
ਜੰਗਲ ਦੀਆ ਂਅਗੱ ਂ ਅਤੇ ਤੁਹ ਡੀ ਸਿਹਤ 
ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਬ੍ ਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ (ਫੌਰੈਸਿ ਫਾਇਰਾਾਂ  ੀ ਬ੍ਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਬ੍ਸਹਤ ਅਤ ੇਸ ਰਿੱਬ੍ਿਆ ਨ ੰ  ਅਨੇਕ ਢੰਗਾਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਿਭਾਬ੍ ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ: ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਤੋਂ 

ਧ ੰਆਾਂ ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਨ ੰ  ਪ੍ਿਭਾਬ੍ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਜਲੀ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤ ਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਿਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੇ 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ  ਾਸਤੇ ਪ੍ਬ੍ਹਲਾਾਂ ਤੋਂ 

ਬ੍ਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਤ ਹਾਡੇ ਪ੍ਬ੍ਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਬ੍ ਿੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ:  ਾਈਲਡਫਾਇਰ ਸੇ ਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਗਤੀਬ੍ ਧੀ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੋਸਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਆ ਸੰਰੰਧੀ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਜੋਿਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਣ ਸਕਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ, ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ, ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਿਤਰ ੇਸੰਰੰਧੀ 

ਰੇਬ੍ਿੰਗਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਰਾਰੇੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦਾ ਧ ੰਆਾਂ ਹ ਾ ਨ ੰ  ਦ ਬ੍ਸ਼ਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਈ ਸਾਰ ੇਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ ਦਾ ਰਬ੍ਣਆ ਹੋਇਆ ਹ ੰਦਾ ਹੈ।  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਸਰਕਾਰ:  ਾਈਲਡਫਾਇਰ ਸੇ ਾ  ੇਿੋ। 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਲਈ ਸਤਆਰੀ 

ਅਬ੍ਜਹੀਆਾਂ ਅਨੇਕ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਹਨ ਬ੍ਜਹੜੀਆਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਸੰਕਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲ ਂ ਬ੍ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹ।ੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦੇਦੌਰ ਨ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਲਈ ਬ੍ਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤ ੇਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨਿੀ ਇ ਕੈ ਏਸ਼ਨ ਹ ਕਮਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਹ 

ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗ ੇਬ੍ਕ ਤ ਹਾਡੇ ਿੇਤਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਰਾਰ ੇਨ ੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਕਥੇ ਲਿੱਭਣੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ 

ਤੋਂਬ ਅਦ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਹ ਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਜਾਾਂ ਦ ਬ੍ਸ਼ਤ ਪ੍ਾਣੀ  ਰਗੀਆਾਂ ਸਮਿੱਬ੍ਸਆ ਾਾਂ ਦਾ ਅਨ ਭ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 

ਬ੍ਤਆਰੀ ਰਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੰਨਾ੍ਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਕਨੇਡੀਅਨ ਰੈਿੱਡ ਕਰੌਸ: ਬ੍ਤਆਰ ਰਹੋ - ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬ੍ਤਆਰੀ ਅਤ ੇ

ਬ੍ਰਕ ਰੀ 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਸਹਲ ਂ 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੜਕਾਾਂ ਰੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਕ ਝ ਸਪ੍ਲਾਈਆਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਿੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨ ੰ  ਿਾਲੀ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਿੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬ੍ਤਆਰੀ ਬ੍ਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤ ੇਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਨ 

ਸੰਰੰਧੀ ਅਲਰਿ ਜਾਾਂ ਹ ਕਮ ਦੀ ਸ ਰਤ ਬ੍ ਿੱਚ ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਅਤ ਬ੍ਕ ੇਂ ਰਬ੍ਹਣਾ ਹੈ ਰਾਰ ੇਹੇਠਾਾਂ ਸਾਧਨ ਦੇਿੋ। 

 ਰੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਕਿ ਅਤ ੇਗਰੈਰ-ਐਾਂਡ-ਗੋ-ਰੈਗ ਬ੍ਤਆਰ ਕਰਨਾ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਰੈਿੱਡ ਕਰੌਸ: ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ - ਪ੍ਬ੍ਹਲਾਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰਾਅਦ ਬ੍ ਿੱਚ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਬ੍ਤਆਰੀ ਕਰੋ 

