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ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਅੱ ਗ (ਫਾਇਰ) ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ
ਕੇਵਲ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਕੰ ਟਰੀ (ਦੇਹਾਤੀ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ।

ਅੱ ਗ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਸਬਰਬ ਬੁਸ਼ਾਂ
(ਝਾੜੀਆਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਜਿੱ ਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ
ਘਾਹ, ਬੁਸ਼ਲੈਂ ਡ ਜਾਂ ਪਾਰਕਲੈਂ ਡ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਅੱ ਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਗਦੀ ਹੈ:
ਘਾਹ ਜਾਂ ਪੈਡੋਕ (ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ) ਦੇ ਕੋਲ
ਜਾਂ ਸੰ ਘਣੇ ਘਾਹ ਜਾਂ ਪੈਡੋਕ ਵਿੱ ਚ
ਖੁੱ ਲੀ ਬੁਸ਼ (ਝਾੜੀਆਂ) ਦੇ
ਕੋਲ ਜਾਂ ਸੰ ਘਣੇ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ

ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ
ਮੈਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਸਮੁੱ ਦਰੀ ਕੂਚਿਆਂ
ਦੇ ਕੋਲ
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ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਥੇ ਸਬਰਬ ਬੁਸ਼ਾਂ ਜਾਂ
ਗ੍ਰਾਸਲੈਂ ਡ (ਚਰਾਗਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਅੱ ਜ ਖਤਰਾ ਕਿੰ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਵੇਦਰ
ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘੁਮੱਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ – ਫਾਇਰ ਡੇਂਜਰ ਰੇਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਫਾਇਰ
ਬੈਨ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱ ਗ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ) ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਵਲੋਂ
ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਫਾਇਰ ਡੇਂਜਰ ਰੇਟਿੰ ਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹੋ

ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹੋ

CODE RED

TOTAL FIRE BAN
ਫਾਇਰ ਡੇਂਜਰ ਰੇਟਿੰ ਗਸ (FDR)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱ ਗ ਲਗਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿੰ ਨੀ ਖਤਰਨਾਕ
ਹੋਵੇਗੀ – ਰੇਟਿੰਗ ਜਿੰ ਨੀ ਵੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਉੰਨੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ
ਹੋਣਗੇ।

ਟੋਟਲ ਫਾਇਰ ਬੈਨ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱ ਗ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਦੇ ਵੱ ਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ
ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਫਾਇਰ ਡੇਂਜਰ ਪੀਰਿਅਡ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਫਾਇਰ ਬੈਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। Can I or Can’t I ਪਰਚਾ (ਹੇਠਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁੱ ਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਹੱ ਵਤਪੂਰਣ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ cfa.vic.gov.au/can ਤੇ ਜਾਉ।

Can I or can’t I?

To report a fire

DIAL 000

Updated August 2016

This guide gives you general information about what you can
and can’t do during declared Fire Danger Periods and on days
of Total Fire Ban, when fires in the open air are legally restricted.
CFA declares Fire Danger Periods by municipalities in the
country area of Victoria during periods of increased fire risk. Refer
to the CFA website cfa.vic.gov.au for further details about your
location. In state forests, national parks and on protected public
land, fire restrictions are in force all year round. See the back

Can I have a
barbecue, light a
camp fire or light a
fire for warmth or
comfort?

page for more information about the Department of Environment,
Land, Water and Planning’s (DELWP) role. Also, always check
with your municipality as some have restrictions in place all year
round.
Total Fire Bans are declared by CFA on days when fires are likely
to spread rapidly and be difficult to control. The penalties for
lighting fires illegally during the Fire Danger Period and on Total
Fire Ban Days include large fines and possible imprisonment.

During Fire Danger Period

On Total Fire Ban Days

No, unless:

All camp fires, fires for warmth or
personal comfort are banned during
Total Fire Ban Days. Solid and liquid fuel
barbecues and ovens (including hangis) are also
banned during Total Fire Ban Days.

• the wind is 10km/h or less (this can be observed if
leaves and small twigs are in constant motion)
• the fire is lit in a properly-constructed fireplace or
in a trench at least 30 centimetres deep
• the area within a distance of 3 metres from the outer
perimeter of the fire and the uppermost point of the
fire is clear of flammable material
• the fire does not occupy an area in excess of
1 square metre and the size and dimensions of
solid fuel used are the minimum necessary for
the purpose
• An adult is there at all times when the fire is alight who
has the capacity and means to extinguish the fire
• the fire is completely extinguished before the
person leaves
Note that according to the CFA Act, a properlyconstructed fireplace means a fireplace that is
constructed of stone, metal, concrete or any other
non-flammable material that contains the perimeter
of the fire. A commercially-produced barbecue is
considered a properly-constructed fireplace.

