
4 ਮੁੱ ਖ ਵਾਟਰ ਵਾਲਵ ਦਾ ਸਥਾਨ:

4 ਗੈਸ ਵਾਲਵ ਦਾ ਸਥਾਨ*:

4 ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਰੈਂਚ ਦਾ ਸਥਾਨ: 

4 ਇਲੈਕਟਟ੍ਕ ਪੈਨਲ/ਮਰੇਨ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦਾ ਸਥਾਨ:

4 ਗੈਰਾਜ ਡੋਰ ਮੈਨੁਅਲ ਓਵਰਰਾਈਡ ਦਾ ਸਥਾਨ:

4 ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ: 

4 ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਾਇਰ ਟਡਪਾਰਟਮੈਂਟ:

4 ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੁਟਲਸ ਜਾਂ ਸੈਟਰਫ: 

4 ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਟਚਟਕਤਸਕ: 

4 ਗੈਸ/ਪ੍ੋਪਰੇਨ ਕੰਪਨੀ: 

4 ਇਲੈਕਟਟ੍ਕ ਕੰਪਨੀ:

4 ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ:

4 ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ:

4 ਜ਼ਟਹਰ ਟਨਯੰਤਰਣ: 1-800-222-1222 — ਟਦਨ ਟਵੱਚ 24 ਘੰਟਰੇ, ਹਫ਼ਤਰੇ ਟਵੱਚ 7 ਟਦਨ, ਸਾਲ ਟਵੱਚ 365 ਟਦਨ

ਫਟੈਮਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ:  
ਟਰਰੇਟਨੰਗ ਅਤਰੇ ਟਡ੍ੱ ਲਾਂ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ਸਾਲ ਟਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਰੇ ਫੈਟਮਲੀਫੈਟਮਲੀ  ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਪਲਾਨਪਲਾਨ  ਬਾਰਰੇ ਟਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਅੱਪਡਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਰਵਾਰਕ 

ਮੀਟਟੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਸਪਲਾਈਸਪਲਾਈ  ਟਕੱਟਟਕੱਟ  ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।  ਇਹ ਟਨਰਧਾਟਰਤ 

ਕਰੋ ਟਕ ਕੀ ਵਾਧੂ ਟਸਖਲਾਈ, ਉਪਕਰਨ ਅਤਰੇ ਅਪੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣਰੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਟਭਆਸ ਕਰੋ, ਅਟਭਆਸ ਕਰੋ, ਅਟਭਆਸ ਕਰੋ। 
ਅਟਭਆਸ ਡਟਰੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌੜਨਾ ਤੁਹਾਡਰੇ ਪ੍ਤੀਟਕ੍ਆ ਦਰੇ ਸਮੇਂ ਟਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਟਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਅਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
A. ਜਾਣੋਜਾਣੋ  ਟਕਟਕ  ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ  ਨੰੂਨੰੂ  ਟਕਵੇਂਟਕਵੇਂ  ਅਤਰੇਅਤਰੇ  ਟਕੱਥਰੇਟਕੱਥਰੇ  ਬੰਦਬੰਦ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਹੈਹੈ:  :  

* ਗੈਸ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਾਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੁਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਗੰਧ ਨੰੂ ਮਟਹਸਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਰੇ, ਗੈਸ ਦਰੇ ਟਨਕਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਣੁਦਰੇ, ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਰੇ ਹੋਰ ਸੰਕਰੇਤ ਨਹੀਂ ਦਰੇਖਦਰੇ ਹੋ। 

