
    ਫੈਮਿਲੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ:  
ਵ੍ੀਕਲ (ਵਾਹਨ) ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਮਕੱਟ 
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  ਆਫ਼ਤ (ਮਿਪਤਾ) ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਮਵੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਹਨ ਮਵੱਚ ਐਿਰਜੈਂਸੀਐਿਰਜੈਂਸੀ  
ਸਪਲਾਈਸਪਲਾਈ  ਮਕੱਟਮਕੱਟ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਿਧ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰ ੇਆਰਾਿਦਾਇਕ ਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਦ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ 

ਦੌਰਾਨ ਮਤਆਰ ਰਮਹਣ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਜਨ੍ਾਂ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕੱਟ 
ਮਵੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਵ੍ੀਕਲ ਮਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਮਜਆ ਂਨਾਲ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੂਰਤੀਆ ਂਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ।  ਕੋਈ ਅਮਜਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਿਲ ਕਰੋ, ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ 

ਅਰਾਿਦਾਇਕ ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਵਾਏ।  ਮਨਯਮਿਤ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕੱਟ ਨੰੂ ਮਫਰ ਤੋਂ ਭਰਨ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ 
ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆ ਂਅਪੂਰਤੀਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ 

ਵਾਧੂ ਿੈਟਰੀਆ ਂ

ਲਾਈਟਸਮਟਕਸ 

ਮਰਫਲੈਕਟਰ ਮਤਕੋਣਾਂ 

ਤੁਰਨ-ਮਫਰਨ ਲਈ ਜੁੱ ਤੇ/ਿੂਟ 

ਪੁਰਾਣ ੇਕੱਪੜ ੇ

ਰੇਨ ਪੋਂਚੋ 

ਕੰਿ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ 

ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਮਿਆ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਿੇ 

ਧੂੜ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਾਸਕ 

ਸਪੇਸ ਕੰਿਲ 

ਮਵਸਲ (ਸੀਟੀ) 

ਰੇਡੀਓ, ਿੈਟਰੀ ਸੰਚਾਮਲਤ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਕਰੈਂਕ 

ਸਮਵਸ ਆਰਿੀ ਚਾਕੂ 

ਲੈਦਰਿੈਨ ਟੂਲ 

ਕੰਪਾਸ 

ਛੋਟਾ ਫੌਹੜਾ 

ਿੂਸਟਰ/ਜੰਪਰ ਕੇਿਲਾਂ 

ਮਕੱਟੀ ਮਲਟਰ (ਟਾਇਰ ਟ੍ੈਕਸਨ ਲਈ) 

ਿਾਮਚਸਾਂ 

ਡਕਟ ਟੇਪ 

ਪਮਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗੱਲੇ ਤੌਲੀਏ 

ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 

ਮਲੱਪ ਿਾਿ 

ਸਨ ਿਲਾਕ  

sdge.com/checklists  

ਧੱੁਪ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਿੇ 

ਮਟਸ਼ੂ/ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ 

ਫਸਟ ਏਡ ਮਕੱਟ 

•  ਫਸਟ ਏਡ ਿੁੱ ਕ   

•  ਐਟਂੀਸੈਪਮਟਕਸ 

•  ਮਚਪਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਾਲੀਦਾਰ, ਮਚਪਕਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ  

•  ਏਸ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਪਮਲੰਟ  

•  ਅੱਿ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਮਲਊਸ਼ਨ  

•  ਕੋਲਡ ਪੈਕ  

•  ਿੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਨੇ 

•  ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 

ਪਾਣੀ 

ਫੂਡ ਸਨੈਕਸ 

•  ਸੁੱ ਕੇ ਫਲ 

•  ਐਨਰਜੀ/ਪ੍ੋਟੀਨ ਿਾਰ 

•  ਿਦਾਿ 

•  ਸਪੋਰਟਸ ਮਡ੍ੰ ਕ 

•  ਟ੍ੇਲ ਮਿਕਸ 

•  ਹਾਰਡ ਕੈਂਡੀਜ਼ 

ਪਲਾਸਮਟਕ ਦੇ ਿੈਗ 

ਅੱਗ ਿੁਝਾਊ ਯੰਤਰ 

ਸੈਨ ਮਡਏਗ,ੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲ, ਔਰੇਂਜ, ਮਰਵਰਸਾਈਡ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਜਂਲਸ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ ਨਕਸੇ 

ਿੀਿ ੇਸੰਿੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਫ਼ੋਨ ਨੰਿਰ 

ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਮਸੱਕ ੇ

ਮਡਸਪੋਜੇਿਲ ਕਿੈਰਾ 

ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਪੈੱਨ/ਪੈਨਮਸਲ 

ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਮਕਤਾਿ  

© 2021 ਸੈਨ ਮਡਏਗ ੋਗੈਸ ਐਡਂ ਇਲੈਕਮਟ੍ਕ ਕੰਪਨੀ। ਟ੍ੇਡਿਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਿੰਮਧਤ ਿਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਿਵੇਂ ਹਨ। S2150039 1121  
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