੱਚ ਅਤਿੱਕੇ ਤਵਚ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਰਹਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਬੈਕ-ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਪੇਜਰ, ਜੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤਵੱਚ ਤਵਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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ਹੋਰ ਮਹੱਿਿਪੂਰਨ ਨੰਬਰ

ਨਾਮ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ

ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ

ਨਾਮ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਿਾ

ਪੁਲਤਸ, ਫਾਇਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 000
ਿੂਫਾਨ ਅਿੇ ਹੜਹਹ 132 500

ਜ਼ਹਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਾਈਨ 12 11 26

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿੈੱਬਸਾਈਟ esa.act.gov.au ਕੈਨਬੇਰਾ ਪਹੁੰਚੋ 13 22 81

ਫੇਸਬੁੱਕ @
actemergencyservicesagency ਲਾਈਿ ਟਹਰੈਫਤਕ livetraffic.com

ਟਿਤੱਟਰ @ACT_ESA ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (ਫਰੇਕੁਇੰਸੀ) ਕੀ ਹੈ?

ਕੈਨਬਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ACT ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਤਵਸ, ACT ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਤਕਯੂ, ਐਕਟ ਰੂਰਲ ਫਾਇਰ ਸਰਤਵਸ ਅਤੇ 
ACT ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਤਵਸ ਤਮਲਕੇ ACT ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਤਵਤਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

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