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬ੍ਤਆਰੀ ਕਰਨਾ: ਪ੍ਾਣੀ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਤੇ ਫੋਕਸ 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੀਆਾਂ ਬ੍ਸਹਤ ਸੰਰੰਧੀ ਿਾਸ ਅ ਸਥਾ ਾਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਰੰਧੀ ਯੋਜਨਾਰੰਦੀ ਲਈ, ਦੇਿੋ: 

 ਰੀ. ਸੀ. ਬ੍ਚਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪ੍ਤਾਲ: ਡਾਇਰਿੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰ ਾਈ ਲ ਪ੍ੈਕ 

 ਰੀਸੀ ਰੀਨਲ ਏਜੰਸੀ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬ੍ਤਆਰੀ 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content?id=AD63768577B74F0D865B249B9CFC1A49
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status/wildfire-situation
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/wildfires-and-your-health#before
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/wildfires-and-your-health#during
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/wildfires-and-your-health#after
https://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/be-ready-emergency-preparedness-and-recovery
https://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/be-ready-emergency-preparedness-and-recovery
https://www2.gov.bc.ca/gov/content?id=A47FAF5F58C44E599B1D716989F76BD5
https://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/types-of-emergencies/wildfires
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/hzd/wldfrs-bfr-en.aspx
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating-physical-activity/food-and-nutrition/food-water-and-beverage-safety/preparing
http://www.bcchildrens.ca/endocrinology-diabetes-site/documents/emergpack.pdf
http://www.bcrenalagency.ca/health-info/managing-my-care/emergency-preparedness


ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨ ੰ  ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਰਚਾਉਣ ਰਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  

 ਫਾਇਰਸਮਾਰਿਰੀਸੀ 

 ਫਾਇਰਸਮਾਰਿਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੌਰ ਨ 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਧ ੰਆਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪ੍ਿਭਾਬ੍ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧ ੰਏ ਾਂ ਪ੍ਿਤੀ ਹਰੇਕ ਬ੍ ਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਿਤੀਬ੍ਕਬ੍ਰਆ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਬ੍ਸਹਤ ਅਤ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਤੇ ਬ੍ਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਿੱਿਾਾਂ ਦੀ ਜਲਣ,  ਗਦਾ ਨਿੱ ਕ, ਹਲੇ 

ਬ੍ ਿੱਚ ਿਰਾਸ਼, ਹਲਕੀ ਿੰਘ, ਰਲਗਮ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਘਰਾਘਰਾਹਿ ਜਾਾਂ ਬ੍ਸਰਦਰਦ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਿਰੰਧ ਮੈਡੀਕਲ ਤ ਿੱਜ ੋਮੰਗ ੇ

ਬ੍ਰਨਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਐਕਸਪ੍ੋਜਰ ਨ ੰ  ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬ੍ ਗੜ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ 

ਤ ਰੰਤ ਡਾਕਿਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।  

ਰੀ.ਸੀ. ਬ੍ ਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਰਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬ੍ਜਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਕਥੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰਾਰ ੇਹੇਠਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭੋ: 

 ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਸਰਕਾਰ:  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

 ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਸਰਕਾਰ:  ਾਇਲਡਫਾਇਰ ਡੈਸ਼ਰੋਰਡ 

ਰੀ.ਸੀ. ਬ੍ ਿੱਚ ਕ ਝ ਬ੍ਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀਆਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਰਾਰ ੇਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

 ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਬ੍ਰਿੀ: ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਪ੍ਿਤੀ ਪ੍ਿਤੀਬ੍ਕਬ੍ਰਆ 

 ਇੰਨਿੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ: ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ 

 ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ: ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ 