B. ਬਾਹਰਬਾਹਰ  ਜਾਣਜਾਣ  ਦਰੇਦਰੇ  ਦਰਵਾਜ਼ਰੇਦਰਵਾਜ਼ਰੇ  ਅਤਰੇਅਤਰੇ  ਟਖੜਕੀਆਂਟਖੜਕੀਆ,ਂ , ਉਪਯੋਗਤਾਉਪਯੋਗਤਾ  ਬੰਦਬੰਦ  ਹੋਣਹੋਣ  ਅਤਰੇਅਤਰੇ  ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਸਪਲਾਈਸਪਲਾਈ  ਟਕੱਟਟਕੱਟ  ਦਰੇਦਰੇ  ਸਥਾਨਾਂਸਥਾਨਾਂ  ਨੰੂਨੰੂ  ਦਰਸਾਉਂਦਰੇਦਰਸਾਉਂਦਰੇ  ਹੋਏਹੋਏ  ਆਪਣਰੇਆਪਣਰੇ  ਘਰਘਰ  ਦੀਦੀ  ਇੱਕਇੱਕ  ਫਲੋਰਫਲੋਰ  ਯੋਜਨਾਯੋਜਨਾ  
ਬਣਾਓ।ਬਣਾਓ।  ਯਕੀਨੀਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਓਬਣਾਓ  ਟਕਟਕ  ਤੁਹਾਡਰੇਤੁਹਾਡਰੇ  ਘਰਘਰ  ਟਵੱਚਟਵੱਚ  ਹਰਹਰ  ਕੋਈਕੋਈ  ਟਵਅਕਤੀਟਵਅਕਤੀ  ਇਸਇਸ  ਬਾਰਰੇਬਾਰਰੇ  ਜਾਣਦਾਜਾਣਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।  ਇਸਨੰੂਇਸਨੰੂ  ਬਰੇਬੀਟਸਟਰਬਰੇਬੀਟਸਟਰ  ਅਤਰੇਅਤਰੇ  ਘਰਰੇਲੂਘਰਰੇਲ ੂ ਮਟਹਮਾਨਾਂਮਟਹਮਾਨਾਂ  ਨੰੂਨੰੂ  ਟਦਖਾਓ।ਟਦਖਾਓ।  

C. ਆਪਣਰੇਆਪਣਰੇ  ਪਟਰਵਾਰਪਟਰਵਾਰ  ਲਈਲਈ  ਦੋਦ ੋ ਮੁੜਮੁੜ  ਇਕੱਠੇਇਕੱਠੇ  ਹੋਣਹੋਣ  ਵਾਲਰੇਵਾਲਰੇ  ਸਥਾਨਾਂਸਥਾਨਾਂ  ਨੰੂਨੰੂ  ਸਥਾਟਪਤਸਥਾਟਪਤ  ਕਰੋ।ਕਰੋ।  ਇੱਕਇੱਕ  ਤੁਹਾਡੀਤੁਹਾਡੀ  ਆਲਰੇਆਲਰੇ--ਦੁਆਲਰੇਦੁਆਲਰੇ  ਦੀਦੀ  ਮੀਟਟੰਗਮੀਟਟੰਗ  ਦਾਦਾ  ਸਥਾਨਸਥਾਨ  ਹੋਵਰੇਗਾਹੋਵਰੇਗਾ, , ਘਰਘਰ  ਦਰੇਦਰੇ  ਆਲਰੇਆਲਰੇ--ਦੁਆਲਰੇਦੁਆਲਰੇ  ਟਜਵੇਂਟਜਵੇਂ  ਟਕਟਕ  
ਗਲੀਗਲੀ  ਦਾਦਾ  ਕੋਨਾਕੋਨਾ  ਜਾਂਜਾਂ  ਨਜ਼ਦੀਕੀਨਜ਼ਦੀਕੀ  ਪਾਰਕ।ਪਾਰਕ।  ਦੂਜਾਦੂਜਾ  ਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾ  ਟਨਕਾਸੀਟਨਕਾਸੀ  ਸਥਾਨਸਥਾਨ  ਹੋਵਰੇਗਾਹੋਵਰੇਗਾ, , ਘਰਘਰ  ਤੋਂਤੋਂ  ਦੂਰਦੂਰ  ਇੱਕਇੱਕ  ਜਾਟਣਆਜਾਟਣਆ--ਪਛਾਟਣਆਪਛਾਟਣਆ  ਸਥਾਨਸਥਾਨ, , ਟਜੱਥਰੇਟਜੱਥਰੇ  ਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾ  ਪਟਰਵਾਰਪਟਰਵਾਰ  ਦੁਬਾਰਾਦੁਬਾਰਾ  ਇਕੱਠਾਇਕੱਠਾ  ਹੋਹੋ  
ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ  ਜਰੇਜਰੇ  ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ  ਘਰਘਰ  ਵਾਪਸਵਾਪਸ  ਆਉਣਆਉਣ  ਦਰੇਦਰੇ  ਯੋਗਯੋਗ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਹੰੁਦਰੇ।ਹੰੁਦਰੇ।  

