
ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ  
 ਡ-ੇਲਾਈਟ ਸੇਵਵਿੰ ਗ ਸਮੇ ਨੂਿੰ  ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਮਆਦ 

ਮੁਕਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਚ ੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁੁੱ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵਕੁੱ ਟ 
ਨੂਿੰ  ਅੁੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ। 

 ਬਸਿੰਤ ਰੁੁੱ ਤ ਲਈ ਮੁੱ ਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਨਸਕਰੀਨ ( ਧੁੁੱ ਪ 
ਤੋਂ ਬਚਾਅ) ਲੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਝੁੱੜ ਲਈ ਗਰਮ ਕੁੱ ਪੜੇ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ 
ਟੋਪੀਆਂ ਰੁੱ ਖੋ। 

 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਪਾਣੀ ਤਾਜਾ ਹ , ਕੁੱ ਪੜੇ ਸਹੀ ਨਾਪ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬ ਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਹਨ। 

 ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀਲਬਿੰਦ ਪਲਾਸਵਟਕ ਬ ਗਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਚੀਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਵੁੱ ਚ 
ਵਿੰ ਡ ਕੇ ਸ ੈੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਕੁੱ ਟ ਨੂਿੰ  ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 

• ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਡਊਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕੁੱ ਟ ਵਵੁੱ ਚ 
ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਪਾਂਉਦੇ ਰਹੋ। 

ਕਦੋਂ ਰਵਹਣਾ ਜਾਂ ਜਾਨਣ ਬਾਰੇ 
ਜਾਨਣਾ  
ਸਵਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ 
ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹ । 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸ਼ ੈੱਲਟਰ ਇਿੰ ਨ ਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ ਹ  ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ 
ਹ  ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰ ਕਟ ਟੁੱਲ ਜਾਣ ਤੁੱਕ ਵਖੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜੇ ਬਿੰ ਦ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੀ ਵਬਲਵਡਿੰਗ ਵਵੁੱ ਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਹ । 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਗਾ ਛੁੱਡਣ ਦੀ ਵਚਤਾਵਨੀ ਲਈ ਵਕਹਾ ਹ  ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ 
ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹ । 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਗਾ ਛੁੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦੁੱ ਤਾ ਹ  ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜਗਾ ਛੁੱਡਣੀ ਹ । ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਵਹਣਗੇ 
ਜਦੋਂਉਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਖਤਰਾ ਹ । 
 

ਵਤਆਰ ਰਹੋ 
ਸੂਵਚਤ ਰਹੋ 

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂਿੰ  ਇਸਦੇ ਖਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮ ਨੇਜਮੈਂਟ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ alberta.ca/ 
emergency-preparedness.aspx ਤੇ ਜਾਓ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੰ ਕਟ ਵਚਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਅੁੱ ਪਡੇਟਸ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਅਲਰਟ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

 

ਵਤਆਰ ਰਹੋ 
ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਵਕੁੱ ਟ ਬਣਾਓ। 
 

 
 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 

 ਸਿੰ ਭਾਲ ਏਜਿੰ ਸੀ  

aema.alberta.ca  

14515 -122 ਐਵਵੇਨਊ NW  

ਐਡਵਮਿੰ ਟਨ, ਅਲਬਰਟਾ, T5L 2W4  

1-888-671-1111   aema@gov.ab.ca 



ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਤਆਰ 
ਰਹੋਗੇ? 

ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਵਥਤੀਆਂ ਪ ਦਾ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕੁੱ ਟ ਰੁੱਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਵੁੱ ਚ ਮਹੁੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫ ਸਲੇ ਲ ਣ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਅ ਸਕਦਾ ਹ । 

ਇੁੱਕ ਵਬਿੰ ਨ, ਬ ਕਪ ਕ ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਰੋਵਲਿੰ ਗ ਸੂਟਕੇਸ ਚੁਣ,ੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਾਫੀ ਸਪਲਾਈ 
ਨਾਲ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ 72 ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਲਈ ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਵਜਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 
ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਵਜੁੱ ਥੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਲਦੀ ਲ  ਸਕੋ। 

ਪ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹ  

ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਪਾਣੀ  
o ਪਾਣੀ (4 ਲੀਟਰ ਪਰਤੀ ਵਵਅਕਤੀ ਪਰਤੀ ਵਦਨ) 
o ਖਰਾਬ ਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਰੋਟੀਨ/ਗਰੋਨੋਲਾ ਬਾਰ ਆਵਦ 
o ਟਰੇਲ ਵਮਕਸ ਅਤੇ ਸੁੁੱ ਕੇ ਮੇਵੇ 
o ਵਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ 
o ਵਟੁੱਨ ਮੀਟ, ਮੁੱ ਛੀ ਅਤੇ ਬੀਨ 
o ਵਟੁੱਨ ਜਾਂ ਗੁੱ ਤੇ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਵਵੁੱ ਚ ਜੂਸ 
 
