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ர�ாறன்�ாவின அவச�நிலை முகாலைத்துவ நிகழ்சசித் 
்திட்டம்

ர�ொறன்�ொ அவச�நிலை முகொலைத்துவ நிகழ்சசித் திட்டக் குழு (TEMPC) ்தலவயொன 

வளஙகலளத் தி�டடுவதன மூைம் அவச�நிலை நிகழரவொனறுக்கொன தநதி்�ொபொயப் 

பதிைளித்தலை முகொலை ரசயவதறகொன நிலற்வறறுத் தலைலைத்துவத்லதயும் 

ரகொளலக வழி கொட்டலையும் வழஙகுகிறது. TEMPC ஆனது விரிவொன அவச�நிலை 

முகொலைத்துவ நிகழ்சசித் திட்டரைொனலற விருத்தி ரசயது ்பணவும், அவவொ்ற 

அவச�நிலைப் பதிைளித்தற ரசயறபொடுகலள முகொலை ரசயயவுரைன ைொநக� சலபக்கு 

திறன ைிக்க வழிமுலறரயொனலறயும் வழஙகுகிறது.

அவச�நிலை முகொலைத்துவ அலுவைகம் (OEM) ர�ொறன்�ொவொசிகளின பொதுகொப்லபயும் 

கொப்பளிப்லபயும், அத்து்டன அவச�நிலைரயொனறின ்பொது அத்தியொவசியைொன 

்சலவகலளயும் முன்னறறுவதறகொக ர�ொறன்�ொ அவச�நிலை முகொலைத்துவ 

நிகழ்சசித் திட்டத்தின சொரபொக ந்டவடிக்லககலள ்ைறபொரலவயிடுகிறது.

அவச�நிலை 9-1-1

அவச�நிலை ஆயத்்தம் ரபறுஙகள எனபது ர�ொறன்�ொ ைொநக� சலபயின அவச�நிலை 

முகொலைத்துவ அலுவைகத்தொல் தயொரிக்கப்படுகிறது

்ைைதிகப் பி�திகள கில்டக்கப் ரபறுைி்டம்:

ர�ொறன்�ொ ைொநக� சலப, அவச�நிலை முகொலைத்துவ அலுவைகம்

ரதொலை்பசி: 416-392-4554   ைினனஞசல்: oem@toronto.ca

்ைைதிகத் தகவல்களுக்கும் இவவழிகொட்டைின இைத்தி�னியற 

பி�திரயொனறுக்கும்:

toronto.ca/oem
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தயாரா�ங்கள்

ஒரு அவச�நிலைககு ஆயத்்தைா்தல்

அவச�நிலைகள எந்ந�த்திலும் அல்ைது எவவி்டத்திலும் 
ஏறப்டைொம். அவச�நிலை முகொலைத்துவ அலுவைகத்தின 
(OEM) தலைலையில் ர�ொறன்�ொ ைொநக� சலபயும் அதன 
பஙகொளிகளும் எல்ைொ வலகயொன அவச�நிலைகளின ்பொதும் 
வதிவி்டகொ�ருக்கு உவத் தயொரநிலையிைிருக்கினறன. 
ஆயினும், ைொநக� சலப அதன க்டலைலய்ச ரசயகினற அ்த 
்வலள, வதிவி்டகொ�ரும் அவச�நிலைத் தயொரநிலையில் ஒரு 
முக்கிய பொத்தி�த்லத வகிக்கினறனர.

ஒரு அவச�நிலையின ்பொது, வொனுயர கடடி்டஙகளில் வொழ்வொர: ரவளி்யற 

நிரப்பநதிக்கப்ப்டைொம், உள்ள்ய இருக்குைொறு ்கடகப்ப்டைொம் (இ்டத்தி்ை்ய 

புகைி்டம் ரபறுதல்), அல்ைது ரநடு்ந�ம் ைின த்டஙகலை அனுபவிக்கைொம். ஒரு 

அவச�நிலை நிகழவின ்பொது உஙகலளயும் உஙகளது அனபுக்குரி்யொல�யும் 

உஙகளது ரசொத்லதயும் கொப்பொறறிக் ரகொளள உதவுவதறகொக நீஙகள 

்ைறரகொளளக்கூடிய படிமுலறகள கொணப்படுகினறன.

