
ਫੈਮਿਲੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ:  
ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿੱਟ 
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ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਿ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿੱਟ ਨੰੂ ਵਾਟਰ-ਪਰੂਫ ਅਤੇ ਿੁਤਰਣ-ਰਮਹਤ ਿੰਟੇਨਰਾਂ ਮਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਹੇਠਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟ ਮਵੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਵਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਮਤੰਨ ਮਦਨਾਂ ਜਾਂ 72 ਘੰਮਟਆ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਯਮਿਤ ਰੂਪ ਮਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟ ਨੰੂ ਮਫਰ ਤੋਂ ਭਰਨ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆ ਂਅਪੂਰਤੀਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਦਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਇੱਿ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਵਅਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 
ਮਦਨ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਵਅਿਤੀ 3+ ਗੇਲਨ) 

ਭੋਜਨ, ਨਾ-ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-ਮਦਨ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ 
• ਸੁੱ ਿੇ ਫਲ 

• ਐਨਰਜੀ/ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰ 

• ਪਾਊਡਰਡ ਮਡ੍ਰੰ ਿਜ਼ 

•  ਇੰਸਟੈਂਟ ਫੂਡ ਪੈਿ (ਮਜਵੇਂ ਮਿ ਓਟਿੀਲ, ਰੈਿਨ ਨੂਡਲਜ਼, ਸੂਪ, ਆਮਦ) 

• ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ 

• ਿੈਨ ਓਪਨਰ 

• ਖਾਣਾ ਪਿਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਨ 

ਿਾਗਜ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਪੂਰਤੀਆਂ 
• ਪੇਪਰ ਪਲੇਟਾਂ 
• ਪਲਾਸਮਟਿ ਦੇ ਬਰਤਨ 

• ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ 

• ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ 
• ਰੱਦੀ ਦੇ ਬੈਗ 

ਮਨੱਜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਾਨ 

• ਨਿੀ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ 

• ਹੈਂਡ ਸੋਪ 

• ਤਰਲ ਮਡਟਰਜੈਂਟ 

•  ਸ਼ੈਂਪੂ 
• ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਸ਼/ਿੰਘਾ 
• ਟੁੱ ਥਪੇਸਟ ਅਤੇ ਟੁੱ ਥਬਰਸ਼ 

• ਡੀਓਡਰੈਂਟ 

• ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਾਨ 

ਛੋਟੇ ਬੱਮਚਆ ਂਦਾ ਸਿਾਨ 

• ਫਾਰਿੂਲਾ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਭੋਜਨ 

• ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਸਾਫ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆ ਪੱਟੀਆਂ 

ਪਮਹਰਾਵਾ 
• ਿੱਪੜ ੇ

• ਜੁੱ ਤੇ/ਬੂਟ 

• ਜੈਿਟ/ਿੋਟ 
• ਦਸਤਾਨੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰੀ ਿੰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ)  

sdge.com/checklists  

ਬਾਰਬੀਮਿਯ,ੂ ਗੈਸ ਗਮਰੱਲ, ਜਾਂ ਿੈਂਪ ਸਟੋਵ (ਮਸਰਫ ਆਊਟਡੋਰ) 

• ਚਾਰਿੋਲ 

• ਚਾਰਿੋਲ ਲਾਈਟਰ ਫਮਲਊਡ 

• ਿਾਮਚਸਾਂ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਿਰ/ਇਗਨੀਟਰ 

• ਪ੍ਰੋਪੇਨ 

ਿੰਬਲ ਜਾਂ ਸਲੀਮਪੰਗ ਬੈਗ 

ਫਸਟ ਏਡ ਮਿੱਟ 

•  ਫਸਟ ਏਡ ਬੱੁਿ   

•  ਐਟਂੀਸੈਪਮਟਿਸ 

•  ਮਚਪਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਾਲੀਦਾਰ, ਮਚਪਿਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ  

•  ਏਸ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਪਮਲੰਟ  

•  ਅੱਖ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਮਲਊਸ਼ਨ  

•  ਿੋਲਡ ਪੈਿ  

ਦਵਾਈਆਂ, ਨੁਸਖ ੇਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਿਾਊਂਟਰ 

ਐਨਿਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਮਖਆ ਉਪਿਰਣ, ਸੁਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨ, ਆਮਦ। 

ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਸਿ  

ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ 

ਰੇਡੀਓ, ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਮਲਤ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਿਰੈਂਿ 

ਿਲੌਿ ਜਾਂ ਘੜੀ, ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਮਲਤ 

ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆ ਂ

ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈਆਂ 
• ਆਈ.ਡੀ. ਟੈਗ ਅਤੇ ਲੀਸ਼/ਿੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਿਾਲਰ 

• ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 
• ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈਟਿਾਂ (ਮਜਵੇਂ ਮਿ ਿੂੜੇਦਾਨ) 

• ਦਵਾਈਆਂ 

ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਿਰਨ ਲਈ ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਪਲਾਇਰ 

ਚਾਿੂ ਜਾਂ ਿਲਟੀ-ਪਰਪਸ ਟੂਲ 

ਡਿਟ ਟੇਪ 

ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ 

ਿਦਦ ਲਈ ਸੰਿੇਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਵਸਲ (ਸੀਟੀ) 

ਸੈਨ ਮਡਏਗ,ੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲ, ਔਰੇਂਜ, ਮਰਵਰਸਾਈਡ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਜਂਲਸ ਿਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ੇ 

ਫੈਮਿਲੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਿ ਸੂਚੀਆਂ (ਹਾਰਡ ਿਾਪੀਆ)ਂ 

© 2021 ਸੈਨ ਮਡਏਗ ੋਗੈਸ ਐਡਂ ਇਲੈਿਮਟ੍ਰਿ ਿੰਪਨੀ। ਟ੍ਰੇਡਿਾਰਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਮਧਤ ਿਾਲਿਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੱਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। S2150042 1121  
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