ਘਰ ਖ ਲੀ ਕਰਨ ਿੰਬੰਧੀ ਜ ਣਕ ਰੀ 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹ ਕਮ ਹੇਠ ਜਾਾਂ ਅਿੱਗ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਿਭਾਬ੍ ਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬ੍ਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੀ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨਿੀ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਿਰ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਬ੍ਸਬ੍ ਕ ਇੰਨਫੋ ਰੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰੀ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤਹਾਡੀ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨਿੀ ਬ੍ ਿੱਚ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ   ਿੱਧ ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਅਤ ਿੇਤਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹ।ੈ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਕ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਰ ਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਿਭਾਬ੍ ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੀ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨਿੀ ਬ੍ ਿੱਚ 

ਡਰਾਈਬ੍ ੰਗ ਸੰਰੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਰਾਰੇ ਨ ੀਨਤਮ ਅਪ੍ਡੇਿਾਾਂ ਲਈ ਡਰਾਇ  ਰੀਸੀ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰ ਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਬ੍ ਿੱਚ ਰਜ਼ ਰਗਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਾਂ ਬ੍ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਸੰਰੰਧੀ ਸਾਧਨ 

ਦੇਿੋ: 

 ਹੰਗਾਮੀ ਸਬ੍ਥਤੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਿਭਾਲ ਬ੍ ਿੱਚ ਰਜ਼ ਰਗਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ (HealthLinkBC File #103c) 

 ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨਿੀ  ਲੋਂ  ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰ ਾਏ ਜਾਣ ਸੰਰੰਧੀ ਰਜ਼ ਰਗਾਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (HealthLinkBC File #103a) 

https://firesmartbc.ca/
https://firesmartbc.ca/
https://firesmartcanada.ca/?doing_wp_cron=1658343713.8592770099639892578125
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke
https://www.emergencyinfobc.gov.bc.ca/what-are-emergency-support-services/
https://governmentofbc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f0ac328d88c74d07aa2ee385abe2a41b
http://www.fnha.ca/what-we-do/environmental-health/wildfire-information
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/natural-disasters-and-emergencies/wildfires
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/environment/wildfires
http://www.civicinfo.bc.ca/directories
http://www.drivebc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile103c-p_5.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile103a-p.pdf


ਘਰ ਖ ਲੀ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਲੋਕ ਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭ ਲ 

ਧ ੰਏ ਾਂ ਦੇ ਕਣ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ (airway) ਬ੍ ਿੱਚ ਜਲਣ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਦਮੇ, ਕਰੌਬ੍ਨਕ ਔਰਸਿਿਕਬ੍ਿ  ਪ੍ਲਮਨਰੀ 

ਬ੍ਡਸਆਰਡਰ (COPD), ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਸਬ੍ਥਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਬ੍ਦਲ ਸੰਰੰਧੀ ਸਮਿੱਬ੍ਸਆ ਾਾਂ ਦਾ ਇਬ੍ਤਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ 

ਦੀ ਬ੍ਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧ ੰਏ ਾਂ  ਾਲੀ ਹ ਾ ਕਈ  ਾਰੀ ਰਿੱਬ੍ਚਆਾਂ, ਰਜ਼ ਰਗਾਾਂ, ਗਰਭ ਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤ ੇਬ੍ਚਕਰਕਾਲੀ ਬ੍ਰਮਾਰੀ 

 ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ ਝ ਿਾਸ ਬ੍ ਗਾੜਾਾਂ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨ ੰ   ਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਜ ੇਂ ਬ੍ਕ ਕੋਬ੍ ਡ-19। 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਨ, ਗੰਭੀਰ ਿੰਘ, ਚਿੱਕਰ ਆਉਣ, ਛਾਤੀ ਬ੍ ਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਬ੍ਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ  ਰਗੇ ਬ੍ਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲਿੱਛਣਾਾਂ 

ਦਾ ਅਨ ਭ  ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਬ੍ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ਤ ਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਤ ਿੱਜ ੋਭਾਲੋ। 

ਬ੍ਸਹਤ ਸੰਰਧੀ ਗੈਰ -ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਹੈਲਥ ਸਰਬ੍ ਬ੍ਸਜ਼ ਨੈ ੀਗੇਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  

8-1-1 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। ਨੈ ੀਗੇਿਰ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭਣ ਬ੍ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਬ੍ਜਹੜੀ ਤ ਸੀ ਾਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  

