
 
   

 

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤੇ 
• ਰ ੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਕ ੁੱਟ ਨ ੂੰ  ਮੌਸਮ ਅਨ ਸਾਰ ਅਪਡਟੇ 
 ਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਪ ੁੱਗਣ ਦੀਆਂ 
ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ  ਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋ। 

• ਬਸੂੰਤ ਰ ੁੱਤ ਕਵਚ ਬੁੱਗ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਸੂੰਨਸ ਰੀਨ ਅਤੇ ਪਤਝੜ 
ਕਵਚ ਗਰਮ  ੁੱਪੜੇ, ਕਮਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਟ   ਸ਼ਾਮਲ  ਰੋ। 

• ਯ ੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕ  ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹ,ੈ  ੁੱਪੜੇ ਅਜ ੇਵੀ ਕ ੁੱਟ ਹਨ, 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪ-ਟ -ਡਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ  ੀਤੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

• ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਇ ੁੱਠੀਆਂ  ਰ ੇ ਸੀਲਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 
ਪਲਾਸਕਟ  ਬੈਗਾਂ ਪਾ ਲਉ ਅਤੇ ਕ ੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਗਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰਭਾਵਤ ਲੀ  ਤੋਂ ਬਚਾ  ੇ ਰੁੱਖੋ। 

• ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ੁੱਟ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਥੋੜਹਾ ਥੋੜਹਾ   ਝ ਪਾਉਂਦੇ 
ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰੋ ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ  ੋਲ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਕ  ਤ ਹਾਡੀ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਬਟ ਏ ‘ਤੇ ਘੁੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇ ।  

 
ਜਾਣੋ, ਕਕ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ 
ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ  ਰਕਦਆਂ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਅਕਿ ਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਕ ਸੇ ਮੌਜ਼ ਦ 
ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ  ਰਨ ਦੀ ਕਹਦਾਇਤ  ੀਤੀ ਜਾ 
ਸ ਦੀ ਹੈ। 
• ਜੇ ਅਕਿ ਾਰੀ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  ਰੋ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰੋ। ਇਹ ਸਕਥਤੀਆਂ   ਝ ਘੂੰਟੇ ਜਾਂ 
  ਝ ਕਦਨ ਰਕਹ ਸ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 14 
ਕਦਨਾਂ ਤੁੱ  ਚੁੱਲ ਸ ਣ ਵਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੱਥ ਕਵਚ 
ਹੋਣੀ ਚੂੰਗੀ ਗੁੱਲ ਹੈ। 

• ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ  ਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ  ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ 
ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਤ ਰੂੰਤ ਛੁੱਡ  ੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਿ ਾਰੀ 
ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਛੁੱਡਣ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰਦੇ, ਕਜੂੰਨਾਂ ਕਚਰ ਉਨਹ ਾਂ  ੋਲ 
ਇਹ ਯ ੀਨ  ਰਨ ਲਈ  ਾਰਨ ਨਾ ਹਵੋੇ ਕ  ਤ ਸੀਂ ਖਤਰੇ ਕਵਚ 
ਹੋ। 

 

ਕਤਆਰ ਰਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। 

ਆਪਣੀ  ਕਮਊਕਨਟੀ ਕਵਚਲੇ ਖਤਕਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ  
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦ ਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰ   ਰ ੋਜਾਂ 
alberta.ca/GetSupplies 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਆਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਅਕਿ ਾਰਤ ਕਚਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ, ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 
ਐਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ  ਰ।ੋ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ਕਤਆਰ ਹੋਵੋ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ੁੱਟ ਚੈੈੱ ਕਲਸਟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਅਪਰੈਲ 2021 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਚੈੈੱ ਕਲਸਟਾਂ ਵੇਖੋ: 

• ਵਹੀ ਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ੁੱ ਟ 

• ਪੈੈੱਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ੁੱ ਟ 

ਕਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣ ਾਰੀ ਤ ਸੀਂ Alberta.ca ਰਾਹੀਂ 
ਜਾਂ ਆਪਣੀ  ਕਮਊਕਨਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈ ਟਰ ਆ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰ   ਰ ੇ ਲੈ ਸ ਦ ੇਹੋ। 



 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਤਆਰ 
ਹੋਵੋਗੇ 
ਜਦੋਂ ਖਤਰਨਾ  ਸਕਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹ ੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਝਟਪਟ  ਾਰਵਾਈ 
 ਰਨਾਂ ਮੁੱਹਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ੁੱਟ ਬਣਾ  ੇ ਰੁੱਖਣਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਰਸਕਥਤੀਆਂ ‘ਚ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ  ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਟਰੈੈੱਸ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ 
‘ਚ ਮਦਦ  ਰ ਸ ਦਾ ਹੈ। 
 
