گولی چلنے کی صورتحال کے دوران کیا کریں

بھاگیں

چھپ جائیں مقابلہ کریں

ایک فعال شوٹر کو زندہ رہنے میں آپ کی مدد کے لیے  3اہم مراحل ہوتے ہیں
مقابلہ کریں ،بھاگیں ،چھپ جائیں پے در پے نہیں ہو سکتا۔
اپنی صورتحال کی بنیاد پر ان اقدامات کو مکمل کریں۔

بھاگیں

•اپنے اور شوٹر کے درمیان فاصلہ پیدا کریں
•اپنے ساتھ سامان لے کر نہ جائیں بس باہر نکل جائیں
•دوڑیں ،چلیں ،رینگیں – جو بھی ضروری ہو – قریب ترین محفوظ عالقے تک

چھپ جائیں

•چھپنے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پہنچنے کا وقت مل جاتا ہے
•ڈھانپیں اور چھپائیں :ڈھانپنا ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف آپ کے مقام کو
چھپاتا ہے ،بلکہ ممکنہ طور پر گولی کو روک سکتا ہے
•یقینی بنائیں کہ آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہو ،داخلی دروازے کو مسدود کر
دیں ،اور دروازے کو مقفل کر دیں۔

مقابلہ کریں

•یہ ایک آخری حربہ ہے اور اسے صرف اس صورت میں اختیار کریں جب آپ
کی جان کو فوری خطرہ الحق ہو
•شوٹر کو مارنے یا اس پر پھینکنے کے لیے جو چیزیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں،
کوئی بھی چیز اور آس پاس کی ہر چیز استعمال کریں
•اپنی پوری طاقت لگا دیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا استعمال کریں!

جتنی جلدی آپ سے ہو سکے  911پر کال کریں جب
مناسب ہو ،اپنے سیل فون کو خاموش کر دیں اور وائبریٹ
فنکشن کو غیر فعال کر دیں
پہلے اپنے آپ کو ابتدائی طبی امداد دیں ،پھر دوسروں کو؛
خون بہنے سے روکیں
www.dhs.gov/stopthebleed
جب قانون نافذ کرنے والے ادارے آئیں تو

•یاد رکھیں ،قانون نافذ کرنے والے ادارے زخمی متاثرین کو
اس وقت تک نظر انداز کر دیں گے جب تک کہ خطرے کو
بے اثر نہیں کر دیا جاتا
•ہدایات پر عمل کریں اور ہاتھوں کو ہر وقت مرئی رکھیں
•پرسکون رہیں :اشارہ نہ کریں ،چیخیں نہیں ،یا چالئیں نہیں
•اس وقت تک رکیں نہیں اور/یا مدد نہیں طلب کریں جب تک
کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ایسا کرنے

فعال شوٹر کی بقا 480 ،سیکنڈز پر ایک معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے
لیے dhses.ny.gov/oct ،مالحظہ کریں
فعال شوٹر کی بقا کے بارے میں ہمارے شراکت داروں سے اضافی معلومات
کے لیے www.dhs.gov/active-shooter-preparedness ،پر
 DHSکی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

www.dhses.ny.gov