No, unless:
• the barbecue uses only gas or electricity and is a
permanently fixed structure built of stone, metal,
concrete or another non-flammable material designed
exclusively for meal preparation, or is designed and
commercially manufactured exclusively for meal
preparation (including portable barbecues), and when
alight is placed in a stable position
• the area within a distance of 3 metres from
the outer perimeter of the barbecue is clear of
flammable material
• you have either a hose connected to a water supply
or a container with at least 10 litres of water for
immediate use
• an adult is there at all times when a fire is alight who
has the capacity and means to extinguish the fire
• the fire is completely extinguished before the
adult leaves.

I run a meal
During Fire Danger Period
On Total Fire Ban Days
preparation business No, unless:
No, unless you have a written
permit issued by CFA, MFB or
(eg catering). Can I set • The wind is not more than 10km/h (this can
DELWP and you comply with the
be observed if leaves and small twigs are in
up and light a fire to
conditions of that permit.
constant motion)
operate a barbecue,
A community organisation, a charitable organisation
• The fire is lit in a properly-constructed fireplace or
cooker or hotplate at
or an organisation involved in fundraising (for
in a trench at least 30 centimetres deep
example, a school or sporting group) may apply
outdoor functions?
• The area within a distance of 3 metres from the
for permission to light a fire to prepare meals for
outer perimeter of the appliance (barbecue, cooker,
hotplate or spit) is clear of flammable material

• The fire does not occupy an area of more than
1 square metre and the size and dimensions of
solid fuel used are the minimum necessary for
the purpose
• A person is in attendance at all times while the fire is
alight and has the capacity and means to extinguish
the fire

other people in the course of their business. These
permits are issued by, and at the discretion of, local
CFA district offices, CFA headquarters, MFB district
offices, or the Chief Fire Officer of DELWP in Fire
Protected Areas.
Municipal Fire Prevention Officers cannot issue
these permits.

• The fire is completely extinguished before the
person leaves
If you cannot meet these conditions you will need to
apply for a permit from a CFA district office.

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ (ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਭੂਮੀ ਤੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ)
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਕੌਂ ਸਲ ਲਈ ਅੱ ਗ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਡੇਂਜਰ ਪੀਰਿਅਡ* ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਖੁੱ ਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਕੌਂ ਸਲ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1800 668 511 ਤੇ
ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੂਰਸੰ ਚਾਰ
ਅਥਾਰਟੀ (Emergency Services
Telecommunications Authority) –
ਜਾਂ ESTA – ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਨ ਆਫ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਉ।
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ਕੀ ਮੈਂ ਨਿੱਘ ਜਾਂ ਅਰਾਮ
ਲਈ BBQ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,
ਕੈੰਪਫਾਇਰ ਜਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਅੱ ਗ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਉ:
›› ਸਥਾਨ
›› ਮਿਤੀ

›› ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਵੀ ਸਮੇਂ
›› ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

›› ਬਰਨ ਆਫ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਕਾਰ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤ ਦੀ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ
ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਸਲੈ ਸ਼ਰ, ਅਰਥ-ਮੂਵਿੰਗ, ਖੁਦਾਈ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਮੈਂ ਚੈਨਸਾ, ਬੂਟਿਆਂ
ਜਾਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਛੋਟਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਮਰ ਜਾਂ
ਲਾਨ ਮੌਵਰ (ਘਾਹ ਕਟਣ ਦੀ
ਮਸ਼ੀਨ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਫਾਇਰ ਡੇਂਜ਼ਰ ਪੀਰਿਅਡ ਦੌਰਾਨ
ਬਰਨ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

*ਫ
 ਾਇਰ ਡੇਂਜਰ ਪੀਰਿਅਡ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ
(ਅੱ ਗ ਲਗਣ ਦੇ ਮੌਸਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰੇਕ
ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਕੌਂ ਸਲ ਦੁਆਰਾ CFA ਵਲੋਂ
ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ cfa.vic.gov.au ਵੋਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ
ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਕੌਂ ਸਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ।

ਵੱ ਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਟੋਂ ਘੱ ਟ ਦਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
10 ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ
ਕਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਡੇਂਜਰ ਰੇਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ

ਲਈ ਥਾਂ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ
ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵੇਰ ਛੇਤੀ ਜਾਉਗੇ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇ
ਜਾਉਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਉਗੇ?
 ੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਉਗੇ – ਅਤੇ
ਤ
ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਅੱ ਗ ਲਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੂਜੇ
ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਉਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉਗੇ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਲਾਇਵਸਟਾਕ

ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱ ਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ

ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਛੇਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ – ਇਸਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱ ਵਤਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਛੱ ਡ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

‘ਛੇਤੀ ਜਾਣ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱ ਗ ਲਗਣ
ਦੇ ਕਿਸੀ ਸੰ ਕੇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱ ਧ ਖਤਰੇ ਦੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਧੂੰ ਐ ਂ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਗੰ ਧ ਲੈ ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੁਸ਼ਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ
ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ
ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,
ਧੂੰ ਐ, ਡਿੱ ਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਗਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰ ਜ ਮਿੰ ਟਾਂ ਦੀ
ਡਰਾਇਵ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱ ਗ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱ ਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ
ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਚੱ ਲੇ ਜਾਣਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਆਖਰੀ ਘੜੀ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ
ਨਿਕਲ ਜਾਓ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਉਗੇ।
ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਸਤਿਆਂ
ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹੋ – ਜੇਕਰ ਕਰੀਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਕੋਈ ਅੱ ਗ ਲਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਬੰ ਦ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਹੈ ਕਿ ਵੱ ਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱ ਥੇ
ਜਾਉਗੇ। ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਨਾ
ਰਹੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ

ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ

ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੂ ਰਹੋਗੇ?
ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲਗੀ ਹੋਵੇ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
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ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ

ਵੱ ਡੇ ਰੁੱ ਖ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਾਿਰਆਂ
ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਥ
ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਘਾਹ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਕੇ 10
ਸਟੀਮੀਟਰ ਤ ਘੱ ਟ ਦੀ
ਉਚਾਈ ਤੱ ਕ ਰੱ ਖੋ।

ਡੈਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਿਦਆਂ ਤ
ਜਲਣੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ
ਿਜਵ ਿਕ ਬਕਸੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ
ਡੋਰਮੈਟ।

ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ
ਪੱ ਥਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ (ਜਲਣੀਲ
ਿਗੱ ਲੀ ਘਾਹ ਦੀ ਨਹ)

ਗਟਰ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕੇ ਪੱ ਿਤਆਂ ਤ
ਸਾਫ ਰੱ ਖੋ।

ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ
ਇਸਦੇ ਥੱ ਲੇ ਵੱ ਡੇ ਬੂਟੇ ਨਾ
ਰੱ ਖੋ।
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ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਅੱ ਗ ਦੇ ਪੈਣ
ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਘਰ ਤ
ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ।

ਜਲਣੀਲ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਤ ਦੂਰ
ਰੱ ਖੋ।

ਸੁੱ ਕੀ ਘਾਹ, ਪੱ ਤੇ,
ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲੇ
ਿਛੱ ਲ ਸੁੱ ਟ ਿਦਓ।

ਬੂਿਟਆਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੀ
ਛਟਾਈ ਕਰੋ ਤਜੋ ਇਹ ਥੱ ਲੇ ਮੌਜੂਦ
ਸਤਹੀ ਬਾਲਣ ਤ ਵੱ ਖ ਹੋ ਜਾਣ।

ਬੂਿਟਆਂ ਦੀ ਛਟਾਈ
ਰੁੱ ਖ ਦੀਆਂ ਾਖਾਵ ਤ
ਦੂਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰੋ।
ਲਟਕਦੀਆਂ ਾਖਾਵ ਨੂੰ ਕੱ ਟੋ – ਕੋਈ
ਵੀ ਾਖਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 10ਮੀਟਰ ਦੀ
ਦੂਰੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਟ

ਪੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱ ਖੋ।
ਮਹੱ ਵਤਪੂਰਣ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟਵਾਂ

ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੀ ਸਟਿੱ ਕ ਵਿੱ ਚ
ਪਾਉ।
ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀੳ,

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਾਰਚ ਅਤੇ ਵਾਧੂ
ਬੈਟਰਿਆਂ ਖਰੀਦੋ।
 ਹਤੱ ਵਪੂਰਣ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ
ਮ
ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱ ਚ ਸੇਵ
ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ
VicEmergency ਹੋਟਲਾਇਨ ਦੇ
ਨੰਬਰ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ
ਵੱ ਖਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਮੋਬਾਇਲ
ਫੋਨ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱ ਖੋ। ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ
VicEmergency ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ
ਕਰੋ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱ ਸ ਲਈ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਪੜੇ (ਸੂਤ ਵਰਗੀ
ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੂਰੀ
ਬਾਂਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ) ਵੱ ਖ ਰੱ ਖੋ।
ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਊਨੀ ਕੰ ਬਲ ਰੱ ਖੋ

ਤਾਂਜੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਵਿੱ ਚ ਫਸ
ਜਾਉ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ

ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤਾਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨਾ ਸਮਾਂ
ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮੈਪਸ (ਨਕਸ਼ਿਆਂ) ਤੇ

ਆਪਣੇ ਮੁੱ ਖ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਬੈਕ ਅਪ
ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ
ਸਮੇਤ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ। ਇਹ ਜਾਂਚਣ
ਲਈ cfa.vic.gov.au ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਬਰਬ ਦਾ ਕੋਈ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੂਚਨਾ ਅਗਵਾਈ ਨਕਸ਼ਾ
(ਕਮਯੂਨਿਟੀ ਇੰ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ
ਮੈਪ) ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਚੱ ਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ

ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕੋਲ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ
ਰਹੇ ਹੋ।
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨਾਲ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ
ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ । ਇਹ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਉ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰ ਟੇਨਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਟ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਪੈਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਜੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ
ਪਛਾਣ ਟੈਗ ਲਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਟ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉ:
› ਉਚਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਰੀਅਰ
ਜਾਂ ਜ਼ੰ ਜੀਰ
› ਕੋਈ ਦਵਾਇਆਂ
› ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਕ
› ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ
› ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਜਾਣਕਾਰ ਵਸਤੂ (ਖਿਡੌਣਾ,
ਬੇਡ, ਟ੍ਰੀਟ)।

ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਟ
ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਟਾਇਲਟ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟੇਰੀ
ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਬੈਗ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਪੈਕ ਕਰੋ

ਮਹੱ ਵਤਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ
› ਫੋਟੋ ID
› ਪਾਸਪੋਰਟ
› ਵਸੀਅਤ
› ਗਹਿਣੇ
› ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ
› ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ
› ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ(ਮੈਡੀਕਲ
ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਜ਼)
› USB ਸਟਿਕ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
ਮਹਤੱ ਵਪੂਰਣ ਫਾਇਲਾਂ ਹੋਣ

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ
ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ

ਊਨੀ ਕੰ ਬਲ

ਦਵਾਇਆਂ ਅਤੇ ਫਸਟਏਡ ਕਿਟ

ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ
ਚਾਰਜਰ

ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀੳ, ਟਾਰਚ
ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬੈਟਰੀਆਂ

ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
› ਡਾਕਟਰ
› ਕੌਂ ਸਲ
› ਪਾਵਰ ਕੰ ਪਨੀ
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ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਰੋਤ ਦਾ

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ
ਰਹੋ ਤਾਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਅੱ ਗ
ਲਗਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵੇ।
ਲਾਇਵਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ

ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱ ਖੋ ਤਾਂਜੋ ਇਹ
ਗੱ ਡੀ ਵਿੱ ਚ ਢੋਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਰਹਿਣ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ

ਜੋੜੀ ਵਰਗਾ ਨਿਜੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਪੈਕ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱ ਡੀ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਇਲੇ ਕਟਰਿਕ

ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਜਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਡਰਾਇਵ-ਵੇ ਵਿੱ ਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰਕੇ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਖੜੀ
ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੀ
ਕਰੋ।
ਅਜਿਹੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਡੈਕ,

ਬਰਾਮਦੇ ਅਤੇ ਪਰਗੋਲੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਤੋਂ ਹਟਾਉ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਲ
ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੈਟਸ,
ਬਾਹਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ
ਢੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਛੱ ੜ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਖੀਰਲੇ ਕੰ ਮ:
ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਟ ਵਿੱ ਚ

ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਦਵਾਇਆਂ, ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ
ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਵਤਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸ, ਕਾਰਡ, ਚਾਬੀਆਂ,
ਬੈਂਕਿੰ ਗ, ਦਵਾਇਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ
ਕਾਗਜਾਤ (ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਲ ਵਿੱ ਚ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਭ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ) ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਪੈਕ
ਕਰੋ।
ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਡਾਉਨਪਾਇਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰ ਸ਼ਿਕ ਰੂਪ
ਨਾਲ ਭਰੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ
ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ
ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ – ਲੰਬੀਆਂ
ਪੈਂਟਾਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜਾਂ ਅਤੇ
ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੂਤੇ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਜੂਤੇ
(ਸੈਂਡਲ ਜਾਂ ਰਨਰਸ ਨਹੀਂ) ਕਪੜੇ
ਢਿੱ ਲੀ ਫਿਟਿੰ ਗ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱ ਧ ਊਨ, ਭਾਰੀ ਸੂਤ ਡ੍ਰਿਲ
ਜਾਂ ਡੇਨਿਮ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰ
ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੰ ਥੈਟਿਕ ਦੇ
ਕਪੜੇ ਨਾ ਪਾਉ।
ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰ ਦ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾਉ।
ਮੋਹਰਲਾ ਜਾਂ ਐਕਸੇਸ ਗੇਟ ਖੁੱ ਲਾ ਛੱ ਡੋ।
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ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਨਾ
ਰਹੋ। ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਦੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤਦੋਂ ਪਹੁੰ ਚੋਗੇ
ਜਦੋਂ ਪਰਿਸਥਿਤਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਪਾਉਗੇ।
ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰ ਨੀ ਜਿਆਦਾ
ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੰ ਨਾ
ਹੀ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਜਿਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸੂਜਚਤ ਰਜਹਣਾ
ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ (ਅੱ ਗ ਲਗਣ ਦੇ
ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੌਸਮ) ਕਵੱ ਚ, ਸੂਕਚਤ
ਰਕਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉ:
› ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ
FDR ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਾਂਚ ਕਰੋ
› ਿੇਕਰ TFB ਜਦਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਿਾਣੂ ਰਹੋ
› ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ
ਖੁਸ਼ਕ ਜਦਨਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਿਹਨਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
ਫਾਇਰ ਡੇਂਜ਼ਰ ਰੇਜਿੰ ਗ ਇਹ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱ ਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
ਤੇ ਇਹ ਕਿੰ ਨੀ ਖਤਰਨਾਿ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

CODE RED

ਿੋਿਲ ਫਾਇਰ ਬੈਨ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱ ਗ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ) ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੀ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਦੇ ਵੱ ਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁਝ ਕਦਨਾਂ ਲਈ
TOTAL FIRE BAN
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਕਤਕਵਕਧਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਇਹ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱ ਗ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗ ਚੁੱ ਿੀ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਿਸ
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱ ਧਰ
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤੰ ਨ ਵੱ ਖਰੇ ਪੱ ਧਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
– ਸਲਾਹ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਮਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਚੇਤਾਵਨੀ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਿਰੋ ਕਿ
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਿਰਮ ਕਵੱ ਚ ਜਾਰੀ
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਪਕਹਲੀ ਚੇਤਾਨਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਦੀ ਅੱ ਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦਰ(ਫਾਇਰ
ਡੇਂਜ਼ਰ ਰੇਕਟੰ ਗ) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਅੱ ਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਜਾਣਿਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ,
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ VicEmergency ਐਪ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ ਕਜੱ ਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱ ਚ
ਅੱ ਗ ਲਈ ਹੈ।
Apple ਅਤੇ Android ਯੰ ਤਰਾਂ ਲਈ
ਐਪ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਿਰੋ।

ADVICE (ਸਲਾਹ) ਆਮ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ
ਕਵਿਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱ ਿ ਜਾਣੂ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।

WATCH AND ACT (ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ) ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਸੰ ਿਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਕਥਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਕਸਹਤ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਿਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਿਦਮ ਚੁੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਤਿਾਲੀਨ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੁਣੇ ਿਦਮ ਚੁੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਅੱ ਗ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
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ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਿੱ ਥੇ
ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਂ

1800 226 226

ABC ਲੋ ਕਲ ਰੇਡੀੳ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਮੁਦਾਇਕ ਰੇਡਿੳ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣੋ ਅਤੇ Sky News TV ਵੇਖੋ।

VicEmergency ਹੋਟਲਾਇਨ ਤੇ ਮੁਫਤ
ਵਿੱ ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

1800 555 677

131 450

ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਬੋਲ਼ੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ/ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇ ਸੇਵਾ
ਰਾਹੀਂ VicEmergency ਹਾਟਲਾਇਨ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ/ਬੋਲਦੀ
ਹੋ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ
ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ਿਆ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰਾਂਸਲੇ ਟਿੰ ਗ ਐੰ ਡ
ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਟਵਿਟਰ @CFA_Updates ਅਤੇ
facebook.com/cfavic

ਆਨਲਾਇਨ

 icEmergency ਵੈੱਬਸਾਈਟ:
V
emergency.vic.gov.au

ਕੁਝ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ SMS ਮਿਲੇ ।
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ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੈਂ ਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਆਏ।

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ (ਪ੍ਰਸਾਰਕ) ਤੋਂ
ਜਾਣੂ ਰਹੋ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
›› ABC ਲੋ ਕਲ ਰੇਡਿੳ

