RRU ਅਤੇ EM ਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੂ ਫਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹਾ

ਤੇਜ਼ ਚੱਕਰਵਾਤ ਸੰਕਤ
ੇ ਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ
ਿਜਵ ਿਕ ਸੁਪਰ ਤੂ ਫਾਨ ਮੰਗਖੂਟ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਿਵਭਾਗ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ (EM) ਕਿਮਊਨਟੀ ਨੂ ੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਮੌਸਮ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਤੇਜ਼ ਚੱਕਰਵਾਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣਜਦ ਤੂ ਫਾਨ ਸੰਕੇਤ ਨੰ. 3 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ–
(a)

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਦੂ ਰ ਉ ਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਕਸਕੇ ਬੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਕਸਿਕਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਤਰਾਂ
ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ;

(b)

ਿਨਕਾਸਾਂ ਿਵਚ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਕੂ ੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ;

(c)

ਨੀਵ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਹੜਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਢੇ ਤ ਦੂ ਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ;

(d)

ਤੇਜ਼ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ, TV ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੱਖੋ;

ਜਦ ਝੱਖੜ ਜਾਂ ਤੂ ਫਾਨ ਸੰਕੇਤ ਨੰ.8 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ –
(e)

ਸਾਰੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਤ ਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੇਟ ਲਗਾਓ। ਵੱਡੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚ
ਉ ਪਰ ਬਾਹਰੇ ਪਾਿਸਆਂ ਤੇ ਿਚਪਕਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਲਗਾਉਣਾ ਕੱਚ ਟੁ ੱਟਣ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਨੂ ੰ ਘੱਟਾ ਦੇਵੇਗਾ;

(f)

ਿਕਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੇ ੜੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਿਖੜਕੀਆਂ ਟੁ ੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਪਨਾਹ ਲਈ
ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਾ ਹੈ;

(g)

ਿਨਆਨ ਿਚੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਿਚੰਨਾਂ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

(h)

ਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ;

(i)

ਤੂ ਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵਹਾਓ ਕਰਕੇ ਨੀਵ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਗੰਭੀਰ ਹੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਿਵਤ ਨੀਵ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤ ਪਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ਦੂ ਰ ਰਹੋ;
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(j)

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਣ ਤ ਪਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ;

ਜਦ ਝੱਖੜ ਵਧ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੂ ਫਾਨ ਸੰਕੇਤ ਨੰ. 9 ਅਤੇ ਤੂ ਫਾਨ ਸੰਕੇਤ ਨੰ. 10 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ–
(k)

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਸੁਰਿਖਆ ਜਗਾ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਰਹੋ। ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਨਾ ਛੂ ਹੋ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਹਨ;

(l)

ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤ ਦੂ ਰ ਰਹੋ। ਸੁਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਪਨਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ
ਟੁ ੱਟੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂ ੰ ਉਦ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹ ;

(m) ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉ ਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
ਅਤੇ
(n)

ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਰਹੋ..

2.

ਿਨਵਾਸੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੌਸਮ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂ ੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ –
http://www.hko.gov.hk/informtc/precaution.htm

3.

ਅਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ EM ਕਿਮਊਨਟੀ ਿਵਚ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। EM ਕਿਮਊਨਟੀ

ਨੂ ੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਸਮ ਿਵਭਾਗ ਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
4.

ਜਦ ਤੇਜ਼ ਚੱਕਰਵਾਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਨੰ.8 ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਉ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਖੋਲੇ

ਜਾਣਗੇ। ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ –
https://www.had.gov.hk/en/public_services/emergency_services/emergency.htm
5.

ਜਦ ਤੇਜ਼ ਚੱਕਰਵਾਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕਤ
ੇ ਨੰ.8 ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਉ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ HAD ਦੀ ਐਮਰਜਸੀ ਰਾਹਤ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜਸੀ ਹੋਟਲਾਈਨ ਨੂ ੰ 2835 1473 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਲਈ CHEER
ਸਟਰ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 3755 6811/3755 6822/3755 6833 ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ।
ਰੇਸ ਰੀਲੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਯੂਿਨਟ
ਗਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵਭਾਗ
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