
ਇੱਕਇੱਕ  ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਕਕੱਟਕਕੱਟ  ਕਿਆਰਕਿਆਰ  ਰੱਖੋਰੱਖੋ
ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਦੀਦੀ  ਸਕਿਿੀਸਕਿਿੀ  ਕਿੱਚਕਿੱਚ, , ਿੁਹਾਡੇਿੁਹਾਡ ੇ ਕੋਲਕੋਲ  ਖਾਲੀਖਾਲੀ  ਕਰਨਕਰਨ ( (ਸਿਾਨਸਿਾਨ  ਛੱਡਣਛੱਡਣ) ) ਲਈਲਈ  ਕਸਰਫ਼ਕਸਰਫ਼  ਇੱਕਇੱਕ  ਪਲਪਲ  ਦਾਦਾ  ਨੋਕਟਸਨੋਕਟਸ    
ਹੋਹ ੋ ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।  ਇੱਿੇਇੱਿ ੇ ਕਿਚਾਰਕਿਚਾਰ  ਕਰਨਕਰਨ  ਲਈਲਈ  ਕੁਝਕੁਝ  ਸੁਝਾਈਆਂਸੁਝਾਈਆ ਂ ਗਈਆਂਗਈਆ ਂ ਆਈਟਮਾਂਆਈਟਮਾਂ  ਹਨ।ਹਨ।

ਿੁਹਾਡੀਿੁਹਾਡੀ  ਪੈਕੇਕਜੰਗਪੈਕੇਕਜੰਗ  ਸੂਚੀਸੂਚੀ
 ਬੋਿਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਿੀ (ਪ੍ਰਿੀ ਕਦਨ ਪ੍ਰਿੀ ਕਿਅਕਿੀ ਇੱਕ ਗੈਲਨ) 

 ਫਸਟ ਏਡ ਕਕੱਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਾਈਆ ਂਅਿੇ ਐਨਕਾਂ
 ਪੈਕ ਕੀਿ,ੇ ਸੁੱ ਕੇ ਅਿੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਿੀ 
 ਮੈਨੁਅਲ ਕੈਨ ਓਪਨਰ 

 ਪਾਲਿ ੂਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਿੇ ਪਾਲਿ ੂਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ 

 ਿਾਟਰਪਰੂਫ ਬੈਗਾਂ ਕਿੱਚ ਿਾਧ ੂਬੈਟਰੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਰੇਡੀਓ ਅਿੇ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ 
 ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਚਾਬੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਿਾਧ ੂਸੈੱਟ, ਨਕਦੀ ਅਿੇ ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ 

 ਛੋਟ ੇਬੱਕਚਆ ਂਲਈ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਟਮਾਂ
 ਚਾਰਜਰਾਂ ਅਿੇ ਬੈਕਅੱਪ ਬੈਟਰੀ ਿਾਲਾ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ
 ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਕੇਿ ਦੇਣ ਿਾਸਿੇ ਕਿਸਲ (ਸੀਟੀ)
 ਰਾਿ ਨੰੂ ਪਕਹਨਣ ਿਾਲੇ ਕੱਪਕਿਆ ਂਅਿੇ ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼ ਿਾਲਾ ਬੈਗ
 ਕਚਹਰ ੇਦਾ ਮਾਸਕ
 ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਿਰ 

 ਮਹੱਿਿਪੂਰਨ ਦਸਿਾਿੇਜ਼

ਬਜ਼ਰੁਗਾਂਬਜ਼ਰੁਗਾਂ  ਅਿੇਅਿੇ  ਅਪਾਹਜਅਪਾਹਜ  ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਲਈਲਈ  ਆਈਟਮਾਂਆਈਟਮਾਂ
 ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ (ਬੈਟਰੀਆ ਂਅਿੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਸਮੇਿ)

 ਨੁਸਖੇ
 ਮੈਡੀਕਲ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਡਿਾਈਸ ਅਪੂਰਿੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਾਿਾਿਾਂ ਦੀ 

ਸੂਚੀ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਿ
 ਨੁਸਕਖਆ ਂਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ,ਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਅਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦ ੇ

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ
 ਿਾਧ ੂਐਨਕਾਂ ਅਿੇ ਸੁਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨ (ਿਾਧ ੂਬੈਟਰੀਆ ਂਸਮੇਿ)

 ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਚ ਸਕਿਿੀ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਅਸਮਰੱਿ ਹ,ੋ 

ਿਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੇਿਾਿਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਗ ਜਾਂ ਬਰੇਸਲੇਟ ਜਾਂ ਿੁਹਾਡੀ ਅਪਾਹਜਿਾ 
ਅਿੇ/ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਿਾਂ ਦਾ ਕਲਖਿੀ ਿਰਣਨ

