
 
   

 

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤ ੇ
• ਰੁੱ ਤ% ਦੇ ਬਦਲਣ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਕੱਟ ਨੰੂ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 

ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀਆ ਂਤਾਰੀਖ% ਦੀ 

ਜ%ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਵਰਤ।ੋ 

• ਬਸੰਤ ਰੁੱ ਤ ਿਵਚ ਬੱਗ ਸਪਰੇਅ ਅਤ ੇਸੰਨਸਕHੀਨ ਅਤ ੇਪਤਝੜ ਿਵਚ 

ਗਰਮ ਕੱਪੜ,ੇ ਿਮਟਨਜ਼ ਅਤ ੇਟੂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੱਪੜ ੇਅਜ ੇਵੀ ਿਫੱਟ ਹਨ, 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਿਜਵR ਇੰਸ਼ੋਰTਸ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਅਪ-ਟ-ੂਡੇਟ ਹਨ 

ਅਤ ੇਬੈਟਰੀਆ ਂਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂਹਨ। 

• ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤ% ਨੰੂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੀਲਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ% ਪਾ ਲਉ ਅਤੇ ਿਕੱਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵਤ 

ਲੀਕ ਤX ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ।ੋ 

• ਆਪਣੀ ਐਮਰਜTਸੀ ਿਕੱਟ ‘ਚ ਸਮR ਸਮR ਥੋੜ\ਾ ਥੋੜ\ਾ ਕੁਝ ਪਾ]ਦ ੇਰਹੋ 

ਅਤ ੇਉਨ\ % ਚੀਜ਼% ਦੀ ਵਰਤX ਕਰੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਪਿਹਲ% ਹੀ ਹਨ, ਤ% 

ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮ%-ਸੂਚੀ ਅਤ ੇਬਟੂਏ ‘ਤ ੇਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇ ।  

 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਿਤਆਰ ਹੋਵ ੋ
• ਖਤਿਰਆ ਂਨੰੂ ਜਾਣੋ ਤ% ਿਕ ਤੁਸ` ਉਨ\ % ਲਈ ਯੋਜਨ% ਬਣਾ ਸਕ।ੋ  

• ਇਕ ਐਮਰਜTਸੀ ਯੋਜਨ% ਬਣਾਉ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਿਮਆਂ 

‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਤੁਸ` ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ% ਲਈ ਇਕ ਤX ਵਧੇਰ ੇਿਕੱਟ% ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹੋ 

(ਿਮਸਾਲ%, ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਲਈ ਅਤ ੇਪਾਲਤੂਆ ਂਸਮੇਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਵੱਖ 

ਵੱਖ ਮTਬਰ% ਲਈ ਿਕੱਟ%)। 

• ਕਵਰੇਜ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ% ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜੇਕਰ 

ਲੋੜ`ਦੀ ਹੋਵ ੇਤ% ਵਧੀਕ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ੋਰTਸ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ 

ਫੋਨ ਕਰੋ।  

• ਅਣਿਕਆਸੀਆ ਂਸਿਥੱਤੀਆਂ ‘ਚX ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੁਿਵਧਾਵ% ਤX 

ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਿਮਨੀ ਿਕੱਟ ਬਣਾਉ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਹਰ ਸਮR ਆਪਣ ੇ

ਨਾਲ ਰੱਖੋ।  ਉਸ ਿਵਚ ਹTਡ ਸੈਨb ਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ, 

ਨਕਦੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਰਕਮ, ਬੈਕ ਅੱਪ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤ ੇ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਨ ਨੰਬਰ% ਵਰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼% ਪਾ ਲਉ। 

ਿਤਆਰ ਰਹ।ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। 
ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਚਲੇ ਖਤਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ 

ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ<ਸੀ ਮੈਨ> ਜਮ<ਟ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜC 

alberta.ca/GetSupplies 'ਤ ੇਜਾਓ। 

ਆਫ਼ਤ ਦੀਆ ਂਅਿਧਕਾਰਤ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤ ੇਅਪਡੇਟC ਲਈ, ਐਪ ਸਟੋਰ 

ਤK ਐਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜ<ਸੀ ਅਲਰਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ਿਤਆਰ ਹੋਵ ੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਐਮਰਜ/ਸੀ 
ਿਕੱਟ ਚੈ6ਕਿਲਸਟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਅਪਰੈਲ 2021 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਚੈ5ਕਿਲਸਟ8 ਵੇਖੋ: 

• ਐਮਰਜ=ਸੀ ਿਕੱਟ ਚੈ5ਕਿਲਸਟ 

• ਪੈ5ਟ ਐਮਰਜ=ਸੀ ਿਕੱਟ ਚੈ5ਕ ਿਲਸਟ 

ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸC 

alberta.ca/BePrepared ਰਾਹC ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਫਰ ਤT ਪਿਹਲ8 ਐਲਬਰਟਾ 511 ਅਤੇ ਕੈਨX ਡਾ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ। 



