ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਿਹਤ
ਹਰ ਸਾਲ ਬਬਿ੍ਰਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਵਾਈਲਡਫਾਇਰਜ਼ (ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਵੀ ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ)
ਲਗਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਨੰ ਕਈ ਤਰੀਬਕਆਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ:
ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਤੋਂ ਧੰਆਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਬਜਲੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਿਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ
ਜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਬਹਲਾਾਂ ਤੋਂ
ਬਤਆਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਬਰਵਾਰ ਨੰ ਸੁਰਿੱਬਿਅਤ ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੀ ਸੀ ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਸਰਬਵਸ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦਾ ਗਤੀਬਵਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੋਸਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਕ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ਰਣ ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਿਤਰਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ, ਅਿੱਗ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੀ ਰੇਬਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ
ਾਂ ੀ ਹੈ।
ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦਾ ਧੰਆਾਂ ਕਈ ਾਂ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਕਾਾਂ ਦਾ ਬਬਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬਡਜ਼ੀਜ਼
ਕੰਿਰੋਲ: ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦਾ ਧੰਆਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਵੇਿ।ੋ

ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸਿਡ-19
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਬਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫੇਫਬੜਆਾਂ ਬਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਬਮਊਨ
ਪ੍ਰਤੀਬਕਰਆ ਬਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਲਾਗਾਾਂ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੋਬਵਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਬਵਡ-19 ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ ਦਾ
ਵਾਈਲਡਫਾਇਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ੰਨਾ ਵੇਿ।ੋ
ਜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਿਤਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਦਿੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਜੰਨ੍ਾਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ
ਕੋਬਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਲਾਾਂ ਨੰ ਵਰਤਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ਰਨ ਹੈ। ਸੁਰਿੱਬਿਅਤ ਰਬਹਣ ਦੇ ਤਰੀਬਕਆਾਂ ਬਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•

ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਬਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ (6 ਫੁਿੱਿ ਜਾਾਂ 2 ਮੀਿਰ)
ਬਨਯਬਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੰ ਧੋਣਾ ਜਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਿਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣਾ
ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਣੀ ਜਾਾਂ ਕਪ੍ੜੇ ਦੀ ਬਾਾਂਹ ਬਵਿੱਚ ਿੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬ ਿੱਕਣਾ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹੇਠਾਾਂ ਬਦਿੱਬਤਆਾਂ ਬਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੰਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ:
•
•
•

ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੋਬਵਡ-19 ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ, ਫਲ ਵਰਗੇ ਜਾਾਂ ਕੋਬਵਡ-19 ਵਰਗੇ ਲਿੱ ਣ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਬਨਾਾਂ ਕੇ ਉਹ ਬਕੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹਨ,
ਜਾਾਂ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਾਂ ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਬਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੁਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰੋ
•

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਬਬਲਕ ਹੈਲਥ ਅਬਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ

•

•
•

ਈਆਰਏ (ERA) ਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕਬਮਊਬਨਿੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪ੍ੋਰਿ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ (community Emergency Support
Services) ਨਾਲ ਰਬਜਸਿਰ ਕਰਨਾ। ਜਾਾਂ, ਕਬਮਊਬਨਿੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪ੍ੋਰਿ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਬਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਦੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੁਿੱਹਈਆ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ
ਕੋਬਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਿ ਬਬਰਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਆਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਵੈਬਕਊਈ ਗਾਈਡੈਂ ਸ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਬਿਆਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਬਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਬਵਿੱਚ ਰਬਜਸਿਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਬਚਤ
ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਫੇਸ ਕਵਬਰੰਗ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰ ਪ੍ਬਹਨਣਾ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ
ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱ ਣਾਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਕੋਬਵਡ-19 ਸਵੈ-ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਿਲ (COVID-19 Self- Assessment Tool)
ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਿੈਸਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ
ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਨਕਲਣਾ ਬਪ੍ਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਬਵਡ-19 ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਤਲਾਸ਼ੋ। ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਿਰ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ ਦੇ ਿੈਸਬਿੰਗ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਫੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬਤਆਰੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਬਬਪ੍ਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਾਂ ਬਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲਿੱ ਣਾਾਂ ਨੰ ਵੇਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਕ ਕਬਮਊਬਨਿੀ ਬਨਕਾਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੇਤਰ ਬਵਚ
ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕਿੱਥੇ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ ਜਾਾਂ ਦਬਸ਼ਤ ਪ੍ਾਣੀ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਾਂ ਨੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੁਝ ਸਪ੍ਲਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਿ ਬਦਿੱਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਿਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬਥਤੀ ਦੀ ਬਤਆਰੀ ਬਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਬਨਕਾਸੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਾਂ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਸੁਰਿੱਬਿਅਤ ਬਕਵੇਂ ਰਬਹਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਾਂ ਬਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਵੇਿੋ।
•
•
•

ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਘਰੇਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਕਿੱਿ ਅਤੇ ਗੈਬ-ਐਾਂਡ-ਗੋ ਬੈਗ ਬਕਵੇਂ ਬਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਬਤਆਰ ਰਹੋ
ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬਤਆਰੀ ਕਰਨਾ: ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਾਸ ਬਸਹਤ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ, ਵੇਿੋ:
•
•

ਬੀਸੀ ਬਚਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪ੍ਤਾਲ: ਡਾਇਬੀਿੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪ੍ੈਕ
ਬੀਸੀ ਰੀਨਲ ਏਜੰਸੀ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਤਆਰੀ

ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਫਾਇਰਸਮਾਰਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਬਿੰਗ ਯੌਰ ਕਬਮਊਬਨਿੀ
ਫਰੌਮ ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਧੰਆਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ ਧੰਏ ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੇਕ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਕਬਰਆ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਸਹਤ ਅਤੇ
ਐਕਸਪ੍ੋਜ਼ਰ ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲਿੱ ਣਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਿੱਿਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਨਿੱਕ ਵਗਣਾ, ਗਲ਼ੇ ਬਵਿੱਚ ਿਰਾਸ਼, ਹਲਕੀ
ਿੰਘ, ਬਲਗਮ ਬਣਨਾ, ਘਰਘਰਾਹਿ ਜਾਾਂ ਬਸਰਦਰਦ। ਇਹ ਲਿੱ ਣ ਡਾਕਿਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਬੰਬਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਐਕਸਪ੍ੋਜ਼ਰ ਨੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱ ਣਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਡਾਕਿਰੀ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ
ਕਰੋ।
ਬੀਸੀ ਬਵਚ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ, ਬਜਸ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹ ਬਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ
ਿਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:
• ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ: ਬੀ.ਸੀ. ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਦਾ ਡੈ ਸ਼ਬੋਰਡ
• ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ: ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਅਤੇ ਬਵਸਥਾਬਪ੍ਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੀਸੀ ਬਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਸਹਤ ਅਬਧਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•
•
•

ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿੀ - ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਈਲੈਂ ਡ ਹੈਲਥ - ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ
ਇੰਿੀਬਰਅਰ ਹੈਲਥ - ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਘਿਨਾਵਾਾਂ

ਿਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ (ਇਵੈਬਕਉਏਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਾਂ ਅਿੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਿਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਸਬਵਕ ਇੰਫੋ ਬੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰੀ ਦੇਿੋ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਬਿਅਤ ਿੇਤਰ ਬਵਿੱਚ ਕਿੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਬਨਕਾਸੀ ਰਸਬਤਆਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵਿੱਚ ਡਰਾਇਬਵੰਗ ਦੀਆਾਂ ਸਬਥਤੀਆਾਂ 'ਤੇ
ਨਵੀਨਤਮ ਅਪ੍ਡੇ ਿਸ ਲਈ ਡਰਾਈਵਬੀਸੀ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਬਨਕਾਸੀ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਨੰ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਬਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬਤਆਰ ਬਕਵੇਂ ਰਬਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•
•