உஙகளது இடர்்ப்ாடுகலள 
அறிந்து ரகாளளுஙகள
ஒரு ்திட்டத்ல்த வகுத்துக 
ரகாளளுஙகள
ர்தாகு்திரயானலற 
ஆயத்்த்ப்டுத்துஙகள
72 ைணித்்தியாைம் என்து உணவும் நீருைினறியிருககும் 
கூடிய காைைாகும்.

ஒரு அவச�நிலைககுத் ்தயா�ாயிரு்ப்்தானது உளளூர் அல்ைது நக�ளாவிய 
அவச�நிலையின ்்ாது நீஙகள அனு்விககககூடிய கஷடத்ல்த 
குறி்ப்ிடத்்தககளவு குலறககைாம்.
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ர்தாகு்திரயானலற 
ஆயத்்த்ப்டுத்துஙகள

்தனி்ப்ட்ட ்தயார்நிலை

அவச�நிலைத் திட்டைி்டைின ஒரு பகுதியொக, பினவருவன ்பொனற 

உஙகளுக்குத் ்தலவப்படும் அலனத்லதயும் உளள்டக்கிய 3 நொள அல்ைது 72 

ைணித்தியொை அவச�நிலைத் ரதொகுதிரயொனலறக் ரகொணடிருப்பது வதிவி்டகொ�ர 

அலனவருக்கும் ரபொருத்தைொனதொகும்:

 ■ மூனறு நொடகளுக்குப் ்பொதுைொன குடிநீர (ஒருவருக்கு நொரளொனறுக்கு 4 இலீறறர)

 ■ ைினகைத்தினொல் ைின்னறறப்படும் அல்ைது வழஙகப்படும் ஒரு 

வொரனொைியும் ைினசூளும்

 ■ ைினசூளகளுக்கும் வொரனொைிகளுக்குைொன ைினகைஙகள

 ■ ்தலவப்படின லகக்குழநலதகள, சிறுவரகள, முதி்யொர ஆகி்யொருக்கும் 

ரசல்ைப் பி�ொணிகளுக்கும் உடப்ட உஙகளது உணவுத் ்தலவகலள அல்டநது 

ரகொளளக்கூடிய ரகடடுப் ்பொகொத, மூனறு நொடகளுக்கொன உணவு வழஙகல்

 ■ லகயொல் பயனபடுத்தக்கூடிய ்பணி திறப்பொன

 ■ ஒரு முதலுதவித் ரதொகுதி

 ■ ஒரு லகத் துப்பு�வொக்கி

 ■ பரிநதுல�ப்பு ைருநதுகள, ைருத்துவ வழஙகல்கள, வி்ச்ட கருவிகள எனபன

 ■ உஙகளது சுகொதொ�ப் ப�ொைரிப்பு வழஙகுநர(கள), ப�ொைரிப்பு வழஙகுநர(கள), 

அவச�நிலைத் ரதொ்டரபு அல்ைது தனிப்பட்ட ரதொ்டரபொளர(கள), 

அவவொ்ற ைிருக லவத்தியர ஆகி்யொரின ரதொ்டரபுத் தகவல்களும் 

எல்ைொப் பரிநதுல�ப்புக்களினதும் ைருநதளிப்புக்களினதும் விப�ைொன 

ஒரு படடியல் எனபன உடப்ட உஙகளது வி்ச்ட ்தலவகலள அல்ைது 

இயைொலைலயப் பறறிய ஒரு “அவச�நிலையின ்பொது” தகவல் தொள. 

ர�ொறன்�ொ அவச�நிலை ைருத்துவ்ச ்சலவகளினூ்டொக ஒரு உதொ�ணம் 

வழஙகப்படடுளளது: http://www.torontoems.ca/main-site/careers/ice.html

ரசல் ல்

72 ைணித்தியொை ஆயத்தநிலைத் ரதொகுதிக்கு ்ைைதிகைொக, உஙகளது வடீடின 

ஒவ்வொர உறுப்பினதும் ஒரு ரசல் லபலய — ஒரு ரவளி்யறறல் நிகழும் 

்பொது உஙகளுக்குத் ்தலவயொன ரபொருடகளின ஒரு ரதொகுதிலயப் ரபொதி 
ரசயய ்வணடும். ரசல் லபரயொனறு முதுகுப்லப அல்ைது சில்லுகலளக் 

