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ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਪਾਤਕਾਲ) ਡਾਕਟਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰ ਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਂ ੂਲੈਂਸ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਐਬ
ਡਾਕਟਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਟਰੋਪੋਲੀਟਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋਵੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਜਿਹ ਕਰ ਕੇ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਗਣੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
 ਇੱ ਕਦਮ ਡਿੱ ਗ ਜਾਣਾ
 ਛਾਤੀ ‘ਚ ਦਰਦ

 ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਔਖ ਹੋਣੀ

 ਇੱ ਕਦਮ ਹੀ ਚਿਹਰੇ, ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦਾ ਸੁੰ ਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਧਰੰ ਗ ਹੋ

ਜਾਣਾ

 ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ

 ਬੇਕਾਬੂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ

 ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

 ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ

ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਜਖਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰ ਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ (Triple Zero) ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ ਸੇਵਾ
ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਰਚਰਹਿਤ (ਮੁਫ਼ਤ) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਗੂੰ ਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ (ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼) ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਲੇ ਅ
ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ (000) ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
ਆਪਣੀ TTY (ਟੈਲੀਟਾਈਪ) ਉੱਤੇ 106 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ (000) ਕਰਮੀ ਤੁਹਨੂੰ ਪੁੱ ਛੇਗਾ/ਪੁੱ ਛੇਗੀ ਕਿ ਕੀ
ਂ ੂਲੈਂਸ’
ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਸ’ (Police), ‘ਫਾਇਅਰ (ਅੱ ਗ)’ (Fire) ਜਾਂ ‘ਐਬ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
(Ambulance) ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਬ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੋਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਐਬ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਔਖ ਹੋਵੇਗੀ,
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇੱ ਕ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱ ਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇਗਾ/ਪੁੱ ਛੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ
ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਤਾ (ਐਡਰੈੱਸ) ਕੀ ਹੈ?
 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

 ਕੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦੱ ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ?
 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰ ਨੀ ਹੈ?
 ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਹੈ?

 ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੱ ਟੋ ਨਾ। ਅੱ ਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਚੁੱ ਕਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਧੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱ ਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ (ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਮੁੱ ਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱ ਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ

ਂ ੂਲੈਂਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹ
 ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਐਬ

ਂ ੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਤਤਕਾਲਿਕ ਸਥਿਤੀ
ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਐਬ
ਲਈ ਸੱ ਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਾੱਲ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ
ਉੱਪਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ/ਕਹੇਗੀ।

 ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ

ਂ ੂਲੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ
ਐਬ

 ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ

 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ (ਘਰ) ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ

ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਾਂ,
ਗਮਲੇ , ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ
ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੱ ਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

 ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ
ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ (000) ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਗਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਸਾਫ
ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦਾ ਹੋਵੇ।

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ/ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘਰ
ਤਾਂ ਜੋ ਐਬ
ਦੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦੀ ਬੱ ਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

 ਕੱ ਪੜੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਉ ਕਿ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ

ਂ ੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ
 ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਬ

(toiletries) ਜਿਸਦੀ ਲੋ ੜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱ ਚ ਬਨ੍ਹ ਕੇ (ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ) ਰੱ ਖੋ।

ਕੋਲ ਇਹ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ: ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ,
ਅਲਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

 ਸਾਰੇ ਸਬੰ ਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਦੋਸਤ-ਸਹੇਲੀਆਂ

ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ
ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।

 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਉ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ

ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਟਰ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱ ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਪੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦਾ ਘਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦੀ ਵਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ’।

ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਜਿੱ ਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਦੀਆਂ-ਬੁੱ ਝਦੀਆਂ ਬੱ ਤੀਆਂ
ਂ ੂਲੈਂਸ
ਦਿੱ ਸਣ ਜਾਂ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਬ
ਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈ ਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿਉ। ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਉ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੀਯਮ ਤੋੜੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ ਖੱ ਬੇ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਉ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱ ਦਣੀ ਹੈ, ਇਸ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਊ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ:
ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਐਬ
www.ambulance.nsw.gov.au

