دیگر اہم اشیاء
تحفظات:
•شیرخوار/بچے کی ضروریات
•معذوری یا خصوصی ضروریات کے حامل
افراد کے لیے تحفظات
•پالتو جانوروں کے لیے تحفظات ،جن میں
انخالء اور پناہ گاہیں شامل ہیں۔
طبی تحفظات:
•ہیلتھ انفارمیشن کارڈ
•ادویات ،نسخہ جات
•طبی دستاویزات
•ہیئرنگ ایڈ بیٹریاں
•یقینی بنائیں کہ واکرز ،آکسیجن ٹینک اور
دیگر ہنگامی سامان قابل رسائی ہوں۔
اہم دستاویزات:
•سوشل سیکیورٹی کارڈ
•امیونائزیشن کے ریکارڈز
•کیش اور بینک اکاؤنٹ کی معلومات
•محفوظ ڈپازٹ کی معلومات
•کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ کی معلومات ،بشمول
 800نمبرز
•قیمتی گھریلو سامان کی فہرست
اس کی نقل کاپیاں:
•بیمہ پالیسیاں
• ِولز ،فیملی ریکارڈز
•پاسپورٹ
•وثیقہ جات
•اسٹاکس/بانڈ سرٹیفکیٹس
•فون نمبرز اور ای میلز

کسی آفت یا دوسری ہنگامی صورت حال میں ،قدرتی یا انسان کے بنائے
ہوئے وسائل ،جن پر ہم کثرت سے انحصار کرتے ہیں وہ ہمارے لیے
آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔
ایک فرد ،خاندان کے ایک رکن ،اور اپنی کمیونٹی کے رکن کے طور
پر ،آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تیار رہنے کے لیے چند بنیادی
اقدامات کریں؛ آپ اور آپ کے عزیزوں کی زندگی کا معیار اس پر
منحصر ہو سکتا ہے۔

تیار ہونے میں  4آسان
مراحل ہوتے ہیں

1

2
3
4

ایک ہنگامی منصوبہ تیار کریں

ہنگامی صورتحال کہیں بھی پیش آ سکتی ہے۔ گھر پر ایک
منصوبہ تیار کریں۔ اپنے کام کی جگہ ،یا کسی اور جگہ جہاں
آپ اور آپ کا خاندان وقت گزار سکتا ہے وہاں کے منصوبوں
کے بارے میں بھی جانیں۔ مقامی اور شہر سے باہر دوستوں اور
خاندان کے اراکین کے لیے ہنگامی رابطہ کی معلومات شامل
کرنے کو یقینی بنائیں۔

ایک کٹ بنائیں

اکثر ہنگامی صورت حال کے دوران ،ہو سکتا ہے کہ بجلی،
گرمی ،ایئر کنڈیشنگ یا ٹیلی فون سروس کام نہ کرے۔ اسے کم از
کم  7سے  10دنوں تک یا شاید زیادہ دنوں تک خود سے ٹھیک
کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جانیں کہ آپ کو کن ہنگامی آالت اور
سامان کا ذخیرہ کرنا چاہیے۔

آگاہ رہیں

ہنگامی اطالعات موصول کرنے کے لیے  nyalert.govپر
 NY-ALERTکے لیے سائن اپ کریں۔ اس کے عالوہ ،جانیں کہ
دوسرے کون سے وسائل آپ کو ہنگامی صورتحال کے دوران
تازہ ترین معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ خبروں پر توجہ دیں اور
اپنے اردگرد کے حاالت کو جانیں۔

شامل ہو جائیں

بے لوث بنیں اور اپنا کچھ وقت عطیہ کریں۔ جانیں کہ آپ کی کمیونٹی
میں رضاکاروں کے لیے کس قسم کے پروگرامز موجود ہیں۔

مزید معلومات کے لیے،
 Prepare.NY.govمالحظہ کریں

Kathy Hochul
گورنر

سروائیول کٹ کے
لیے ہنگامی سامان کی
چیک لسٹ
ایک کٹ بنائیں :آپ کے خاندان کے ہر فرد کے پاس
انفرادی ایمرجنسی سروائیول کٹ ہونی چاہیے۔ ایمرجنسی
سروائیول کٹ مضبوط ہونی چاہیے اور اس میں  7سے
 10دنوں تک کھانا ،پانی ،ادویات اور استعمال کی دیگر
اشیاء ہونی چاہئیں۔ آپ کی ہنگامی سپالئی کٹ میں درج
ذیل اشیاء شامل ہونی چاہئیں:
q qانخالء کے لیے استعمال ہونے واال بیگ
 4” x 4”q qگوج
 5” x 9”q qٹراما گوج
q qکریپ پٹی
q qمیڈیکل ٹیپ کا رول
q qاینٹی سیپٹک وائپس
q qسیالین کی بوتل
q qطبی دستانے
q qمختلف بینڈ ایڈز
q qسیٹی
q qکام کے دستانے
q qآنکھوں کے چشمے
q qایمرجنسی کمبل
q qاضافی بیٹریاں
q qدھول سے بچاؤ کا ماسک
q qصفائی ستھرائی کے وائپس
q qدستی کین اوپنر
q qٹارچ  -بیٹریاں سمیت
q qچمٹا واال ملٹی ٹول
q qکرینک سے چلنے واال ایمرجنسی ریڈیو
q qعکاس بنیان
q qسلیپنگ بیگ

براہ کرم ہر ہفتے اپنی کٹ میں شامل کریں اور اپنے خاندان کے
ہر فرد کے لیے ایک کٹ بنانا شروع کریں۔ خاندان کے ہر فرد
کی انفرادی ضروریات کو شامل کرنا نہ بھولیں اور انہیں ان کی
ذاتی کٹ میں پورا کریں۔ اپنی کٹ میں ایک تفریحی شے شامل
کرنے کو یقینی بنائیں جیسے تاش کا ڈیک یا پیپر بیک بک۔ سب
سے اہم بات یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی غذائی
اشیاء کو ساالنہ بنیادوں پر روٹیٹ کریں۔

حصہ 1۔

پائیداری

 7q qسے  10دنوں تک پائیدار خوراک کی فراہمی
q qپانی صاف کرنے کی میزیں
q qپانی کی  7سے  10دنوں تک کی فراہمی
(ایک گیلن پانی فی شخص ،فی دن)
q qٹوٹنے واال پانی کا کنٹینر
q qکھانے کے لیے تیار ڈبہ بند کھانے
q qقندی
q qکھانے کے برتن
q qانرجی بارز

حصہ 2۔

حفظان صحت

q qٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش
q qخواتین کی حفظان صحت کی مصنوعات
q qہینڈ سینیٹائزر
q qکچرے کے تھیلے
q qدوبارہ قابل استعمال پالسٹک کے تھیلے (کوارٹ سائز)
q qدوا ( 10دن کی فراہمی)
q qٹوائلٹ پیپر
q qتولیے
q qسفری صابن ،شیمپو ،ڈیوڈورنٹ
q qلباس کی تبدیلی

حصہ 3۔

ٹولز

 LEDq qاللٹین  -بیٹریوں سمیت
q qگلو اسٹکس
q qڈکٹ ٹیپ
q qمقامی نقشے
q qواٹر پروف میچز
q qکاغذ اور پنسل
q qمستقل مارکر
q qموبائل چارجر
q qدستاویز ہولڈر
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