ਇਿੱਕ ਰਬ੍ਜਸਿਰਡ ਨਰਸ , ਰਬ੍ਜਸਿਰਡ ਡਾਇਿੀਸ਼ੀਅਨ, ਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਰ  ਜਾਾਂ ਫਾਰਮੇਬ੍ਸਸਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। 

ਸਪਿਿਸਕਿਪਸ਼ਨ ਦਵ ਈਆ ਂ

ਸਿੇਿ ਔਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਰਮੇਬ੍ਸਸਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬ੍ਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਪ੍ਿਸਬ੍ਕਿਪ੍ਸ਼ਨ ਤੋਂ 

ਬ੍ਰਨਾਾਂ ਦ ਾਈ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਕਾਲਜ ਔਫ ਫਾਰਮੇਬ੍ਸਸਿਸ ਔਫ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ - ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦ ਾਈਆਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੰਚ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਬ੍ਜੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਸਿੇਿ ਔਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਿੋ। ਬ੍ਜਹੜੇ ਲੋਕ 

ਰਚਾਅ ਦ ਾਈਆਾਂ ਬ੍ਜ ੇਂ ਬ੍ਕ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ 

ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਵੌਕ -ਇਨ ਕਲੀਸਨਕ 

ਆਪ੍ਣੇ ਿੇਤਰ ਬ੍ ਿੱਚ  ੌਕ-ਇਨ ਕਲੀਬ੍ਨਕ ਲਿੱਭਣ ਲਈ,ਹੈਲਥਬ੍ਲੰਕ ਰੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰੀ ਸਰਚ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਹੈਲਥ ਸਰਬ੍ ਬ੍ਸਜ਼ 

ਨੈ ੀਗੇਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹੈਲਥ ਸਰਬ੍ ਬ੍ਸਜ਼ ਨੈ ੀਗੇਿਰ 24/7, ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬ੍ਦਨ ਉਪ੍ਲਰਧ 

ਹਨ। 

ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਂ ਅਤੇ ਕੋਸਵਡ-19 

ਹ ਾ ਬ੍ ਚਲੇ ਦ ਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਤ ਹਾਡੇ ਫੇਫਬ੍ੜਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਜਲਣ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਆ ਪ੍ਿਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਿਤੀਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਨ ੰ  ਰਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਾਹ ਸੰਰੰਧੀ ਬ੍ ਗਾੜਾਾਂ ਬ੍ਜ ੇਂ 

ਬ੍ਕ ਕੋਬ੍ ਡ-19 ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਰਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਬ੍ ਡ-19 ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਰਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

ਰੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬ੍ਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਸਫਾ ਦੇਿੋ। 

ਜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਜਾਾਂ ਬ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਿਤਰੇ ਕਰਕੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ਕਮ ਬ੍ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬ੍ਜੰਨ੍ਾਾਂ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ 

ਕੋਬ੍ ਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਰੰਧੀ ਅਮਲਾਾਂ ਨ ੰ   ਰਤਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਹੈ। ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਅਤ ਰਬ੍ਹਣ ਦੇ ਤਰੀਬ੍ਕਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਦ ਸਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ (6 ਫ ਿੱਿ ਜਾਾਂ 2 ਮੀਿਰ) 

 ਬ੍ਨਯਬ੍ਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨ ੰ  ਧੋਣਾ ਜਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਿਾਈਜ਼ਰ  ਰਤਣਾ 

 ਆਪ੍ਣੀ ਕ ਹਣੀ ਜਾਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਾਂਹ ਬ੍ ਿੱਚ ਿੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਛਿੱਕਣਾ 

 ਅੰਦਰਲੀਆਾਂ, ਰੰਦ ਅਤੇ ਭੀੜਭਾੜ  ਾਲੀਆਾਂ ਥਾ ਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪ੍ਬ੍ਹਨਣਾ 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ਕਮ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਬ੍ਦਿੱਬ੍ਤਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚੋਂ ਕਈੋ  ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦ ਸਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਰਚਣ ਲਈ ਿਾਸ ਸਾ ਧਾਨੀ  ਰਤੋ:

https://www.healthlinkbc.ca/navigation-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/nursing-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/dietitian-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/physical-activity-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/pharmacist-services
https://www.bcpharmacists.org/state-of-emergency
https://www.bcpharmacists.org/state-of-emergency
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/wildfires