 
 

 

ਿਕਸੇ ਐਮਰਜ:ਸੀ ‘ਚ ਕੀ ਤੁਸ< 
ਿਤਆਰ ਹੋਵੋਗ ੇ
ਸਫਰ ‘ਤ ੇਜਾਣ ਤK ਪਿਹਲC ਡਰਾਈਵਰC ਕੋਲ ਉਨN C ਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਇਕ 

ਐਮਰਜ<ਸੀ ਿਕੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਮੌਸਮ, 

ਅਤ ੇਟTੈਿਫਕ ਐਕਸੀਡ<ਟ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਿਥੱਤੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਨN C 

ਸਿਥੱਤੀਆ ਂਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦK ਤੁਸX ਿਤਆਰ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦ ੇ

ਹੋ।  

ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹX ਵਾਪਰ ਜCਦਾ। ਸਮZ ਸਮZ ਥੋੜ ੇਥੋੜ ੇਕਦਮ 

ਉਠਾ[ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸX ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਐਮਰਜ<ਸੀ ਿਕੱਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤK ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।  

ਇੱਥੇ ਿਦੱਤਾ ਜ*ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਪੈਕ ਕਰਨ* ਹੈ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਚੀਜ਼* 
• ਪਾਣੀ  

• ^ਚ ਪTੋਟੀਨ ਸਿਹਤ ਨਾ-ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ 

• ਕੰਬਲ 

• ਡੂੰ ਘੇ ਕੈਨ ਵਾਲੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅਤ ੇਜਗਾਉਣ ਅਤ ੇਸੇਕ ਲਈ ਮਾਿਚਸC 

• ਵਾਧ ੂਕੱਪੜੇ (ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱ ਕਵZ) 

• ਵਾਧ ੂਜੁੱ ਤੀਆ ਂਜC ਬੂਟ 

• ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਕਟਰ 

• ਫਸਟ-ਏਡ ਿਕੱਟ 

• ਛੋਟੀ ਸ਼ਵਲ, ਖੁਰਚਣਾ ਅਤ ੇਸਨb ਬਰੱਸ਼ 

• ਿਚਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਜC ਰੋਡ ਫਲੇਅਰਜ਼ 

• ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜC ਕਰ<ਕ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ/ਲ<ਪ 

• ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜC ਕਰ<ਕ ਰੇਿਡਉ 

• ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ  

• ਸੀਟੀ 

• ਕਾcਟਰ ਉਪਰK ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤ ੇਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂ

• ਹ<ਡ ਸੈਨ> ਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਵਾਈਪ 

• ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ 

• ਵਾਈਪ/ਿਟਸ਼ੂ ਜC ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਦ ੇਪੈਕੇਜ 

• ਐਮਰਜ<ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ  

• ਤਾਸ਼, ਗੇਮC ਅਤ ੇਿਕਤਾਬC 

ਪਾਲਤੂਆ  ਂਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਮ<ਬਰC ਲਈ ਿਕੱਟ ਪੈਕ ਕਰੋ। 

ਵਧੀਕ ਵਸਤC, ਿਜੰਨN C ਬਾਰ ੇਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

• ਰੇਤ, ਲੂਣ ਜC ਕੈਟ ਿਲੱਟਰ (ਨਾਨ-ਕਲੰਿਪੰਗ)  

• ਵਧੀਕ ਲੀਸ਼ 

• ਐਟਂੀਫਰੀਜ਼ 

• ਿਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਤਰਲ 

• ਜੰਪਰ ਕੈਬਲC 

• ਟੋਅ ਰੋਪਸ  

• ਸੜਕੀ ਨਕਸ਼ੇ 

• ਆਪਣੀ ਐਮਰਜ<ਸੀ ਪਲੈਨ ਦੀ ਕਾਪੀ 

• ਅੱਗ-ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ 

• ਡਕਟ ਟੇਪ 

* ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦ ੇਜ਼ੀਰ ੋਤK ਹੇਠC 

ਿਡੱਗਣ ਤK ਪਿਹਲC ਚੀਜ਼C ਵਸਤC ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਕੱਟ ਤK ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਉ ਤC ਜੋ 

ਉਹ ਜੰਮ ਨਾ ਜਾਣ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤ6 ਪਿਹਲ*  

ਆਪਣੇ ਟਿਰੱਪ ਦੀ ਯੋਜਨC ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਫਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਿਨਵਿਵਘਨ ਬਣਾਉਣ 

‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜ<ਸੀ ਿਕੱਟ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਹੈ।  

• ਮੌਜ਼ਦੂਾ ਸੜਕੀ ਹਾਲਤC ਜਾਣਨ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ 511 ਚੈiਕ ਕਰੋ। 

• ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਯੋਜਨC ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਕੈਨ> ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂ

ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀਆ ਂਚੈiਕ ਕਰੋ।  

• ਿਦਨ ਦ ੇਸਮZ ਸਫਰ ਕਰੋ। 

• ਬਡੀ ਿਸਸਟਮ ਵਰਤ;ੋ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਦੱਸ ਲਉ ਿਕ ਤੁਸX ਿਕੱਥ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇ

ਜਦK ਤੁਸX ਪਹੁੰ ਚ ਜCਦੇ ਹੋ ਤC ਉਨN C ਨੰੂ ਜਾਣੂੰ  ਕਰ ਿਦਉ। 

ਿਕਸੇ ਐਮਰਜ;ਸੀ ਦੌਰਾਨ  

ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ 

• ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਤK ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ  ਕਾਫੀ  

ਸੁਰੱਿਖਆ ਪTਦਾਨ ਨਹX ਕਰਦੀ। 
• ਸੜਕ ਤK ਪਾਸੇ ਲੱਥ ਜਾਉ, ਜਦK ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ  

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ^ਚੀ ਚੀਜ਼  

ਤK ਪਰੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਲਉ, ਿਜਵZ ਦਰਖਤ, ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂ 

ਤਾਰC ਜC ਧਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਿਡੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।  

• ਿਕਸੇ ਨੀਵX ਥC ‘ਚ ਪਨਾਹ ਲਉ, ਿਜਵZ ਕੋਈ ਖਾਈ, ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਤK ਪਰNੇ ਰਹੋ। 

ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ 

• ਥੱਿਲ[ ਦੀ ਲੰਘਦ ੇਸੜਕੀ ਰਸਿਤਆ,ਂ ਨੀਵZ ਖੇਤਰC ਤK ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਿਜੱਥ ੇ

ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਕ[ਿਕ ਉਹ ਝਟਪਟ ਹੜN ਸਕਦ ੇਹਨ।  

• ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਤਾਰC ਤK ਪਰNੇ ਰਹੋ।  

ਟੌਰਨl ਡ ੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸX ਕੋਈ ਟੌਰਨl ਡ ੋਵੇਖੋ ਤC ਉਸਦੇ ਰਸਤ ੇ‘ਚK ਪਰNੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕੋਣ ‘ਤ ੇ

ਮੁੜ ਕ ੇਤੁਸX ਉਸਨੰੂ ਟਾਲ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਨਹX ਤC, ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇ

ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ ਲੱਭ।ੋ  

• ਨ> ੜੇ ਆਏ ਟੌਰਨl ਡ ੋਨੰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।  

• ਜੇਕਰ ਟੌਰਨl ਡ ੋਨ> ੜੇ ਹੈ, ਤC ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਚK ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਉ ਅਤ ੇਿਕਸੇ  

ਨੀਵZ ਥC ‘ਚ ਲੁਕ ਜਾਉ, ਿਜਵZ ਕੋਈ ਖਾਈ, ਪਰੰਤ ੂਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦਾ 

ਿਧਆਨ ਰੱਖ।ੋ  

• ਿਕਸੇ ਉਪਰK ਲੰਘਦ ੇਰਸਤ ੇਜC ਪੁਲ ਹੇਠ ਪਨਾਹ ਨਾ ਲਉ। ਹਵਾਵC ਤੇਜ਼ 

ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਹਵਾਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, 

ਿਜਹੜੀ ^ਡਦ ੇਮਲਬ ੇਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗੜ ੇ

• ਜੇਕਰ ਪਨਾਹ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤC ਜਦK ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ ਸੜਕ ਤK ਹੇਠC 

ਲੱਥ ਜਾਉ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਹੀ ਰੁਕ।ੋ  

• ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਸ਼ੀਿਸ਼ਆ ਂਤK ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਰੱਖ।ੋ 

ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਅਤ ੇਸਰਦੀਆ ਂਦੀਆਂ ਹਨ> ਰੀਆ ਂ

• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤC ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤK ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤ ੇਹਨ> ਰੀ ਰੁਕਣ ਤK 

ਮਗਰK ਮੁੜ ਸੜਕ ‘ਤ ੇਚੜNਨ ਤK ਪਿਹਲC ਕਈ ਘੰਿਟਆ ਂਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 

ਕਰੋ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸX ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਫਸ ਜCਦੇ ਹੋ ਤC ਸ਼Cਤ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਕੋ 

ਅਤ ੇਮਦਦ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ।  

• ਗਰਮ ਰਿਹਣ ਲਈ ਥੋੜ ੇਥੋੜ ੇਿਚਰ ਬਾਦ ਇੰਜਨ ਚਲਾਈ  ਜਾਉ, ਪਰੰਤ ੂ

ਿਨਕਲਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂਤK ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਧੂੰ ਏ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ 

ਬਰਫ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।  

• ਹਵਾ ਦ ੇਰੁਖ ਤK ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਲੇ ਿਵਚਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ ੇਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦ ੇਆਉਣ 

ਵਾਸਤ ੇਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖੋਲN ਲਉ। 