D. ਇੱਕਇੱਕ  ਸ਼ਟਹਰਸ਼ਟਹਰ--ਤੋਂਤੋਂ--ਬਾਹਰਬਾਹਰ  ਦਾਦਾ  ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ    ਚੁਣੋਚੁਣੋ  ਟਜਸਨੰੂਟਜਸਨੰੂ  ਘਰਘਰ  ਟਵੱਚਟਵੱਚ  ਹਰਹਰ  ਕੋਈਕੋਈ  ਕਾਲਕਾਲ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਅਤਰੇਅਤਰੇ  ਆਪਣਰੇਆਪਣਰੇ  ਸਥਾਨਸਥਾਨ  ਅਤਰੇਅਤਰੇ  ਸਟਥਤੀਸਟਥਤੀ  ਦੀਦੀ  ਟਰਪੋਰਟਟਰਪੋਰਟ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਜਾਣਦਾਜਾਣਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।
ਹਰਹਰ  ਟਕਸਰੇਟਕਸਰੇ  ਨੰੂਨੰੂ  ਇਹਇਹ  ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ  ਯਾਦਯਾਦ  ਰੱਖਣਾਰੱਖਣਾ  ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ  ਹੈਹੈ  ਜਾਂਜਾਂ  ਇਸਨੰੂਇਸਨੰੂ  ਆਪਣਰੇਆਪਣਰੇ  ਨਾਲਨਾਲ  ਇੱਕਇੱਕ  ਕਾਰਡਕਾਰਡ ' 'ਤਰੇਤਰੇ  ਰੱਖਣਾਰੱਖਣਾ  ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।  ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਦੌਰਾਨਦੌਰਾਨ, , ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਜਵਾਬਜਵਾਬ  ਦਰੇਣਦਰੇਣ  ਵਾਲਰੇਵਾਲਰੇ  
ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਦੁਆਰਾਦੁਆਰਾ  ਸਥਾਨਕਸਥਾਨਕ  ਫ਼ੋਨਫ਼ੋਨ  ਲਾਈਨਾਂਲਾਈਨਾਂ  ਨੰੂਨੰੂ  ਬੰਟਨਹਿ ਆਬੰਟਨਹਿ ਆ  ਜਾਜਾ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।  

E. ਫਸਟਫਸਟ  ਏਡਏਡ/CPR /CPR ਟਸਖਲਾਈਟਸਖਲਾਈ  ਟਵੱਚਟਵੱਚ  ਸਾਮਲਸਾਮਲ  ਹੋਣਹੋਣ  ਬਾਰਰੇਬਾਰਰੇ  ਟਵਚਾਰਟਵਚਾਰ--ਚਰਚਾਚਰਚਾ  ਕਰੋ।ਕਰੋ।  ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਨਪ੍ਮਾਣੀਕਰਨ  ਨੰੂਨੰੂ  ਬਰਕਰਾਰਬਰਕਰਾਰ  ਰੱਖੋ।ਰੱਖੋ।  

F. ਯਕੀਨੀਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਓਬਣਾਓ  ਟਕਟਕ  ਘਰਘਰ  ਟਵੱਚਟਵੱਚ  ਹਰਹਰ  ਕੋਈਕੋਈ  ਇਹਇਹ  ਜਾਣਦਾਜਾਣਦਾ  ਹੈਹੈ  ਟਕਟਕ  ਅੱਗਅੱਗ  ਬੁਝਾਊਬੁਝਾਊ  ਯੰਤਰਯੰਤਰ  ਨੰੂਨੰੂ  ਸੁਰੱਟਖਅਤਸੁਰੱਟਖਅਤ  ਢੰਗਢੰਗ  ਨਾਲਨਾਲ  ਟਕਵੇਂਟਕਵੇਂ  ਚਲਾਉਣਾਚਲਾਉਣਾ  ਹੈ।ਹੈ।  ਆਪਣੀਆਪਣੀ  ਪਸੰਦਪਸੰਦ  ਵਾਲਰੇਵਾਲਰੇ  ਖੋਜਖੋਜ  ਇੰਜਣਇੰਜਣ  ਦੀਦੀ  ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ  
ਕਰਕਰੇਕਰਕਰੇ  ਟਦਸ਼ਾਟਦਸ਼ਾ--ਟਨਰਦਰੇਸ਼ਟਨਰਦਰੇਸ਼  ਸੰਬੰਧੀਸੰਬੰਧੀ  ਵੀਡੀਓਵੀਡੀਓ  ਔਨਲਾਈਨਔਨਲਾਈਨ  ਉਪਲਬਧਉਪਲਬਧ  ਹਨ।ਹਨ।  

G. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨਟੈਲੀਫ਼ੋਨ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ:  :  

"911" ਦੀਦੀ  ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ  ਟਸਰਫ਼ਟਸਰਫ਼  ਜਨਲਰੇਵਾਜਨਲਰੇਵਾ  ਐਮਰਜੈਂਸੀਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਸਟਥਤੀਆਂਸਟਥਤੀਆ ਂ ਲਈ ਹੀਲਈ ਹੀ  ਕਰੋਕਰੋ    

sdge.com/checklists  
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