ரகொண்ட உடுப்புப்லப ்பொனற கடடுறுதியொன, எளிதிற ரகொணடு ரசல்ைக்கூடிய 

ரகொளகைரனொனறில் ரபொதியி்டப்ப்ட ்வணடும். ரசல் லபரயொனறு நீஙகள 

அவச�ைொக உஙகளது வடீடிைிருநது ரவளி்யற ்வணடுைொயின எளிதில் 

அணுகக்கூடியதொக இருக்க ்வணடும்.
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ஒவரவொருவரினதும் ரசல் லப வித்தியொசைொகவும் தனிப்பட்ட ்தலவகளின 

அடிப்பல்டயிலும் இருக்கும். உஙகளதில் பினவருவனவறலற்ச ்சரத்துக் 

ரகொளவலதக் கருத்திற ரகொளளுஙகள:

 £ க்டவு்சசசீடடுக்கள, வஙகிக் கணக்கு எணகள, க்டனடல்டகள, சுகொதொ� அடல்டகள, 

சமூகக் கொப்புறுதி அடல்டகள, குடும்பப் பதிவுகள, கொப்புறுதித் திட்டஙகள, 

ஒளிப்ப்ட அல்டயொள அடல்டகள, விைொசத்துக்கொன ஆதொ�ம் எனபன ்பொனற 

உஙகளது முக்கிய ஆவணஙகளின பி�திகள

 £ உஙகளது “அவச�நிலையின ்பொது” தகவல் தொளின ஒரு பி�தி

 £ நீஙகள எடுத்துக் ரகொளளும் எல்ைொ ைருநதளிப்புக்களினதும், எத்தலன முலற 

எனபதனதும் ஒரு படடியல்

 £ சசீருநதினதும் ைலனயினதும் ்ைைதிக திறப்புத் ரதொகுதி

 £ க்டனடல்டகளும் தனனியக்கக் கூறறு இயநதி� அடல்டகளும் பணமும், 

வி்ச்டைொக சிறு ரதொலககளில் 

 £ ்பொத்தைில் அல்டக்கப்பட்ட நீரும் ஆறறல் அல்ைது கிற்னொைொ தணடுகள 

்பொனற ரகடடுப் ்பொகொத உணவும்

 £ உஙகளது வடீ்டொரின ரதொ்டரபுப் படடியலும் சநதிக்குைி்டத் தகவல்களும்

 £ சிறுவர ப�ொைரிப்பு வழஙகல்கள அல்ைது ஏலனய வி்ச்ட ப�ொைரிப்புப் ரபொருடகள.

அத்துடன உறு்தி ரசய்து ரகாளள ்வண்டியலவ:

 £ ரசல் ்பசி ைினகைஙகலள ைின்னறறி லவத்திருஙகள, அத்து்டன ைொறறு 

ைினகைம், சசீருநது ைின்னறறி அல்ைது ரகொணடு ரசல்ைக்கூடிய ைினகை்ச 

்சைிப்பு ஒனலறக் ரகொணடிருஙகள

 £ ைினசூளகலள நீஙகள இருளில் கணடு ரகொல்ைக்கூடிய இ்டத்தில் லவயுஙகள

 £ உணவு, நீர வழஙகல்கலள ரதொ்டர்சசியொன அடிப்பல்டயில் ைீள நி�ப்புஙகள

 £ எளிதில் பழுதொகக்கூடிய இைத்தி�னியற கருவிகலளப் பொதுகொக்க திடீர 

ைினரனழு்சசியிைிருநது பொதுகொக்கும் ைின தணடுகலளப் பயனபடுத்துஙகள

 £ நீஙகள உஙகளது ரசல் லபயில் ்ைைதிக ைருநதளிப்லபக் 

களஞசியப்படுத்தினொல், அது கொைொவதியொக முனனர அதலன ைீள நி�ப்புவலத 

உறுதி ரகொளளுஙகள.
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அவசரநிைலக்�த்

தயாரா�ங்கள்

உஙகளது இடர்்ப்ாடுகலள அறிந்து 
ரகாளளுஙகள

ர�ொறன்�ொ ைொநக� சலபயும் அதன பஙகொளிகளும் ைின 
த்டஙகல், தீ, கடும் புயல், ரவளளம், ரகொளலள ்நொயகளின 
ப�வல் எனபன உடப்ட எல்ைொ வலகயொன அவச�நிலைகளின 
்பொதும் வதிவி்டகொ�ருக்கு உதவ ஆயத்தைொயுளளன.