›› ਸਟੀਰਿੳ 974

›› UGFM – ਰੇਡਿੳ Murrindindi

›› ਪ
 ੂਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਭਿੰ ਨ-ਭਿੰ ਨ ਵਪਾਰਕ
ਸਟੇਸ਼ਨ।

›› SKY NEWS TV

›› ਪਲੇ ਨਟੀ ਵੈਲੀ FM

ਤੁਸੀਂ emv.vic.gov.au ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ
ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਬਾਰੇ ਲੈਂ ਡਲਾਈਨ ਤੇ ਵੋਆਇਸ
ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ
ਤੇ ਟੇਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
emergencyalert.gov.au ਵੇਖੋ।

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱ ਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਟੇਡਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਦਿਨ ਬੜਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ
ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅੱ ਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ
ਇਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੱ ਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੱ ਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖੋ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹੋ ਕਿ ਵਾਪਸ
ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਮੈੰਨੂ ਹਵਾ ਵਿੱ ਚ ਧੂੰ ਆਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਇਸਦੀ ਗੰ ਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱ ਲ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ
ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ VicEmergency ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ VicEmergency ਐਪ ਵੇਖੋ
ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰ ਕੇਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਅੱ ਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਚਾਅ ਕਰਨ
ਲਈ ਰੁੱ ਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਮਹੱ ਵਤਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱ ਕ
ਵਾਰ ਅੱ ਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਅਪਡੇਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖੋ।

ਛੱ ਡ ਕੇ ਚੱ ਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੰ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਕਟ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ
ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟ ਜਾਂ ਧੂੰ ਐ ਦੀ
ਪੱ ਟੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ
000 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖੋ – ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੇਂਸੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।
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ਅੱ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਡਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਣ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ

›› ਕ
 ੇਂਦਰੀ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਆਉਂਦੇ ਅੰ ਗਾਰੇ
ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਫਾਇਰ

›› ਪਰੇਸ਼ਾਨ

›› ਵਿ
 ਖਾਈ ਪੈਣਾ ਘੱ ਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱ ਗ ਕਿੱ ਥੇ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ

›› ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਪਾਣਾ

›› ਧਆਂ
ੂੰ , ਗਰਮੀ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ

›› ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ (ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ
ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ) ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ

›› ਕ
 ੇਂਦਰੀ ਅੱ ਗ ਦੇ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਈ
ਘੰ ਟਿਆਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਲੇ ਅੰ ਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਗਣਾ
›› ਟ
 ੁੱ ਟ ਕੇ ਡਿਗਿਆਂ ਟਹਿਣਿਆਂ,
ਪਾਵਰਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱ ਡੀਆਂ
ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੋਣਾ।

›› ਗ
 ਵਾਚੇ ਹੋਏ (ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕਿੱ ਥੇ ਹੋ)
›› ਪਿਆਸੇ ਅਤੇ ਭੂਖੇ
›› ਥਕੇ ਹੋਏ।
›› Tired.

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਵਿਘਨ ਹੋਏਗਾ
ਅੱ ਗ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅੱ ਗ ਲਗਣ ਦੇ
ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੇਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ, ਇੰ ਟਰਨੇਟ
ਅਤੇ ਮੇਨਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਘਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ।
ਮੇਨਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਨਾ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ (ਬਿਜਲੀ) ਚਲੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗ:ੇ
›› ਕੋਰਡਲੇ ਸ ਫੋਨ

›› ਰਿ
 ਮੋਰਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਗਰਾਜ ਡੋਰਜ਼,
ਇਲੇ ਕਟਰਿਕ ਗੇਟਸ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਯੰ ਤਰ
›› ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੇਟ

›› ਏਅਰ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੂਲਰ
›› ਇਲੇ ਕਟਰਿਕ ਪੰ ਪ।
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ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ
ਸਰਬੋਤਮ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ
ਲਿਖਿਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੀ
ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਦੱ ਸ
ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਨਾਲ
ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱ ਟ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਅਚਨਚੇਤੀਆਂ
(ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ)
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ।

ਂ ਹੀਟ (ਤਿੱ ਖੀ ਗਰਮੀ)
ਰੇਡੀਐਟ

ਂ ਹੀਟ ਉਹ ਤਿੱ ਖੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੋ
ਰੇਡੀਐਟ
ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ
ਹੀਟ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਤੋਂ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ 50,000 ਗੁਣਾ
ਂ ਹੀਟ ਕਰਕੇ
ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਐਟ
ਤਲਾਂ ਤੇ ਅੱ ਗ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਦਰਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱ ਟ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਂ ਹੀਟ ਅੱ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਰੇਡੀਐਟ
ਂ
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸ਼ਰੀਰ ਰੇਡੀਐਟ
ਹੀਟ ਦੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਂ ਹੀਟ ਕੰ ਕਰੀਟ ਕੰ ਧ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ
ਰੇਡੀਐਟ
ਵਰਗੀ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੱ ਗ ਵਿੱ ਚ ਫੱ ਸ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:
›› ਨੰਗੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਢੱ ਕ ਕੇ
›› ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕੋ, ਜਾਓ –ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ

