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ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 � ਇੱਕਦਮ ਧਡੱਗ ਜਾਣਾ

 � ਛਾਤੀ ‘ਚ ਦਰਦ

 � ਸਾਹ ਲੈਣ ਧਿੱਚ ਔਖ ਹੋਣੀ

 � ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਧਚਹਰੇ, ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦਾ ਸੁੰ ਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਿਰੰਗ ਹੋ 
ਜਾਣਾ

 � ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ

 � ਬੇਕਾਬੂ ਖੂਨ ਿਗਣਾ

 � ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਧਬਮਾਰੀਆਂ

 � ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ

ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 
ਧਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲੋੜਿੰਦ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਧਕਿੇਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਧਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਧਸਫਰ ਧਸਫਰ ਧਸਫਰ (Triple Zero) ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਿੇਂ ਨਹੀਂ। ਧਸਫਰ ਧਸਫਰ ਧਸਫਰ ਸੇਿਾ 
ਧਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇ7 ਧਦਨ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਰਚ-
ਰਧਹਤ (ਮੁਫ਼ਤ) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਗੂੰ ਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ (ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼) ਫੋਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਲੇਅ 
ਸੇਿਾ ਰਾਹੀਂ ਧਸਫਰ ਧਸਫਰ ਧਸਫਰ (000) ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ 
ਆਪਣੀ TTY (ਟੈਲੀਟਾਈਪ) ਉੱਤ ੇ106 ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

PUNJABI

ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਿੇਗੀ
ਧਸਫਰ ਧਸਫਰ ਧਸਫਰ (000) ਕਰਮੀ ਤੁਹਨੰੂ ਪੁੱ ਛੇਗਾ/ਪੁੱ ਛੇਗੀ ਧਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ‘ਪੁਧਲਸ’ (Police), ‘ਫਾਇਅਰ (ਅੱਗ)’ (Fire) ਜਾਂ ‘ਐਬਂੂਲੈਂਸ’ 
(Ambulance) ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਫੋਨ ਧਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਧਮਲਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱ ਕਣ ਿਾਲੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝਣ ਧਿੱਚ ਔਖ ਹੋਿੇਗੀ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 
ਧਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱ ਕਣ ਿਾਲਾ ਧਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਕੁਝ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛੇਗਾ/ਪੁੱ ਛੇਗੀ, ਜੋ ਧਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਧਚਤ 
ਸੇਿਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਧਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 � ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਪਤਾ (ਐਡਰੈੱਸ) ਕੀ ਹੈ?

 � ਤੁਸੀਂ ਧਕਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

 � ਕੀ ਸਮੱਧਸਆ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ ਧਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ?

 � ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਧਕੰਨੀ ਹੈ?

 � ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਸ਼ ਧਿੱਚ ਹੈ?

 � ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਧਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਧਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਐਬਂੂਲੈਂਸ, ਧਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਧਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,  ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਟਰੋਪੋਲੀਟਨ (ਸ਼ਧਹਰੀ), ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰੇੜੇ ਦੇ ਧਕਸੇ ਖੇਤਰ ਧਿੱਚ ਹੋਿੋ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਧਥਤੀ ਦੀ ਿਧਜਹ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜ ਪਿੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਿਨ ਿੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ 
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਧਮਲ ਜਾਿੇ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਪਾਤਕਾਲ) ਡਾਕਟਰੀ  
ਸਹਾਇਤਾ ਧਕਿੇਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 



ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ
 � ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਐਬਂੂਲੈਂਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹਨ, ਇਹ 

ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ।  ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਗੈਰ-ਤਤਕਾਧਲਕ ਸਧਥਤੀ 
ਲਈ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਜੋਂ ਧਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 � ਬੱਧਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਮਲਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ 
ਧਸਖਾਉਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਧਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 
ਧਮਲਾਉਣਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਧਸਫਰ ਧਸਫਰ ਧਸਫਰ (000) ਹੈ, ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿੀ ਦੱਧਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 � ਜੇ ਧਕਸੇ ਘਰ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਿਪਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਧਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਗਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਸਾਫ 
ਧਦਖਾਈ ਧਦੰਦਾ ਹੋਿੇ। 

 � ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਧਜਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ਪਾਣਾ ਔਖਾ  ਹੋਿੇ, ਤਾਂ 
ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਇਮਾਰਤ/ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ 
ਤਾਂ ਜੋ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਨੰੂ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਿੇਲੇ ਘਰ 
ਦੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

 � ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਧਿੱਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ ਖੇਤਰ 
ਧਿੱਚ, ਧਜਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ਪਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਨਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 
ਧਜਿੇਂ ਧਕ ‘ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘਰ ਧਜਸ ਉੱਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਿਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ’। 

 � ਸੜਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਨੰੂ ਲੰਘਣ 
ਦੀ ਪਧਹਲ ਦੇਣ।  ਧਜੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਗਦੀਆਂ-ਬੁੱ ਝਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ 
ਧਦੱਸਣ ਜਾਂ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਿੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਬਂੂਲੈਂਸ 
ਨੰੂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਧਦਉ। ਘਬਰਾਹਟ ਧਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਉ ਅਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੀਯਮ ਤੋੜੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ ਖੱਬੇ ਿੱਲ ਨੰੂ ਹੋ ਜਾਉ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਫੋਨ ਨੰੂ ਕੱਟੋ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਧਮਲਣ ਿਾਲੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਚੁੱ ਕਣ ਿਾਲਾ/ਿਾਲੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਿਿੇਰੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਿਿੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਿਾ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਧਕਸਮ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਧਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ 
ਪੈਰਾਮੈਧਡਕਸ (ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਧਿੱਚ ਮੁੱ ਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਧਚਧਕਤਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਧਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜ ਧਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਧਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਪਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੈਧਡਕਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਚਤ ਸਮੇਂ ਧਸਰ ਭੇਜ ਧਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਾੱਲ ਧਕਸੇ ਰਧਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਧਮਲਾ ਧਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੋਨ 
ਉੱਪਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾਿਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ/ਕਹੇਗੀ।

ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿੇਲੇ
 � ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਉ ਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ (ਘਰ) ਧਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 

ਰਸਤਾ ਧਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਾਂ, 
ਗਮਲੇ, ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਿਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਪੈਰਾਮੈਧਡਕਸ ਨੰੂ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 
ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿੇ, ਧਜੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

 � ਕੋਈ ਿੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਨ੍ਹ  ਕੇ ਰੱਖੋ।

 � ਕੱਪੜੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਸਮਾਨ 
(toiletries) ਧਜਸਦੀ ਲੋੜ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੋਿੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਛੋਟੇ ਧਜਹੇ ਬਸਤੇ ਧਿੱਚ ਬਨ੍ਹ  ਕੇ (ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ) ਰੱਖੋ।

 � ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਉ ਧਕ ਪੈਰਾਮੈਧਡਕਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਤਆਰ ਹੋਿੇ: ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਧਸਹਤ 
ਦਾ ਧਰਕਾਰਡ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਿੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ, 
ਅਲਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

 � ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਸਹਤ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਦੋਸਤ-ਸਹੇਲੀਆਂ 
ਜਾਂ ਪਧਰਿਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 
ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧਲਆਉਣੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 

 � ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਕਧਹ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਲਉ ਧਕ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਧਬਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣ 
ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਹੀਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਧਕਿੇਂ ਸੱਦਣੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਧਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਧਨਊ 
ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਿੇਖੋ: 
www.ambulance.nsw.gov.au

http://www.ambulance.nsw.gov.au