 ਤ ਹਾਡੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੋਬ੍ ਡ-19 ਹਣੋ  ਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਾਂ 

 ਤ ਹਾਨ ੰ  ਜ਼ ਕਾਮ  ਰਗੇ, ਫਲ   ਰਗੇ ਜਾਾਂ ਕੋਬ੍ ਡ-19  ਰਗੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਨਾਾਂ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਕੰਨੇ ਹਲਕੇ 

ਹਨ, ਜਾਾਂ 

 ਤ ਸੀ ਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਾਂ ਕੋਬ੍ ਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾ ੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਸ ੈ-ਅਲਗਾ  ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

ਬ੍ਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ ਬ੍ਨਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰੋ 

 ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬ੍ਲਕ ਹੈਲਥ ਅਬ੍ਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੋਈ  ੀ ਬ੍ਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 

 ਈਆਰਏ (ERA) ਿ ਲ  ਰਤ ਕੇ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨਿੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪ੍ੋਰਿ ਸਰਬ੍ ਬ੍ਸਜ਼ (community Emergency Support 

Services) ਨਾਲ ਰਬ੍ਜਸਿਰ ਕਰਨਾ। ਜਾਾਂ, ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨਿੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪ੍ੋਰਿ ਸਰਬ੍ ਬ੍ਸਜ਼ ਬ੍ਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਦੇ ਿੈਲੀਫੋਨ 

ਨੰਰਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮ ਿੱਹਈਆ ਕੀਤਾ ਬ੍ਗਆ ਹ ੈ

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਿ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਮਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਨਕਾਸੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਬ੍ਿਆਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਬ੍ਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਰਬ੍ਜਸਿਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬ੍ਕ ਤ ਸੀ ਾਂ 

ਉਬ੍ਚਤ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿੋ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਫਸੇ ਕ ਬ੍ਰੰਗ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਪ੍ਬ੍ਹਨਣਾ ਦ ਸਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  

ਹੋਰ ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਆ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ 

ਕੋਬ੍ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ  ਾਲਾ ਕਈੋ  ੀ ਬ੍ ਅਕਤੀ ਕੋਬ੍ ਡ-19 ਸ -ੈਮ ਲਾਾਂਕਣ ਿ ਲ (COVID-19 Self- Assessment 

Tool) ਰਤ ਕੇ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਿੈਸਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  

ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਿਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਨਕਲਣਾ ਬ੍ਪ੍ਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਬ੍ ਡ-19 ਕ ਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ 

ਤਲਾਸ਼ੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਿਰ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਰੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬ੍ਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ ਦੇ ਿੈਸਬ੍ਿੰਗ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸਫੇ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਹਵ  ਦੀ ਗੁਣਵੱਤ  

ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੇਤਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਸੰਰੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਹ ਾ ਧ ਏੰ ਾਂ  ਾਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤ ਹਾਨ ੰ  ਸਾਹ 

ਲੈਣਾ ਔਿਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਰੰਤ ਡਾਕਿਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। 

ਹ ਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਤ ਹਾਡੀ ਬ੍ਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਬ੍ੜਆਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਾਂ,  ਡੇਰੀ 

ਉਮਰ ਦੇ ਰਾਲਗਾਾਂ ਅਤੇ ਰਿੱਬ੍ਚਆਾਂ ਲਈ। ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਸੰਰਧੀ ਸਲਾਹਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਰਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

ਦੇਿੋ: 

 ਏਅਰਮੈਪ੍ (ਮੈਿਰੋ  ੈਨਕ  ਰ ਅਤ ੇਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਫਰੇਜ਼ਰ  ੈਲੀ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨਿੀਆਾਂ ਦੇ ਲਈ) 

 ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਸਰਕਾਰ: ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਸੰਰਧੀ ਅਡ ਾਈਜ਼ਰੀ 

 ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਸਰਕਾਰ: ਰੀ.ਸੀ. ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਰਰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਪ੍ਡੇਿ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਸਹਤ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: WeatherCAN ਸਮਾਰਿਫੋਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਸੰਰੰਧੀ ਬ੍ਚਤਾ ਨੀਆਾਂ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ) 

 ਕਣਾਾਂ  ਾਲਾ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਰਾਹਰਲੀ ਹ ਾ ਦਾ ਪ੍ਿਦ ਸ਼ਣ(HealthLinkBC File #65e) 

https://ess.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/emergency-response-and-recovery/emergency-evacuees
https://bc.thrive.health/
https://bc.thrive.health/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/testing-information
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/latest-news-and-updates
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-general-tools-resources/weathercan.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-general-tools-resources/weathercan.html
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/particulate-matter-and-outdoor-air-pollution


ਆਪ੍ਣੀ ਬ੍ਸਹਤ ਅਥਾਬ੍ਰਿੀ  ਲੋਂ  ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਰਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਬ੍ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਲੰਕਾਾਂ ਤੇ ਕਬ੍ਲਿੱਕ ਕਰੋ: 

 ਇੰਨਿੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ: ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ 

 ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ: ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ 

 ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ: ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ 

  ੈਨਕ  ਰ ਕੋਸਿਲ ਹੈਲਥ: ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ 

ਮ ੜੀ ਹਵ  ਦੀ ਗੁਣਵਤੱ  ਿੰਬੰਧੀ ਅਡਵ ਈਜ਼ਰੀ ਦੌਰ ਨ ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਰਸਹਣ  

ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਡੇ ਿੇਤਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਮਾੜੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਬ੍ਧਕਾਰੀ ਬ੍ਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬ੍ਕ ਤ ਸੀ ਾਂਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਬ੍ਿੜਕੀਆਾਂ 

ਰੰਦ ਰਿੱਿੋ। ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਡੀਆਾਂ ਬ੍ਿੜਕੀਆਾਂ ਰੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਠੰਡਾ ਰਬ੍ਹਣ ਲਈ ਿਾਸ 

ਬ੍ਧਆਨ ਰਿੱਿਣਾ ਪ੍ ਗੇਾ। ਆਪ੍ਣ ੇਿੇਤਰ ਲਈ ਿਾਸ ਬ੍ਸਫਾਰਸਾਾਂ ਰਾਰੇ ਅਪ੍ ਿ  ਡੇਿ ਰਬ੍ਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਰਣਾਓ।  ਰਤਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ, ਰੀਸੀ ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ: ਅਡ ਾਈਜ਼ਰੀਆਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਅੰਦਰ ਰਬ੍ਹੰਦੇ ਹੋਏ ਠੰਡਾ ਬ੍ਕ ੇਂ ਰਬ੍ਹਣਾ ਹੈ ਰਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

ਸਾਡਾ ਰੀਿ ਦ ਹੀਿ (Beat the Heat) ਬ੍ਸਹਤ ਫੀਚਰਦੇਿੋ। 

ਤਣ ਅ ਅਤੇ ਿਦਮੇ ਨ ਲ ਨਸਜੱਠਣ  

ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ  ਰਗੇ ਸੰਕਿ ਤ ਹਾਡੀ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਬ੍ਸਹਤ ਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਬ੍ਸਹਤ ਬ੍ਜੰਨਾਾਂ ਹੀ ਪ੍ਿਭਾਬ੍ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਾਣ ੋਬ੍ਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਬ੍ਰ ਾਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਾਾਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਬ੍ਚੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਰੀਸੀ ਬ੍ਚਲਡਰਨਜ਼ ਕੇਲਿੀ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਬ੍ਰਸੋਰਸ ਸੈਂਿਰ (PDF 450 KB) 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਿੌਕ ਇਨ ਿਫ ਿਾਇਮਜ਼: ਰੀਸੀ ਜੰਗਲ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਗਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਿਭਾਬ੍ ਤ ਲੋਕਾਾਂ 

ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

 ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਬ੍ਰਿੀ: ਸੰਕਿਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿੱਬ੍ਚਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਸਦਮੇ ਨ ੰ  ਪ੍ਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਿਤਮ ਕਰਨਾ 

 ਤਣਾਅ ਦੇ ਬ੍ਚੰਨ ੍

 ਰਿੱਬ੍ਚਆਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਕਸ਼ੋਰਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਤਣਾਅ 

 ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਿਰੰਧਨ 

 ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਿਰੰਧਨ: ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਰਿੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬ ਅਦ 

ਘਰ ਪਰਤਣ  

ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਾਂ ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਬ੍ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬ੍ਕ ਘਰ ਪ੍ਰਤਣਾ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਅਬ੍ਜਹੇ ਕ ਝ ਕਦਮ ਹਨ ਬ੍ਜਹੜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਤਰਦੀਲੀ ਨ ੰ   ਿੱਧ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱਬ੍ਿਅਤ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਚ ਿੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ: 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬ੍ਰਕ ਰ ਹੋਣਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

https://www.interiorhealth.ca/YourEnvironment/AirQuality/Pages/default.aspx
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/environment/wildfires
https://www.northernhealth.ca/services/environmental-health/air-quality
http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/healthy-environments/air-quality
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www.healthlinkbc.ca/beat-heat
https://keltymentalhealth.ca/sites/default/files/resources/5453-BCCH-KMH-1-Pager_English.pdf
https://cmha.bc.ca/programs-services/talk-in-tough-times/
https://cmha.bc.ca/programs-services/talk-in-tough-times/
http://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Recognizing-and-Resolving-Trauma-in-Children-During-Disasters.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/signs-stress
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/relationships-and-emotional-health/stress-children-and-teenagers#ug1832-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/stress-management
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/relationships-and-emotional-health/stress-management-helping-your-child-stress
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/know-your-hazards/wildfires/after-wildfire
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/know-your-hazards/wildfires/after-wildfire


ਹੋਰ ਹੈਲਥਬ੍ਲੰਕਰੀਸੀ ਫਾਈਲ ਬ੍ ਬ੍ਸ਼ਆਾਂ  ਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ਤੇ ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ 

ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਸਹਤ ਯ ਬ੍ਨਿ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਰੀ.ਸੀ. ਬ੍ ਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ 

ਜਾਓ ਜਾਾਂ 8-1-1 (ਿੋਲ-ਫਿੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਰੋਲੇ ਅਤੇ ਉਿੱਚਾ ਸ ਣਨ  ਾਬ੍ਲਆਾਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਰੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ 

ਬ੍ ਿੱਚ ਅਨ  ਾਦ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਉਪ੍ਲਰਧ ਹਨ। 

ਭੋਜਨ ਿੁਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਪ ਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤ  

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਿੇਤਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਰਜਲੀ ਰੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਿੱਗਾਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ ੇ

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨ ੰ  ਘਿੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਬ੍ ਿੱਚ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਅਿੱਗ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ  ਾਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ (Fire retardants) 

 ਰਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣ ੋਬ੍ਕ ਅਿੱਗ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ  ਾਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬ੍ਰਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਿਭਾਬ੍ ਤ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਾਂ 

ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਦੀ ਰਿੱਬ੍ਿਆ ਬ੍ਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

 ਪ੍ੀਣ  ਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨ ੰ  ਰੋਗਾਣ  ਰਬ੍ਹਤ ਕਰਨਾ (HealthLinkBC File #49b) 

 ਇੰਨਿੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ: ਭੋਜਨ ਸੰਰੰਧੀ ਫੈਬ੍ਸਲਿੀਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਰਜਲੀ ਦਾ ਰੰਦ ਹੋਣਾ 

 ਇੰਨਿੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ: ਅਿੱਗ ਬ੍ਨ ਾਰਕ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਿਭਾਬ੍ ਤ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬ੍ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

ਸਾ ਧਾਨੀਆਾਂ 

 ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ  ਾਪ੍ਸ ਜਾਣਾ  

 ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ: ਪ੍ੀਣ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਿਭਾ  (HealthLinkBC File #49f) 