வொனுயர கடடி்டஙகளிலுளள வதிவி்டகொ�ரகலளப் பொதிக்கும் ைிகவும் 

ரபொதுவொன இரு அவச�நிலைகள ைின த்டஙகலும் தீயும் ஆகும்.

ைின ்தடஙகலும் ்யனடீ்டுத் ்தலட்ப்டு்தலும்

முலறலையில் ஏறபடும் த்டஙகல்களின அல்ைது ்ைொசைொன கொைநிலை 

்பொனற ரவளி நிகழவுகளின கொ�ணைொக ைின த்டஙகல்களும் பயனடீடுத் 

தல்டப்படுதல்களும் ஏறப்டைொம்.  ைின த்டஙகரைொனறு சிை நிைி்டஙகள முதல் 

சிை நொடகள வல� ரதொ்ட�ைொம்.  கடுலையொன ரவப்பைொன அல்ைது குளி�ொன 

கொைநிலையின ்பொது நீடிக்கும் ைின த்டஙகல்கள உஙகளது சுகொதொ�த்லதயும் 

பொதுகொப்லபயும் இ்டருக்குடபடுத்தைொம்.

ர�ாறன்�ா ைின ்தடஙகல் எண் 416-542-8000 ஆகும். 
ைின த்டஙகல்கள, வ்டம் விழுநதிருத்தல், ைின த�த்தின பி�்சசிலனகள, 

வொடிக்லகயொளர ்சலவ எனபவறலற முலறயி்ட அலழயுஙகள.

வலைத்தளத்தில் ைின த்டஙகல் நிலையம்: OutageTO.com அல்ைது ர�ொறன்�ொ 

லைட்றொலவ Twitter இல் பின ரதொ்டருஙகள @TorontoHydro

ைின த்டஙகல்களின ்பொது உஙகளது ரபொறுலை ்தலவப்படுவது்டன 

பொ�ொட்டப்படுகிறது. ைின த்டஙகரைொனறின ்பொது ைின படிக்கடடுக்கள ்வலை 

ரசயயொதிருக்கவும் நீர பம்புதல் பொதிக்கப்ப்டவும் கூடும். ர�ொறன்�ொ லைட்றொவொனது 

கூடிய வில�விலும் பொதுகொப்பொகவும் ைினலன ைீளலைக்க்ச ரசயறபடும்.

ைின ்தடஙகரைானறின ்்ாது:

 ■ ரவளி்ச சூ்டொக்கிகள, வொடடு கைனடுப்புக்கள, உ்ைொகத் தட்டடுப்புக்கள... 

்பொனறு வடீடில் ைின த்டஙகைின ்பொது அப்படி்ய விடடுவிடடு, ைினலனப் 

ரபறறதும் ரசயறப்டக்கூடியனவும் தீப்பறறும் சொத்தியமுளளனவுைொன 

எதலனயும் ைினனிலணப்பிைிருநது கழறறுஙகள.

 ■ உஙகளது கனைடுப்பின ்ைறபுறமும் ைினனடுப்பும் 

அலணக்கப்படடிருப்பலத உறுதி ரகொளளுஙகள.

 ■ ஆல்ட கழுவி, பொத்தி�ங கழுவி எனபன ைின த்டஙகல் ஏறபட்ட ்பொது 

பயனபடுத்தப்படடுக் ரகொணடிருநதொல் அவறலற அலணத்து விடுஙகள.

 ■ ைின வழஙகல் ைீளலைக்கப்பட்டலத நீஙகள அறிநது ரகொளவதறகொக 

ஒரு ைின குைிலழ்யொ வொரனொைிலய்யொ ரசயறபடு நிலையில் 

லவத்திருஙகள.

 ■ ைினரனழு்சசியின ்பொது பொதிக்கப்படுவலதத் தவிரப்பதறகொக கணனிகள, 

ரதொலைக்கொடசிகள, ஒைிரபருக்கிக் கருவிகள, ஏலனய இைத்தி�னியற 

சொதனஙகள எனபவறலற ைின ரதொ்டரபிைிருநது கழறறுஙகள.

 ■ முதைில் ைிக அத்தியொவசியைொன சொதனஙகளுக்கு ைடடும் ைின ரதொ்டரலப 

ஏறபடுத்துஙகள, ஏலனய எல்ைொவறலறயும் இலணக்க முனனர ைின 

ரதொகுதி நிலைரபறுவதறகொக 10 - 15 நிைி்டஙகள கொத்திருஙகள.