ਕ ੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦ ਆਰਾ ਕਤਆਰ ਹੋ ਜਾਉ। ਕਬੂੰਨਾਂ, ਬੈ ਪੈ ਾਂ ਜਾਂ ਕਰੜਨ ਵਾਲੇ 
ਸ ਟ ੇਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ  ਰੋ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ   ਈ ਕਦਨ ਚੁੱਲਣ ਜੋਗੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ 
ਭਰ ਲਵੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਜਹੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਰੁੱਖੋ ਕਜੁੱਥੋਂ ਤ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਝਟਪਟ ਅਤ ੇ
ਸੌਕਖਆਂ  ੜਹ  ੇ ਚੁੱਲ ਸ ੋ। 

 
ਇਥੇ ਹੈ, ਕਕ ਕੀ ਪੈਕ ਕਰਨਾ  
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 
• ਪਾਣੀ (4 ਲੀਟਰ ਪਰਤੀ ਕਵਅ ਤੀ ਪਰਤੀ ਕਦਨ) 
• ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚ ਪਰੋਟੀਨ ਭੋਜਨ 
• ਟਰੇਲ ਕਮ ਸ/ਡਰਾਈ  ਰ ਟ 
•  ਰੈ ਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ 
• ਡੁੱਬਾਬੂੰ ਦ ਮੀਟ, ਮੁੱਛੀ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼ 
•  ੈਨ/ਡੁੱ ਬਾ ਜ ਸ 

 
ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਤਰੇ 
• ਮੌਸਮ ਅਨ ਸਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ  ੁੱਪੜੇ  
• ਵਾਿ  ਅੂੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜ ਰਾਬਾਂ 
• ਰੇਨ ੋਟ, ਪੌਂਚੋ, ਜੈ ਟ 
• ਵਾਿ  ਜ ੁੱ ਤੀਆਂ 
• ਸਲੀਕਪੂੰ ਗ ਬੈਗ,  ੂੰ ਬਲ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀਟ ਬਲੈਂਕ ਟ 

 
ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਿਾਲਣ (ਕਿਊਲ) 
• ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ  ਰੈਂ   ਲੈਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ/ਲੈਂਪ 
• ਮੋਮਬੁੱਤੀ ਰੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਲਡਰ ਸਮਤੇ ਮੋਮਬੁੱਤੀਆ ਂ
• ਲਾਈਟਰ 
• ਵਾਟਰਪਰ   ਮਾਕਚਸ 
 

ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ 
• ਮੈਨ ਅਲ  ੈਨ ਓਪਨਰ 
• ਕਡੁੱ ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨ 
• ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ  ਰੈ  ਰੇਡੀਓ 
• ਵਾਿ  ਬੈਟਰੀਆਂ 
• ਪੈੈੱਨ ਅਤੇ  ਾਗਜ਼ 
• ਜੇਬ ਵਾਲਾ ਚਾ   
• ਡ ਟ ਟੇਪ 
• ਸੀਟੀ 
• ਮੋਬਾਇਲ  ੋਨ 
• ਵਾਿ  ਚਾਰਕਜੂੰ ਗ  ੇਬਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ 
• ਮਲਟੀ-ਟ ਲ ਅਤੇ  ੂੰ ਮ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ 
 
ਕਨਿੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 
•  ਸਟ-ਏਡ ਕ ੁੱਟ 
• ਕਨੈੱਜੀ ਸਾ  ਸ ਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ 
• ਕਟਸ਼  ਪਪੇਰ, ਟਾਇਲਟ ਪਪੇਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ 
•  ਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ ਟਰੀ ਨ ਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂ
• ਡਾ ਟਰੀ ਨ ਸਖੇ ਦੀਆ ਂ ਾਪੀਆ ਂ
• ਡਾ ਟਰੀ ਨ ਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨ ਾਂ, ਬੈ ਅੁੱਪ ਲਈ ਵਾਿ  ਜੜੋਾ  
• ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਕਖਡੌਕਣਆਂ ਸਮਤੇ) 
• ਤਰਲ ਡੀਟਰਜੈਂਟ ਅਤ ੇਸਾਬਣ 
• ਪਲਾਸਕਟ  ਰੈਪ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ  ੌਇਲ  ਮ ੜ-ਸੀਲਯੋਗ ਬੈਗ 
• ਗਾਰਬੇਜ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈ ਲ ਬੈਗ 
• ਹੈਂਡ ਸਨੇੈਟਾਇਜ਼ਰ ਅਤ ੇਵਾਈਪ 
• ਕਡਸਪੋਜ਼ਬੇਲ ਡਸਟ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮਡੈੀ ਲ ਮਾਸ  
• ਸਨਸ ਰੀਨ ਅਤ ੇਬੁੱਗ ਸਪਰੇਅ 
 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ 
• ਕਨੈੱਜੀ ਪਛਾਣ 
• ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਵਆਹ ਸਰਟੀਕ  ੇਟ ਦੀਆਂ  ਾਪੀਆ,ਂ ਵਸੀਅਤ,  
ਪਾਸਪਰੋਟ, ਕਸਟੀਜ਼ਨਕਸ਼ਪ ਦੇ  ਾਗਜ਼  

• ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆ ਂ
• ਨ ਦੀ (ਛੋਟ ੇਨੋਟ ਅਤ ੇਭਾਨ)  
•  ਰੈਕਡਟ  ਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣ ਾਰੀ 

• ਤ ਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲੈਨ ਦੀ ਨ ਲ ਸੂੰ ਪਰ  ਸ ਚੀ 
• ਕਨੈੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਕਗਆ ਕਦੂੰਦਾ ਹੈ ( ੋਟੋਆਂ,  ੂੰ ਕਪਊਟਰ, ਹਾਰਡ 
ਡਰਾਈਵ, ਕਵਰਾਸਤੀ ਸਮਾਨ, ਆਕਦ) 

 
ਕਧਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ  
• ਛੋਟੇ ਕਖਡਣੌੇ ਅਤੇ ਭਰਵੇਂ ਜਾਨਵਰ (ਸਟੁੱ ਡ ਐਨੀਮਲ) 
• ਤਾਸ਼ ਅਤ ੇਗੇਮਾਂ 
• ਪੜਹਨ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਗਰੀ  
• ਗਤੀਕਵਿੀ ਦੀਆਂ ਕ ਤਾਬਾਂ ਅਤੇ  ਰਾਸਵਰਡ ਪਹਲੇੀਆ ਂ
•  ਲਰ  ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕ ਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਰ 
• ਇਲੈ ਟਰਾਕਨ  ਉਪ ਰਣਾਂ ਲਈ ਚਾਰਕਜੂੰਗ  ੌਰਡ 
• ਨੋਟਬ ੁੱ   ਅਤੇ ਪੈੈੱਨ 
• ਪਕਰਵਾਰ   ੋਟੋਆ ਂ

 
ਆਪਣੀ ਕਕੱਟ ਿਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ: 
• ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਦ ੁੱ ਿ ਚ ੂੰਘਾਉਣਾ 
• ਬਾਲ ਅਤੇ ਛਟੋੇ ਬੁੱ ਚੇ 
• ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 
• ਸਕਭਆਚਾਰ , ਿਾਰਕਮ , ਅਕਿਆਤਮ  
• ਗੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਖ ਰਾ  ਸਬੂੰਿੀ ਪਾਬੂੰਦੀਆ ਂ
• ਪ ਰਾਣੀਆਂ ਮਡੈੀ ਲ ਸਮੁੱ ਕਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ, ਬੈ ਅੁੱਪ ਪਾਵਰ 
ਸਕਹਤ (ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲੈਥ ਪਰੋ ੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਗੁੱਲ  ਰੋ) 

 
ਇੱਕ ਕਮਨੀ ਕਕੱਟ ਿਣਾਓ  
ਕਤਆਰ ਹ ੋ ੇ ਰਕਹਣਾ ਅਣ-ਕ ਆਸੀਆਂ ਸਕਥੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਅਸ ਕਵਿਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ  ਰ ਸ ਦਾ ਹੈ। ਕਮੂੰਨੀ ਕ ੁੱਟ, ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਕਜੁੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦ ੇਹ ੋਆਪਣੇ  ੋਲ 
ਰੁੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਦਰਪੇਸ਼ ਹ ੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਲਈ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਕਤਆਰ  ਰਨ ਕਵਚ ਮਦਦ  ਰ ਸ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ  ਰਨ ਲਈ ਕਵਚਾਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ: 
• ਥੋੜਹੀ ਕਜਹੀ ਨ ਦੀ  
• ਹੈਂਡ ਸਨੇੈਟਾਇਜ਼ਰ ਅਤ ੇਵਾਿ  ਨਾਨ-ਮਡੈੀ ਲ ਮਾਸ  
• ਬੁੱਸ ਦੀਆਂ ਕਟ ਟਾਂ 
•  ੋਨ ਚਾਰਜਰ 
• ਵਾਈਪ/ਕਟਸ਼  ਦਾ ਪੈ  
• ਦਰਦ ਕਨਵਾਰ  ਅਤੇ ਬੈ -ਅੁੱਪ ਲਈ ਦਵਾਈ  
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