ਹੰਗਾਮੀ ਸਬਥਤੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਦੌਰਾਨ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਿਭਾਲ ਬਵਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ (HealthLinkBC File
#103c)
ਕਮਯਬਨਿੀ ਵਲੋਂ ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (HealthLinkBC File #103a)

ਕਮਯਬਨਿੀ ਵਲੋਂ ਬਵਸਥਾਬਪ੍ਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਧੰਏ ਾਂ ਦੇ ਕਣ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬਵਿੱਚ ਜਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਮਾ, ਕਰੌਬਨਕ ਓਬਸਿਰਿੱਕਬਿਵ ਪ੍ਲਮਨਰੀ ਬਡਸਆਰਡਰ
(ਸੀਓਪ੍ੀਡੀ), ਫੇਫਬੜਆਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਾਂ ਬਦਲ ਦੀਆਾਂ ਸਮਿੱਬਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਇਬਤਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਲਿੱ ਣਾਾਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਧੰਏ ਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਬਿੱਬਚਆਾਂ, ਬਨਆਬਣਆਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਾਂ ਬਬਮਾਰੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕਰਮਣਾਾਂ ਦਾ ਜੋਿਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਬਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਗੰਭੀਰ ਿੰਘ, ਬਸਰ ਚਿੱਕਰਾਉਣਾ, ਾਤੀ ਬਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਬਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਧਣ ਬਜਹੇ ਵਧੇਰੇ
ਗੰਭੀਰ ਲਿੱ ਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਿਰੀ ਤਵਿੱਜੋ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਬਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਿਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ। ਨੈਵੀਗੇਿਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਬਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲਿੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਰਬਜਸਿਰਡ ਨਰਸ, ਰਬਜਸਿਰਡ
ਡਾਇਿੀਸ਼ੀਅਨ, ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਸਰਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਾਂ ਫਾਰਮੇਬਸਸਿ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਬਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸਪਿ੍ਰਿਸਕਿਪਸ਼ਨ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਰਬਮਸਸਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਬਪ੍ਿ੍ਰਸਬਕਰਪ੍ਸ਼ਨ
ਤੋਂ ਬਬਨਾਾਂ ਇਿੱਕ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਬਮਸਸਿਸ ਆਫ਼ ਬਬਿ੍ਰਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਪ੍ਾਤਕਾਲੀਨ ਸਬਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਬਨਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ -'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਸਨਕ
ਆਪ੍ਣੇ ਿੇਤਰ ਬਵਿੱਚ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਬਨਕ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈਲਥਬਲੰ ਕ ਬੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰੀ ਬਵਿੱਚ ਲਿੱ ਭੋ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਬਸਹਤ ਸੇਵਾ
ਨੈਵੀਗੇਿਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਸਹਤ ਸੇਵਾ ਨੈਵੀਗੇਿਰ 24/7, ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬਦਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।

ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ ਦੀ ਅਡਵਾਰੀਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਬਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਘਰਘਰਾਹਿ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਿਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।
ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਬਚਆਾਂ ਲਈ, ਬਜੁਰਗਾਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਦਲ
ਅਤੇ ਫੇਫਬੜਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਬਮਾਰੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਜਸ ਬਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵਾ
ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਲਈ, ਦੇਿੋ:
•
•
•
•

ਬੀਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ
o ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ
ਕਣਾਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ (HealthLinkBC File #65e)
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦਾ ਧੰਆਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਸਹਤ

ਆਪ੍ਣੀ ਬਸਹਤ ਅਥਾਬਰਿੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਬਦਿੱਤੇ ਲੰ ਬ ਕਾਾਂ 'ਤੇ ਕਬਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।
•
•
•
•
•

ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ- ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ
ਇੰਿੀਬਰਅਰ ਹੈਲਥ - ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ
ਆਇਲੈਂ ਡ ਹੈਲਥ - ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ
ਨੌਰਦਨ ਹੈਲਥ - ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ: ਧੰਏ ਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪ੍ਬਰਸਬਥਤੀਆਾਂ ਬਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦੇ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜੋਿਮ ਨੰ ਘਿੱਿ ਕਰਨਾ
ਵੈਨਕਵਰ ਕੋਸਿਲ ਹੈਲਥ - ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ

ਹਿਾ ਦੀ ਗੁ ਣਿੱਤਾ ਦੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਠੰਢੇ ਰਸਹਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਬਾਰੀਆਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਏਅਰ
ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਸਫਾਬਰਸ਼ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਾਂ, ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀਆਾਂ
ਬੰਦ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਕਬਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਬਾਰੀਆਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੰਦ ਹੈ (ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ), ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਠੰਡਾ ਰਬਹਣ ਲਈ ਿਾਸ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ੍ਣੇ ਿੇਤਰ ਲਈ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਸਫ਼ਾਬਰਸ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪ੍
ਿ ਡੇ ਿ ਰਬਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀਸੀ ਏਅਰ ਕੁਆਬਲਿੀ - ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਅੰਦਰ ਬਕਵੇਂ
ਠੰਿੇ ਰਬਹਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬੀਿ ਦ ਹੀਿ ਹੈਲਥ ਫੀਚਰ ਦੇਿੋ।

ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਨਬਜਿੱਠਣਾ
ਬਬਪ੍ਤਾਵਾਾਂ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਬਸਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਸਹਤ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਬਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਬਰਵਾਰ ਬਵਚ ਤਣਾਅ ਜਾਾਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਨੰ ਪ੍ ਾਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
•
•
•
•
•
•
•

ਬੀਸੀ ਬਚਲਡਰਨਜ਼ ਕੈਲਿੀ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਬਰਸੋਰਸ ਸੈਂਿਰ (ਪ੍ੀਡੀਐਫ਼ 450 ਬਕਬਾ)
ਬਬਪ੍ਤਾਵਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਬਚਆਾਂ ਬਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਨੰ ਪ੍ ਾਣਨਾ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਕਰਨਾ
ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਚੰਨ੍
ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਬਿੱਬਚਆਾਂ ਅਤੇ ਬਕਸ਼ੋਰਾਾਂ ਬਵਚ ਤਣਾਅ
ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਔਿੇ ਸਬਮਆਾਂ ਬਵਚ ਗਿੱਲ ਕਰੋ: 2017 ਦੀਆਾਂ ਬੀਸੀ ਦੀਆਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਘਰ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਾਂ ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਬਸ਼ਤ ਕਰ ਬਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣਾ ਸੁਰਿੱਬਿਅਤ ਹੈ,
ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਬਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਕਵਰ ਹੋਣਾ

ਭੋਜਨ ਸੁਰਿੱਬਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੇਤਰ ਬਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵਿੱਚ ਬਬਜਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਿੱਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਦੇ ਅਸਰ
ਨੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵਿੱਚ ਜਾਨ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਫਾਇਰ ਬਰਿਾਰਡੈਂ ਿਸ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ ਬਕ
ਫਾਇਰ ਬਰਿਾਰਡੈਂ ਿਸ ਜਾਾਂ ਪ੍ਾਵਰ ਆਉਿੇਜਾਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਕਵੇਂ ਰਿੱਬਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।
•
•
•
•
•

ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਰੋਗਾਣ ਰਬਹਤ ਕਰਨਾ (HealthLinkBC File #49b)
ਫਾਇਰ ਬਰਿਾਰਡੈਂ ਿਸ: ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ
ਭੋਜਨ ਫੈਬਸਲਿੀਆਾਂ ਤੇ ਬਬਜਲੀ ਜਾਣਾ
ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ: ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ: ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗੁ ਣਵਿੱਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (HealthLinkBC File #49f)

ਆਖਰੀ ਿਸਿਸਖਆ: August 24, 2020

ਹੋਰ ਹੈਲਥਬਲੰ ਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲ ਬਵਬਸ਼ਆਾਂ ਵਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬਸਹਤ ਯਬਨਿ ਕੋਲ ਜਾਓ।
ਬੀ.ਸੀ. ਬਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 8-1-1 (ਿੋਲ-ਫਰੀ) ਤੋ ਫੋਨ
ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਿੱਚਾ ਸੁ ਣਨ ਵਾਬਲਆਾਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬਵਿੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ
ਹਨ।

