کچھ تو
اگر آپ کو

نظر آئے

بولیں

Counter
Terrorism

®

Kathy Hochul
گورنر

مشکوک پیکج /لیٹر ہینڈلنگ گائیڈ

امریکی پوسٹل اور شپنگ سیکٹر کا استحصال ایسے افراد کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جو ڈاک سے دھماکہ خیز یا
کیمیائی مواد پر مشتمل مواد بھیج کر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان مشتبہ پیکجز/خطوط کی
عام مثالیں اس طرح نظر آ سکتی ہیں:

پیکیج/خط پر مشتبہ اشارے:

باہر کے ملک سے ڈاک
بھیجا گیا

بہت زیادہ ڈاک

پھیلی ہوئی تاریں
سخت یا بہت زیادہ
یک طرفہ/ناہموار پیکج کا ڈھانچہ
عجیب قسم کی بدبو
غلط عنوان اور نام
تیل کے داغ ،رنگت/کرسٹالئزیشن
بہت زیادہ ٹیپ یا تار
غیر معمولی ٹیپ کے ساتھ مہربند (جیسے ڈکٹ ٹیپ)
غلط پتہ

پابندی والے
نشانات
غلط ہجے والے الفاظ
صرف عنوان میں
 ressedشامل کیا ہوا

سخت یا بہت زیادہ

غلط ٹائپ یا تحریر
شدہ

میل اسٹریم میں ممکنہ خطرات:

پھیلی ہوئی
تاریں

یک طرفہ

عام اقدامات اگر کسی مشکوک پیکیج/خط کی شناخت ہو جائے:

ریپنگ انگ پر تیل
کے داغ

•نہ کریں :پیکیج/خط کو ہالنا یا ٹکرانا
•نہ کریں :کھولنا ،سونگھنا ،چھونا یا چکھنا
•کریں :خراب یا مشکوک چیز کو فوری طور پر الگ کرنا
•کریں :سپروائزر ،سیکیورٹی اہلکاروں یا مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلع کرنا
•کریں :پوسٹل انسپکٹرز سے رابطہ کرنا

•کھلی ہوئی جلد کو صابن اور گرم پانی سے دھوئیں
•آلودہ کپڑوں کو جلد از جلد ہٹائیں اور پالسٹک کے
تھیلوں میں رکھ دیں
•پولیس کو کال کریں
•فائر ڈپارٹمنٹ  HAZMAT -یونٹ کو کال کریں

عجیب قسم
کی بدبو یا
آواز

نام کے ساتھ غلط
عنوان

 PPہوا سے چلنے والے حیاتیاتی ایجنٹس
 PPخطرناک کیمیائی مواد
 PPدھماکہ خیز اجزاء

اگر حیاتیاتی/کیمیائی خطرہ کا شبہ ہو

واپسی کا
کوئی پتہ نہیں

اگر کسی پیکیج /لیٹر بم کا
شبہ ہو
•نہ چھوئیں
•فوری طور پر ایریا/میل روم جلد
از جلد خالی کر دیں
•پولیس کو کال کریں
•فائر ڈپارٹمنٹ کو کال کریں

اگر پاؤڈر/ہوائی آلودگی کا شبہ ہو
•گرے ہوئے مواد کو فوری طور پر ڈھانپ دیں
•ایئر ہینڈلنگ سسٹم کو بند کر دیں
•کمرہ سے نکل جائیں اور تمام دروازے بند کر دیں
•آلودہ کپڑوں کو جلد از جلد ہٹائیں اور پالسٹک کے
تھیلوں میں رکھ دیں

کچھ دیکھنے کے لیے کسی بھی
نیو یارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس ہاٹ الئن

کچھ دیکھیں

یا
کچھ بھیجیں

تمام کالز ٹول فری ہیں اور انہیں سختی سے
رازداری میں رکھا جائے گا۔
 NYمیٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی کی اجازت کے ساتھ استعمال کیا گیا " اگر آپ کو کچھ نظر آئے تو بولیں®"

‘ ’SEE SENDایپ حاصل کریں

