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ਟੌਰਨ% ਡੋ ਅਤੇ ਅਿਤ-ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵ0 

ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ 

ਰੱੁਤ, ਨਾਲ ਆ0ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਜਵ7 ਿਕ ਹਵਾਵ,, ਗੜੇ ਅਤੇ ਟੌਰਨ= ਡੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪCਾਪਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਤ-ਖਰਾਬ 
ਤੂਫਾਨ ਐਲਬਰਟਾ ਭਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱੁਤ, 'ਚ ਆ ਜ,ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨ, 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪCਾਪਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ, 
ਹੈ। 

ਹਵਾਵ+  

ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਿਹੱਿਸਆਂ 'ਚ ਜਦQ ਹਵਾਵ, ਦੇ 70 ਿਕ.ਮੀ./ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ 
ਝੋਿਕਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਿਕ.ਮੀ./ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਤ, ਿਵੰਡ ਵਾਰਿਨੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ,ਦੀ ਹੈ। 

ਹਵਾ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ  

• ਅਿਤ ਤੇਜ਼, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ, ਝੋਿਕਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵ, ਸੱਟ, ਜ, ਪCਾਪਰਟੀ ਦੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵ, ਤੁਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਜ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ 
ਕੰਟਰੋਲ ਗੰਵਾ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਵਾ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 

ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ: 

• ਆਪਣੀ ਪCਾਪਰਟੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਿਲ0 ਖੱੁਲUੀਆਂ ਚੀਜ਼, ਨੰੂ ਸ,ਭ ਲਵੋ, ਿਕ0ਿਕ 
ਉਹ ਤੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼, ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੰੂ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਵਾੜ ਲਵੋ।  
• ਿਜੰਨ, ਿਚਰ ਹਨW ਰੀ ਲੰਘ ਨਹX ਜ,ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰੱਖੋ। 

ਟੌਰਨ0 ਡ ੋ 

ਟੌਰਨ% ਡੋ ਹਵਾ ਦਾ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੰੁਮਣ ਵਾਲਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਜ਼ਮੀਨ/ਤਲ ਤQ ਲੈ ਕੇ Yਪਰ ਗਰਜ਼ਵ7 ਬੱਦਲ ਤੱਕ ਜਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਟਾਰਨ6 ਡੋ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ  

• ਟੌਰਨ= ਡੋ ਹਵਾਵ, ਦੀ ਅਿਤ-ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਵਰਲੇ ਕੇਸ, 

'ਚ ਇਹ ਰਫਤਾਰ 400 ਿਕ.ਮੀ./ਘੰਟਾ ਤQ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਬਹੁਤੇ ਟੌਰਨ= ਡੋ ਲੇਟ ਬਾਦ ਦੁਪਿਹਰ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਆ0ਦੇ ਹਨ।  
• ਟੌਰਨ= ਡੋ ਅਕਸਰ ਦੂਰQ ਵੇਖ ਸਕਣੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  
• ਟੌਰਨ= ਡੋ ਅਸਕਰ ਦੱਖਣ ਜ, ਪੱਛਮ ਵੱਲQ ਆ0ਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਪਾਿਸ0 ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝਟਪਟ ਿਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਟੌਰਨ6 ਡੋ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ  

• ਟੌਰਨ= ਡੋ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦQ ਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਢੱਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲੋ। 

• ਐਲਬਰਟਾ 'ਚ ਮਈ ਤQ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ, ਟੌਰਨ= ਡੋ ਅਤੇ ਗਿੜਆਂ ਦਾ ਸਮ, 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਜੂਨ ਤQ ਅਗਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਿਸਖਰ ਦਾ ਸਮ, ਹੈ। 

ਪਤਾ ਰੱਖੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜ\ਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਕਹੜੀ ਥ, 'ਤੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ, ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ-ਬਚਾਊ 
ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ  Alberta Emergency Alert  ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ। 

ਿਵੱਤੀ ਿਤਆਰੀ 

• ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰ\ਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ  ਗੱਲ ਕਰੋ। 
• ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰ\ਸ ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, 

ਗੱਡੀ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ, ਇਕ ਐਮਰਜ\ਸੀ ਸੇਿਵੰਗ ਅਕਾaਟ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਿਵਚQ 

ਟ\ਪਰੇਰੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਦQ ਤੁਸX ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚQ ਬਾਹਰ 
ਹੋਵੋਗੇ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸX ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤ, ਐਮਰਜ\ਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਿਕਸੇ 
ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬ\ਕ ਸੇਵਾਵ, ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰQ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਖਰਿਚਆਂ 
ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।  

• ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਿਵਸਿਤCਤ ਿਲਸਟ ਿਤਆਰ ਕਰੋ। 
• ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰ\ਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਪੜਾਵ, ਨੰੂ ਜਾਣੋ। 

ਇੰਸ਼ੋਰ\ਸ ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨW ਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 
ਉਨU , ਨਾਲ  askibcwest@ibc.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹX ਜ, 1-844-227-5422 

'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇੰਸ਼ੋਰ\ਸ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  

ibc.ca. ਵੇਖੋ।. 
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ਅਿਤ-ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵ) 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣਾ  
ਤੁਸ$ ਿਜਸ ਤਰ() ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਗ 'ਚ ਹੋ, ਉਸ 'ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਿਤ-ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵ) (90 ਿਕ.ਮੀ./ਘੰਟਾ ਜ) ਵਧੇਰੇ) ਤF ਿਕਵG ਬਚਾHਣਾ ਹੈ।  

ਬਣਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੁਕਤੇ 

ਸਾਰ ੇਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਚ 

• ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਉ, ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਬਚਾਉ ਅਤ ੇLਡਦ ੇਮਲਬ ੇਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ। 
• ਟਾਰਨN ਡੋ ਦ ੇਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜ।ੋ ਉਹ ਅਣ-ਿਕਆਸੇ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਕ ਦਮ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
• ਟਾਰਨN ਡੋ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੜਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦF ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ ਆHਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
• ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰੇਡੀਉ ਚਲਾ ਕ ੇਰੱਖੋ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਏਰੀਏ ਪTਭਾਵਤ ਹਨ, ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੜਕ) ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਿਕੱਥ ੇਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕੀ 

ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।  
• ਆਪਣੀ ਐਮਰਜWਸੀ ਿਕੱਟ ਨX ੜੇ ਰੱਖੋ।  

• ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵੱਲF ਜਾਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕਸੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਰ ੇ'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਣ-ਜੁੜੇ ਘਰ 

• ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤ) ਬੇਸਮWਟ 'ਚ ਜ) ਅੰਡਰਗਰਾZਡ ਪਨਾਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਉ।  
• ਨਹ$ ਤ), ਗਰਾZਡ ਫਲੋਰ 'ਤ ੇਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਛੋਟ ੇਿਜਹ ੇਥ) 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਉ ਿਜਵG ਬਾਥਰੂਮ, ਕਲਾਿਜ਼ਟ ਜ) ਹਾਲਵੇਅ। 
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤ ੇਦਰਵਾਜ਼ ੇਬੰਦ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਿਫਰ ਉਨ( ) ਤF ਪਰ(ੇ ਹੋ ਜਾਉ। 

ਫਾਰਮ 
• Lਪਰ ਦੱਸੇ ਵ)ਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਲਉ। ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ$ ਇਹ ਨਹ$ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦੇ ਿਕ ਇੰਜ ਕਰਨ) ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। 

ਦਫਤਰ ਜ) ਅਪਾਰਟਮWਟ 
• ਿਕਸੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਵੇਅ ਜ) ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਉ, ਚੰਗਾ  ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬੇਸਮWਟ ਜ) ਗਰਾZਡ ਫਲੋਰ ਹੋਵੇ।  
• ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤF ਨਾ ਕਰੋ। ਿਖੜਕੀਆਂ ਤF ਪਰ() ਰਹੋ। 

ਵੱਡੀਆ ਂਿਬਲਿਡੰਗ) 

• ਿਬਲਿਡੰਗ), ਿਜਵG ਿਕ ਐਰੀਨX  ਜ) ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾਲ) ਢਿਹ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੇਕਰ ਟਾਰਨN ਡੋ ਟਕਰਾHਦਾ ਹੈ।  
• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ) ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਿਬਲਿਡੰਗ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਉ। 
• ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਉ, ਤ) ਿਕਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਉ, ਿਜਵG ਿਕ ਮੇਜ਼ ਜ) ਡੈਸਕ। 

ਮੌਬਾਈਲ ਹੋਮ ਜ) ਵਾਹਨ 

• ਟੌਰਨN ਡ ੋਜ)  ਿਕਸੇ ਅਿਤ-ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਹਨX ਰੀ ਵੇਲੇ ਮੌਬਾਈਲ ਹੋਮ ਜ) ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ$ ਹਨ। 
• ਟੌਰਨN ਡ ੋਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਿਧH ਵੱਧ ਮੌਤ) ਮੌਬਾਈਲ ਹੋਮ) ਜ) ਵਾਹਨ) ਦ ੇਅੰਦਰ ਜ) ਨX ੜੇ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ।  
• ਝਟਪਟ ਿਕਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਬਲਿਡੰਗ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਉ।  
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜWਸੀ ਯੋਜਨ) 'ਚ ਨX ੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਿਜੱਥ ੇਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 

ਉਪਰੰਤ ਤੁਸ$ ਵੜ ਸਕਦ ੇਹੋਵੋ। 

ਡਰਾਈਿਵੰਗ 

• ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਪGਡੂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋ ਅਤ ੇਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤ) ਤੁਸ$ ਟੌਰਨN ਡ ੋਦ ੇਰਸਤ ੇਤF ਪਰ(ੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕੋਣ 'ਤ ੇਮੁੜਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਨਹ$ ਤ) ਝਟਪਟ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨ)ਹ ਲੱਭ।ੋ  

• ਜੇਕਰ ਖਤਰਾ ਨX ੜੇ ਹੈ ਅਤ ੇ ਕੋਈ ਪਨ)ਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹ$ ਤ) ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚF ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਉ ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਨੀਵG ਥ), ਿਜੱਥ ੇਕੋਈ 
ਖਾਲ਼ੀ, 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਉ, ਪਰੰਤ ੂਹੜ( ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ।  

• ਿਕਸੇ ਨX ੜਲੇ ਟੌਰਨN ਡ ੋਨੰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਲ) ਜ) ਿਸਰ ਉਪਰF ਲੰਘਦ ੇਰਸਿਤਆ ਂਹੇਠ) ਨਾ ਲੁਕ।ੋ 

 

 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ, ਪੜੋ: 

• ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਹਨW ਰੀਆਂ, 

• ਗਰਜਵ7 ਤੂਫਾਨ,ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ,ਅਤੇ ਗੜੇ  
• ਅਿਤ-ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ 

ਤੁਸX ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Alberta.ca ਅਤੇ Environment and Climate Change CanadaਤQ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  