ਂ ਹੀਟ
ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਐਟ
ਤੋਂ ਬੱ ਚਣ ਦਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਪੱ ਕਾ
ਤਰੀਕਾ ਛੇਤੀ ਚੱ ਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ
ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਸਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

›› ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਜਾ ਕੇ
›› ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ

ਂ ਹੀਟ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੇਡੀਐਟ
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ਅੰ ਗਾਰੇ
›› ਅ
 ੰ ਗਾਰੇ ਬਲਦੀਆਂ ਟਾਹਣਿਆਂ, ਬਲਦੇ ਪੱ ਤੇ
ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
›› ਅ
 ੰ ਗਾਰੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹਨਾਂ
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਅੱ ਗ ਨਹੀਂ
ਲਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ
ਅੱ ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਜਿਸਨੂੰ ਸਪਾਟ
ਫਾਇਰਸ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।

›› ਅ
 ੰ ਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਟਾਹਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ
ਆਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰ ਜਾਂ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ
ਡਿਗਦੇ ਹਨ।
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›› ਅ
 ੰ ਗਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਟਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਲਬੇ ਦੇ
ਉਪਰ ਡਿਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

›› ਅ
 ੰ ਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲਗਦੀ ਹੈ।

›› ਅ
 ੰ ਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾ

ਹਵਾ ਦੀ ਬਦਲੀ

ਹਵਾ ਮਹੱ ਵਤਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱ ਗ ਦਾ
ਰਵੱ ਈਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

›› ਸ
 ਪਾਟਿੰ ਗ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ। ਜਲੇ ਹੋਏ
ਪੱ ਤਿਆਂ, ਟਾਹਣਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ
ਛਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅੱ ਗੇ ਲੈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅੱ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਫਾਇਰਸ
ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੱ ਗ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਹਵਾ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱ ਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ

ਅੱ ਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ

N

ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ੀ ਦਿ
ਸ਼ਾ

›› ਹ
 ੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਅੱ ਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ

ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਮਰਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋ ਕ ਹਵਾ
ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਹਵ
ਾਦ

›› ਅੱ ਗ ਦੇ ਫੈਲਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੁੰ

›› ਅ
 ੱ ਗ ਦੀ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਅੱ ਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ, ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾਵਾਂ
ਆਮ-ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱ ਛਮ ਤੋਂ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ
ਦੱ ਖਣੀ-ਪੱ ਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਬਦਲੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

SW
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ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ
ਵਿੱ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਨਾਹ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ
ਹਨ - ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਸਿੱ ਧਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਪਨਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ
ਇੱ ਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਟਾਂ ਅਤੇ
ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ
ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਰੀਆਂ
ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ
ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ
ਸਕੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਏ
ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੂਤੇ ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੂਟ (ਸੈਂਡਲ ਜਾਂ ਰਨਰ ਨਹੀਂ)।
ਕੱ ਪੜੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ
ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱ ਧ
ਉੱਨੀ, ਭਾਰੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਜਾਂ ਡੇਨਿਮ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਅਤੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਟੁੱ ਟਣਾ, ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ
ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ
ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
›› ਉ
 ਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲੱਗੀ ਹੈ।

›› ਹ
 ੇਠਾਂ ਝੁੱ ਕ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਲੱਗੀ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰ ਐ ਂ
ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਸਾਹ ਲਵੋ।
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›› ਆ
 ਪਣੇ ਪਿੱ ਛੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰ ਦ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ,ਘਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲੱਗੀ ਹੈ।

›› ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਫੱ ਸੋ ਜਿਸਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਹੀ
ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ।
›› ਜਿ
 ਨ੍ਹੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਹਰ
ਜੱ ਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱ ਥੇ ਅੱ ਗ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਚੁੱ ਕੀ
ਹੋਵੇ। ਜਲਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ
ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਪੱ ਕੀ ਹੈ।
›› ਜਿ
 ੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਤੋਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱ ਚਕਾਰ
ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਰੱ ਖੋ।
›› ਡ
 ੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱ ਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਪੀਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਫਸ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੂੰ ਐ ਜਾਂ ਲਾਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱ ਚ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ
ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ।
1) ਕ
 ਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ
ਂ
ਕਰੋ ਕਿ ਇਸਤੇ ਘਟੋਂ ਘੱ ਟ ਰੇਡੀਐਟ
ਹੀਟ ਪਵੇ:
›› ਸ
 ੰ ਘਣੇ ਬੁਸ਼ (ਝਾੜੀਆਂ) ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਘਾਹ
ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ – ਸਾਫ ਥਾਂ ਲਭਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
›› ਜ
 ੇਕਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੰ ਧ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਦੇ
ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇ ਪੱ ਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜੀ
ਅੰ ਸ਼ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਪਾਰਕ
ਕਰੋ।