ਉਪਯੋਗੀ ਵ ੱਬਿ ਇਟ ਂ 

ਬੀਿੀ ਿੈਂਟਰ ਫ ਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (BC Centre for Disease Control) 

ਰੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ (ਰੀਸੀਸੀਡੀਸੀ) ਪ੍ਿੋਬ੍ ੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਸਰਬ੍ ਬ੍ਸਜ਼ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਨਗਰਾਨੀ, 

ਿੋਜ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਨਤਕ ਬ੍ਸਹਤ ਲਈ ਸ ਰਾਈ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਿਰੀ ਅਗ ਾਈ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਤਆਰੀ ਬ੍ਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮੇਤ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਧ ੰਏ ਾਂ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਬ੍ਸਹਤ ਸੰਰੰਧੀ ਪ੍ਿਭਾ ਾਾਂ ਰਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਪ੍ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 ਰੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਜੰਗਲਾਾਂ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਧ ੰਆਾਂ 

ਬੀਿੀ ਿੈਂਟਰ ਫ ਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ: ਬੀਿੀ ਅਿਥਮ  ਸਪਿਸਡਕਸ਼ਨ ਸਿਿਟਮ (BC Asthma Prediction System)  

ਬੀਿੀ ਿਰਕ ਰ: ਵ ਤ ਵਰਨ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕ ਸਲਕਤ  

ਮਬ੍ਨਸਿਰੀ ਔਫ ਏਨ ਾਏਰਨਮੈਂਿਲ ਪ੍ਿੋਿੈਕਸ਼ਨ ਐਾਂਡ ਸਸਿੇਨੇਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਸਾਡੇ  ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਰਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਜਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹ ਾ ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨ ੰ  ਤਾਜ਼ਾ, ਸਾਫ ਅਤ ੇਬ੍ਸਹਤਮਦੰ ਰਿੱਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਮਬ੍ਨਸਿਰੀ ਔਫ ਏਨ ਾਏਰਨਮੈਂਿਲ ਪ੍ਿੋਿੈਕਸ਼ਨ ਐਾਂਡ ਸਸਿੇਨੇਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਸਾਡੇ  ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਰਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਜਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹ ਾ ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨ ੰ  ਤਾਜ਼ਾ, ਸਾਫ ਅਤ ੇਬ੍ਸਹਤਮਦੰ ਰਿੱਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਸਰਕਾਰ: ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਦਾ ਡੇਿਾ 

ਹ ਲਥ ਕ ਨੇਡ  

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬ੍ ਭਾਗ ਹ ੈਜੋ ਕਨੇਡੀਅਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਬ੍ਸਹਤ ਰਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਅਤ ੇਬ੍ਰਹਤਰ ਰਣਾਉਣ ਬ੍ ਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬ੍ਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ। ਅਦੰਰਲੀ ਅਤ ੇਰਾਹਰਲੀ ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ, ਹ ਾ ਦੇ ਪ੍ਿਦ ਸ਼ਣ ਦੇ ਬ੍ਸਹਤ ਸੰਰੰਧੀ ਪ੍ਿਭਾ , ਜੰਗਲਾਾਂ ਦੀ 

ਅਿੱਗ ਦਾ ਧ ੰਆਾਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਬ੍ਸਹਤ ਰਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣ:ੋ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਹ ਾ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱਤਾ ਅਤ ੇਬ੍ਸਹਤ 

ਆਖਰੀ ਵ ਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤ  ਸਗਆ: ਜ ਲਾਈ 2022 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/disinfecting-drinking-water
https://www.interiorhealth.ca/YourEnvironment/Emergency/Wildfires/Documents/After%20Fire-Power%20Outages%20at%20Food%20Facilities.pdf
https://www.interiorhealth.ca/sites/default/files/PDFS/fire-retardants-in-water.pdf
https://www.interiorhealth.ca/sites/default/files/PDFS/fire-retardants-in-water.pdf
https://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Returning-to-Your-Home-After-Wildfires.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/wildfire-its-effects-drinking-water-quality
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke
https://maps.bccdc.ca/bcaps/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality.html

