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ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ* ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਦੀ 

ਐਮਰਜ6ਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ 

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਐਲਬਰਟਾ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਐਮਰਜ5ਸੀਆ ਂਅਤ ੇਆਫਤ9, ਿਜਵ: ਿਕ ਤਬੇਲੇ 
ਦੀ ਅੱਗ, ਬਰਫੀਲੇ ਝੱਖੜ ਜ9 ਹੜ@ ਆਮ ਖਤਰਾ ਹਨ। 

ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 

ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਦ7 ਅਚਨਚੇਤੀ ਘਟਨਾਵ< ਵਾਪਰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨB < ਦੇ ਅਸਰ< ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਆਮ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਨE ੜੇ ਦੇ ਨਾਿਲ਼ਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਿਹਰ< ਅਤੇ ਝੀਲ< ਦੇ Iਛਲਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਹੜB। 

• ਨE ੜੇ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ<, ਜੰਗਲ< ਅਤੇ ਖੇਤ< ਿਵਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤ<, ਿਜਵN ਿਕ 
ਤਬੇਲੇ (ਬਾਰਨ) ਿਵਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗ<, ਜੋ ਕਾਬੂ ਤ7 ਬਾਹਰ ਹੋਣ। 

• ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਿਜਵN ਿਕ ਅਿਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ, ਟੌਰਨT ਡੋ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ 
ਤੂਫਾਨ। 

• ਖਤਰਨਾਕ ਫਜ਼ੂਲ ਪਦਾਰਥ< ਦਾ ਡੱੁਲBਣਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼< ਦਾ ਿਖਲਰਨਾ। 
• ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ / ਜ< ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਜੋ ਜਾਨਵਰ< ਅਤੇ ਫਸਲ< ਨੰੂ ਪWਭਾਵਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ 

ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨ< ਐਮਰਜ[ਸੀ ਜ< ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ 

‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ: 

• ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉ। ਪWਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ< ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉ ਅਤੇ 
ਉਸ ‘ਚ ਮੂਲ ਸੇਵਾਵ< (ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ), ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ, 
ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵ< 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਗਾ ਿਦਉ। 

• ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਥ< ਜ< 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥ< ਿਮਥ ਲਵੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਹਰ ਇਕ ਨੰੂ ਉਸ 

ਥ< (ਥਾਵ<) ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਉ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸ^ ਨਾਲ 
ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਰੱੁਤਦਾਰ 
ਮੌਸਮ< ਦੇ ਪWਭਾਵ< ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਲਉ। 

• ਿਲਜਾਣ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ< 
ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ< ਨੰੂ ਲੱਦਣ ਅਤੇ ਿਲਜਾਣ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ। 

• ਜਦ7 ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਆਵੇ 

(ਕੰਨ< ਦੇ ਟੈਗ, ਟੈਟੂ, ਆਿਦ)। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ< ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ 
ਿਰਕਾਰਡ< ਦੀ ਇਕ ਫਾਈਲ ਿਤਆਰ ਕਰੋ। 

• ਇਕ ਐਮਰਜ[ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ। ਉਸ ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ 
ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ/ਿਲਜਾਣ ਿਲਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ, ਵੈਟਰੀਨE ਰੀਅਨ< ਅਤੇ ਫੀਡ 
ਸਪਲਾਇਰ< ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸਨੰੂ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਲਗਾਉ। 

• ਸਾਰੇ ਿਰਕਾਰਡ (ਜਾਨਵਰ< ਦੀਆਂ ਆਈ ਡੀਆਂ, ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 
ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ) ਸਾਈਟ Iਪਰ, ਸਾਈਟ ਤ7 ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਰੂਪ ਿਵਚ 
ਸਟੋਰ ਕਰੋ। 

• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ[ਸੀ ਮੈਨE ਜਮ[ਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਿਸੱਖਣ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉ ਿਕ ਐਮਰਜ[ਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਅੱਪਡੇਟ< ਿਕੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ-ਬਚਾਊ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ 
ਐਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜ[ਸੀ ਅਲਰਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

ਟਰੇਸੇਿਬਿਲਟੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਐਮਰਜ;ਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰE ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ 
ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਨੰੂ ਐਲਬਰਟਾ 
ਐਗਰੀਕਲਚਰ’ ਜ਼ ਟਰੇਿਸਿਬਿਲਟੀ ਪKੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ 
ਕਰਵਾਉ। agriculture.alberta.ca/premises. ‘ਤੇ 
ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ। 