 ■ வொடடும் ரவளியடுப்புக்கள, புர�ொப்்பன அல்ைது ைணரணய்ச சூ்டொக்கிகள 

அல்ைது ரகொணடு ரசல்ைக்கூடிய ைின பிறப்பொக்கிகள எனபவறலற 

ஒரு்பொதும் உடபுறத்தில் பயனபடுத்தொதீரகள.

 ■ ரைழுகுதிரிகலள ஒரு்பொதும் கவனிக்கொைல் விடடுவி்ட ்வண்டொம்.

ைின வழஙகல் ைீளலைக்கப்ட்ட பினனர, ைின ரதொகுதியில் இருக்கக்கூடிய 

குலறபொடுகள நிவரத்தியொவதறகொக ைின பயனபொடல்ட ைடடுப்படுத்த 

முயலுஙகள. ைின ்சைிப்புக் குறிப்புக்களில் உளள்டஙகுவன:

 ■ அத்தியொவசியைறற ைினகுைிழகளலனத்லதயும் அலணத்து விடுதல்

 ■ வளி்ச சசீ�ொக்கிகலள குலறநத படசம் 25°C இறகு அலைத்தல்

 ■ வளி்ச சசீ�ொக்கிகளுக்கு ைொறறொக ைினவிசிறிகலளப் பயனபடுத்துவதும் 

ரவயிைிைிருநது கொத்துக் ரகொளளவும் குளி�ொன கொறலற உடபுறம் தக்க 

லவக்கவும் தில�்சசசீலைகலள/ைலறப்புக்கலள மூடி விடுவதும்

 ■ பொத்தி�ஙகழுவிகள, ஆல்ட கழுவிகள, உைரத்திகள ்பொனற ைினலனக் 

கூடுதைொகப் பயனபடுத்தும் கருவிகளின பயனபொடல்ட ைடடுப்படுத்துதல்.

நீடித்த ைின த்டஙகரைொனறின ்பொது, உஙகளது கடடி்டத்தின ரசொத்து 

முகொலைத்துவ ஊழியர குழொம் அல்ைது கன்டொ ரசஞசிலுலவ்ச சஙகம் ்பொனற 

சமூக நிறுவனஙகள உஙகளுக்கு ஏதொவது உதவி ்தலவயொ எனப் பொரப்பதறகொக 

உஙகளது வடீடுக்கு வ�க்கூடும்.
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 ■ ைின வழஙகல் ைீளலைக்கப்பட்டலத நீஙகள அறிநது ரகொளவதறகொக 

ஒரு ைின குைிலழ்யொ வொரனொைிலய்யொ ரசயறபடு நிலையில் 

லவத்திருஙகள.

 ■ ைினரனழு்சசியின ்பொது பொதிக்கப்படுவலதத் தவிரப்பதறகொக கணனிகள, 

ரதொலைக்கொடசிகள, ஒைிரபருக்கிக் கருவிகள, ஏலனய இைத்தி�னியற 

சொதனஙகள எனபவறலற ைின ரதொ்டரபிைிருநது கழறறுஙகள.

 ■ முதைில் ைிக அத்தியொவசியைொன சொதனஙகளுக்கு ைடடும் ைின ரதொ்டரலப 

ஏறபடுத்துஙகள, ஏலனய எல்ைொவறலறயும் இலணக்க முனனர ைின 

ரதொகுதி நிலைரபறுவதறகொக 10 - 15 நிைி்டஙகள கொத்திருஙகள.

 ■ வொடடும் ரவளியடுப்புக்கள, புர�ொப்்பன அல்ைது ைணரணய்ச சூ்டொக்கிகள 

அல்ைது ரகொணடு ரசல்ைக்கூடிய ைின பிறப்பொக்கிகள எனபவறலற 

ஒரு்பொதும் உடபுறத்தில் பயனபடுத்தொதீரகள.

 ■ ரைழுகுதிரிகலள ஒரு்பொதும் கவனிக்கொைல் விடடுவி்ட ்வண்டொம்.