›› ਕ
 ਾਰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਾਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮ੍ਹਣੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੱ ਗ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ
ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

›› ਸ
 ੜਕ ਤੋਂ ਬਾਰਹ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈਜ਼ਰਡ
ਲਾਇਟਸ ਆਨ ਕਰੋ। ਸੜਕ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਨਾ
ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਪਨਾਹ ਲਵੋ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿੱ ਧਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਖੁੱ ਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲੀ
ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪਵੇਗੀ।
2) ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ:
›› ਕ
 ਾਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜੇ ਘੁਟ ਕੇ ਬੰ ਦ ਕਰੋ।

›› ਊ
 ਨੀ ਕੰ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕੋ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ
ਤਲ ਤੋਂ ਥੱ ਲੇ ਆ ਜਾਉ – ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ
ਂ ਹੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਗੁਜਰਣ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਐਟ
ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉ।
›› ਡ
 ੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱ ਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਪੀਓ।

3) ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ
ਅੱ ਗ ਕੋਲ ਹੈ:
›› ਸ
 ਾਰਿਆਂ ਨਿਕਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਏਅਰ-ਕੰ ਡਿਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ।
›› ਇੰ ਜਨ ਬੰ ਦ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਣੀ
ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਲੱਗ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੱ ਚਣ
ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ

›› ਜ
 ਦੋਂ ਫਾਇਰ ਡੇਂਜਰ ਰੇਟਿੰਗ ਕੋਡ ਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ
ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

›› ਜਿ
 ਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਖਤਰੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ , ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ
ਦੂਜੇ ਨਿਰਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ
ਸਦੱ ਸਾਂ ਤੇ ਮਿੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ

ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ

ਕਮਯੁਨਿਟੀ ਫਾਇਰ
ਰਫ਼ਿਊਜੀ

ਜੇਕਰ ਵੱ ਧ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱ ੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਿਕਲਪ
ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ
ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ
ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਘਰ

ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ
ਬੰ ਕਰ

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

›› ਚ
 ੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਘਰ (ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ) ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ
ਅਤਿਅੰ ਤ ਫਾਇਰ ਡੇਂਜਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ

ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਤਿਆਰ ਘਰ

›› ਪ
 ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਸ਼ੇਲਟਰ (ਬੰ ਕਰ) ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ
ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

›› ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮਯੁਨਿਟੀ ਫਾਇਰ ਰਫ਼ਿਊਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਨੈਬਰਹੁਡ ਸੈਫਰ ਪਲੇ ਸ
(ਆਖਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ)

ਆਖਰੀ ਟਿਕਾਣਾ

ਨਦੀ

ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਪਲ
ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਣੀ
ਂ ਹੀਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਐਟ
›› ਨ
 ੈ ਬਰਹੁਡ ਸੈਫਰ ਪਲੇ ਸ (ਆਖਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ)
›› ਸਾਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਚਲ ਕਾਰ

ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਡੋਕ
(ਛੋਟਾ ਖੇਤ) ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ
ਡੈਮ
ਅਚੱ ਲ ਕਾਰਾਂ

ਸਵੀਮਿੰ ਗ ਪੂਲ

›› ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਡੋਕ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ

›› ਪ
 ਾਣੀ ਦੀ ਬਾਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁਦਰੀ ਤਟ, ਸਵੀਮਿੰ ਗ
ਪੂਲ, ਡੈਮ, ਨਦੀ ਆਦਿ)।
ਸਦਮੇ, ਸੱ ਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵੱ ਧ ਖਤਰਾ।
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੰ ਆਂ, ਲਾਟ ਜਾਂ ਅੰ ਗਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 000 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
VicEmergency ਹਾਟਲਾਇਨ
ਅੱ ਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ: 1800 226 226
ਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ): 131 450
ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ਿਆ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰਾਂਸਲੇ ਟਿੰ ਗ ਐਡ
ਨੇਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇ ਸਰਵਿਸ: 1800 555 677
cfa.vic.gov.au
delwp.vic.gov.au
emergency.vic.gov.au
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