ਕੁੱਪੜ ੇਅਤੇ ਵਬਸਤਰ ੇ 
o ਰੁੁੱ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੁੱ ਕਵੇਂ ਕੁਝ ਜੋੜੀ ਕੁੱ ਪੜੇ 
o ਵਾਧੂ ਹੇਠਲੇ ਕੁੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ 
o ਰੇਨਕੋਟ, ਪੌਂਚੋ ਅਤੇ ਜ ਕਟ 
o ਵਾਧੂ ਜੁੁੱ ਤੇ 
o ਸਲੀਵਪਿੰਗ ਬ ਗ, ਕਿੰ ਬਲ ਜਾਂ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹੀਟ(ਗਰਮ) ਕਿੰ ਬਲ 

 
ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬਾਲਣ 
o ਬ ਟਰੀ ਤੇ ਚੁੱ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੈਂਕ ਟਾਰਚਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਪ 

o ਮੋਮਬੁੱ ਤੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ 
o ਲਾਈਟਰ 
o ਜਲਰੋਧਕ ਮਾਚਸਾਂ 
 
ਉਪਕਰਨ 
o ਹੁੱਥ ਨਾਲ ਕ ਨ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ 
o ਭਾਂਡੇ(ਖਾਣ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ) 
o ਬ ਟਰੀ ਤੇ ਚੁੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਰੈਂਕ ਰੇਡੀਓ 

o ਵਾਧੂ ਬ ਟਰੀਆਂ 
o ਪ ੈੱਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ 
o ਜੇਬ ਵਾਲਾ ਚਾਕ ੂ
o ਡੁੱਕਟ ਟੇਪ 
o ਸੀਟੀ 
o ਸ ਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਵਾਧੂ ਬ ਟਰੀਆਂ ਨਾਲ 
o ਮੁੁੱ ਢਲੇ ਸਿੰ ਦ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ 

 
ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆ ਂ
o ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੁੱ ਟ 
o ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ(ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਮਵਹਲਾ 

ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਿੰ ਜਨ ਅਤੇ ਦਿੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੁੱਸ਼)  
o ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ( ਹੈਂਡ ਸ ਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਡਸ਼ ਸੋਪ, ਅਤੇ ਵਡਸ਼ ਤੌਲੀਆ 

ਆਵਦ) 
o ਦਵਾਈ (ਐਸੀਟਾਵਮਨੋਵਫਨ, ਆਈਬੂਪਰੋਵਫਨ ਦਵਾਈਆਂ) 
o ਨੁਸਵਖ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 
o ਨੁਸਖੇ਼ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੋੜਾ 
o ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 
o ਕੂੜਾ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸੀਲਬਿੰਦ 

ਸਾਫ ਪਲਾਸਵਟਕ ਬ ਗ 
                                        

                                       

                                                            
                                                                

ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਅਤੇ ਪਛਾਣ                                            
o ਵਨੈੱਜੀ ਪਛਾਣ 
o ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਵਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, 

ਵਸੀਅਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵਸਟੀਜ਼ਨਵ਼ਿਪ ਪੇਪਰ 
o ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ 
o ਪ ਸ ੇ(ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਟੁੁੱ ਟੇ ਪ ਸੇ) 
o ਕਰ ਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
o ਆਪਣੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ 
o ਸਿੰ ਪਰਕ ਸੂਚੀ(ਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ) 
o ਵਨੈੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹ  (ਫੋਟੋਆਂ, ਕਿੰ ਵਪਊਟਰ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ, 

ਵਵਰਾਸਤੀ ਸਮਾਨ ਆਵਦ) 

ਵਧਆਨ ਭਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ  
o ਛੋਟੇ ਵਖਡੌਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਟੁੱ ਫਡ ਜਾਨਵਰ 
o ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ 
o ਪੜਹਨ ਦੀ ਸਮੁੱਗਰੀ  
o ਐਕਟੀਵਵਟੀ ਵਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸਵਰਡ ਪਹੇਲੀਆਂ 
o ਰਿੰਗ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪ ੈੱਨ 
o ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲ ਕਟਰਾਵਨਕ ਵਸਤਾਂ 
o ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪ ਨ 
o ਪਵਰਵਾਵਰਕ ਫੋਟੋਆਂ 

ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਵਕੁੱ ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਇਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਚੋ:ੋ 
o ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਦੁੁੱ ਧ ਚੁਿੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 
o ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਚੇ 
o ਗਤੀ਼ਿੀਲਤਾ ਸਮੁੱ ਵਸਆ 
o ਗਿੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ 
o ਗਿੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀ 

 

* ਪੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵਕ ਕੀ ਪ ਕ ਕਰਨਾ ਹ ? ਵਸਹਤ ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਨੂਿੰ  ਪੁੁੱ ਛੋ। 
 

 

  



 