 ਸਹਾਇਕ ਿਕਨਾਲੋਜੀ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ
 ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਕਰਹਾਇਸ਼
 ਸੇਿਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਨਿਰ

ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ sdge.com/emergency 'ਿ ੇਸੁਝਾਅ, ਿੀਡੀਓ ਅਿੇ ਚੈਕਕਲਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ।

ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪਿ ੇ‘ਿੇ 
ਫਾਲੋ ਕਰ:ੋ



ਆਫ਼ਿਆਫ਼ਿ ( (ਕਬਪਿਾਕਬਪਿਾ) ) ਦੀਦੀ  ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਦੀਦੀ  ਸਕਿਿੀਸਕਿਿੀ  ਕਿੱਚਕਿੱਚ, , ਸਭਸਭ  ਿੋਂਿੋਂ  ਮਹੱਿਿਪੂਰਨਮਹੱਿਿਪੂਰਨ  ਚੀਜ਼ਚੀਜ਼, , ਜੋਜ ੋ ਿੁਸੀਂਿੁਸੀਂ  ਕਰਕਰ  ਸਕਦੇਸਕਦੇ  ਹੋਹ,ੋ , ਉਹਉਹ  ਹੈਹ ੈ ਕਿਆਰਕਿਆਰ  ਰਕਹਣਾ।ਰਕਹਣਾ।

SDG&E®

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-800-411-7343 ‘ਿ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ  

sdge.com/safety ‘ਿ ੇਜਾਓ।

ਸਮੁਦਾਇਕਸਮੁਦਾਇਕ  ਸਰੋਿਸਰੋਿ  ਸੈਂਟਰਸੈਂਟਰ
ਕਿਸਕਿ੍ਰਿ ਪਬਕਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਿਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਿ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ 

ਿੈੱਬਸਾਈਟ sdge.com/resource-centers ‘ਿ ੇਇੱਕ ਸਰੋਿ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭੋ।

ਰੇਡੀਰੇਡੀ  ਸੈਨਸੈਨ  ਕਡਏਗੋਕਡਏਗੋ
ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਿਰ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਿਿੀ ਕਿੱਚ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਲਈ 

ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ:ੋ readysandiego.org

SD ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਐਪਐਪ  ਡਾਊਨਲੋਡਡਾਊਨਲੋਡ  ਕਰੋਕਰੋ
https://www.readysandiego.org/SDEmergencyApp/
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ਅਮਰੀਕਨਅਮਰੀਕਨ  ਰੈੱਡਰੈੱਡ  ਕਰਾਸਕਰਾਸ  
ਸੈਨ ਕਡਏਗ/ੋਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਚੈਪਟਰ।
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ, ਆਪਾਿਕਾਲੀਨ ਸਕਿਿੀ ਿੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਿੇ  
ਬਾਅਦ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸੈਨ ਕਡਏਗ/ੋਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਉਂਟੀਜ਼: redcross.org/sandiego

ਔਰੈਂਜ ਕਾਊਂਟੀ: redcross.org/oc

211 ਹੌਟਲਾਈਨਹੌਟਲਾਈਨ  
SDG&E ਅਿੇ 211 ਨੇ PSPS ਅਿੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਿਿੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਆਰੀ ਅਿੇ 
ਸਿੈ-ਕਨਰਭਰਿਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਕਹਯੋਗ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਆਿਾਜਾਈ, ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਿਰ, 

ਕਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਿੂਆਂ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਕਖਆ, ਅਸਿਾਈ ਆਸਰਾ ਅਿੇ ਿੰਦਰੁਸਿੀ 
ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਿ ਓਪਰੇਟਰ ਿੁਹਾਨੰੂ ਿੁਹਾਡ ੇਸਿਾਨ ਕਿੱਚ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਬਸ 211 ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

ਖਬਰਾਂਖਬਰਾਂ  ਿਾਲਾਿਾਲਾ  ਰੇਡੀਓਰੇਡੀਓ  AM 1600 KOGO 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਿਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ KOGO ਚੈਨਲ ਲਗਾਓ।

911 ਡਾਇਲਡਾਇਲ  ਕਰੋਕਰੋ ਪੁਲੀਸ, ਫਾਇਰ ਅਿੇ ਮੈਡੀਕਲ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂਲਈ

ਜੰਗਲੀਜੰਗਲੀ  ਅੱਗਅੱਗ    
ਿੋਂਿੋਂ  ਸੁਰੱਕਖਆਸੁਰੱਕਖਆ