ਜਾਣੋ ਿਕ ਕਦ6 ਰੁਕਣਾ ਜ8 ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਥ< ‘ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਜ< 
ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼< ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕbਿਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਜਾਨਵਰE ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦ ਥE ‘ਚ ਸ਼ੈਲਟਰ 

ਮੌਜ਼ੂਦ ਥ< ‘ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ‘ਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜ< ਕੁਝ ਿਦਨ ਲਈ ਰਿਹ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਮ< ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਨਵਰ< ਨੰੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ‘ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜ< ਉਨB < ਨੰੂ ਚਰਾਗਾਹ< ਿਵਚ ਛੱਡ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿਦਮਾਗ ‘ਚ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਿਵਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤ< ਉਨB < 
ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਨਾ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪWਕੋਪ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਨਵਰE ਸਮੇਤ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨE 

ਜੇਕਰ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਿਮੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨ< ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤ< 
ਜੋ ਤੁਸ^ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ। 

ਜੇ ਸਮ% ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

• ਜਾਨਵਰ< ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮN ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

(ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾੜੇ, ਿਪੰਜਰੇ ਅਤੇ ਟWੇਲਰ)। 
• ਿਜਸ ਥ< ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, Iਥੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਪਿਹਲ< 

ਉਪਬਲਧ ਨਹ^ ਹੈ। 
• ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਠੰਢ ਅਤੇ ਗਰਮੀ 

ਜਾਨਵਰ< ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।. 

ਜਦ7 ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ< ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ7 ਅਕਸਰ ਸ<ਝੀ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ। 

ਜਾਨਵਰE ਤM ਿਬਨE ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨE 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ7 ਸਥਾਨ ਅਚਾਨਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ< 
ਪਵੇ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ<: 

• ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਿਜਸ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਦੇ 
ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ^ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ7 ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 
ਜੁਗਾੜ)। 

• ਬੇ-ਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲਣ ਿਫਰਨ ਅਤੇ ਖਤਿਰਆਂ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਿਵਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲB ਿਦਉ ਜ< ਵਾੜ ਨੰੂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ 
ਿਦਉ। 

• ਤਬੇਲੇ (ਬਾਰਨ) ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਤ< ਿਕ ਜਾਨਵਰ< ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 
ਤ7 ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਿਜੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਜਾਨਵਰ< ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨB < ਨੰੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਐਮਰਜ[ਸੀ ਸੰਪਰਕ< ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਜੇਕਰ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜ<ਦੇ ਹਨ, ਤ< ਜਾਨਵਰ< ਨੰੂ 
ਛੁੜਵਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਿਰਸਪ<ਡਰ< ਲਈ ਹ[ਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਜ਼-
ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੰਦ ਝਟਪਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। 

ਿਕੱਟ ਬਣਾਉ / ਸਪਲਾਈਆ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰੋ 

ਐਮਰਜ[ਸੀ ਅਤੇ ਆਫਤ< ਕੁਝ ਘੰਟੇ, ਜ< ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਿਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਘੱਟੋ 
ਘੱਟ 14 ਿਦਨ ਲਈ ਚੱਲ ਸਕਣ ਜੋਗੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ 
ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗBਾ ‘ਚ ਰੱਖੋ। 

ਘਰੇਲੂ ਐਮਰਜ;ਸੀ ਸਪਲਾਈਆਂ 

• ਪਾਣੀ (ਪੀਣ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ)। 
• ਭੋਜਨ (Iਚ ਪWੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ)। 
• ਿਬਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ/ਕਰ[ਕ 

ਰੇਡੀਉ/ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਜ< ਵੈਦਰਰੇਿਡਉ। 
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਕਦੀ। 
• ਿਨcਜੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ। 

ਜਾਨਵਰE ਦੀਆਂ ਐਮਰਜ;ਸੀ ਸਪਲਾਈਆਂ 

• ਫਸਟ ਏਡ ਿਕੱਟ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮ[ਟ। 
• ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਵੈਟੇਰੀਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤ7 ਿਰਕਾਰਡ, ਜਾਨਵਰ< ਦੀ ਪਛਾਣ, 

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੇਲ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ। 
• ਹ[ਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ7 ਰੱਸੀਆਂ, ਿਪੰਜਰੇ, ਰੋਕ<, ਗਰਮ 

ਝੱੁਲB ਅਤੇ ਵਾੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਟਰ)। 

 

 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ^ Alberta.ca ਰਾਹ^ ਜ< ਆਪਣੀ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਮਰਜ[ਸੀ ਮੈਨE ਜਮ[ਟ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 