ைின வழஙகல் ைீளலைக்கப்ட்ட பினனர, ைின ரதொகுதியில் இருக்கக்கூடிய 

குலறபொடுகள நிவரத்தியொவதறகொக ைின பயனபொடல்ட ைடடுப்படுத்த 

முயலுஙகள. ைின ்சைிப்புக் குறிப்புக்களில் உளள்டஙகுவன:

 ■ அத்தியொவசியைறற ைினகுைிழகளலனத்லதயும் அலணத்து விடுதல்

 ■ வளி்ச சசீ�ொக்கிகலள குலறநத படசம் 25°C இறகு அலைத்தல்

 ■ வளி்ச சசீ�ொக்கிகளுக்கு ைொறறொக ைினவிசிறிகலளப் பயனபடுத்துவதும் 

ரவயிைிைிருநது கொத்துக் ரகொளளவும் குளி�ொன கொறலற உடபுறம் தக்க 

லவக்கவும் தில�்சசசீலைகலள/ைலறப்புக்கலள மூடி விடுவதும்

 ■ பொத்தி�ஙகழுவிகள, ஆல்ட கழுவிகள, உைரத்திகள ்பொனற ைினலனக் 

கூடுதைொகப் பயனபடுத்தும் கருவிகளின பயனபொடல்ட ைடடுப்படுத்துதல்.

நீடித்த ைின த்டஙகரைொனறின ்பொது, உஙகளது கடடி்டத்தின ரசொத்து 

முகொலைத்துவ ஊழியர குழொம் அல்ைது கன்டொ ரசஞசிலுலவ்ச சஙகம் ்பொனற 

சமூக நிறுவனஙகள உஙகளுக்கு ஏதொவது உதவி ்தலவயொ எனப் பொரப்பதறகொக 

உஙகளது வடீடுக்கு வ�க்கூடும்.
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உணவு்ப ்ாதுகா்பபு

ைின த்டஙகரைொனறின ்பொது குளிரசொதனத்தில் அல்ைது உலறசொதனத்தில் 

லவக்கப்பட்ட உணவு உணபதறகுப் பொதுகொப்பறறதொகைொம். பினவரும் 

குறிப்புக்கள ைின த்டஙகரைொனறின ்பொது உணலவப் பொதுகொப்பொகக் 

களஞசியப்படுத்தி லவப்பலத உறுதி ரகொளள உதவுகினறன:

 ■ உடபுறத்தில் ரவப்பநிலைலயப் ்பணுவதறகொக (முடியுைொயின) 

உஙகளது குளிரசொதனத்தினதும் உலறசொதனத்தினதும் கதவுகலள மூடி 

லவத்திருஙகள. ைினசொ�ம் இல்ைொத நிலையில், கதவுகள மூடிய நிலையில் 

லவக்கப்படடிருநதொல் குளிரசொதனம் 4 முதல் 6 ைணித்தியொைஙகள 

வல� உணலவக் குளி�ொக லவத்திருக்கும், முறறும் நி�ம்பிய ஒரு 

உலறசொதனம் 48 ைணித்தியொைஙகளுக்கு உணலவ உலறநத நிலையில் 

லவத்திருக்கும், அத்து்டன அல�வொசி நி�ம்பிய ஒரு உலறசொதனம் 24 

ைணித்தியொைஙகளுக்கு உணலவ உலறநத நிலையில் லவத்திருக்கும்

 ■ நீஙகள ரவப்பநிலை 4°C ஐ வி்டக் கூடும் ்பொது அறிநது ரகொளவதறகொக, 

உஙகளது குளிரசொதனத்தில் குளிரசொதன ரவப்பைொனிரயொனலற 

லவத்திருஙகள

 ■ இ�ணடு ைணித்தியொைஙகளுக்கு ்ைல் 4°C இறகு ்ைறபட்ட 

ரவப்பநிலையிைிருநத இலற்சசி, ைீன, பறலவயிலற்சசி, முடல்டகள, ைீநத 

உணவுகள ்பொனற ரகடடுப் ்பொகக்கூடிய உணவுகலள எறிநது விடுஙகள

 ■ உலறசொதனத்தில் கதகதப்பொகிய உணவுகள பனித் துணடுகலளக் 

ரகொண்்டொ 4°C அல்ைது அதறகுக் குலறவொன நிலையி்ைொ இருநதொல் 

அலவ ைீணடும் உலறயைொம் – ஒவரவொரு ரபொருலளயும் ரவவ்வறொக 

ைதிப்பிடுஙகள

 ■ ஓ�ளவு கதகதப்பொவதும் ைீள உலறவதும் சிை உணவுகளின த�த்லதக் 

குலறக்கக்கூடுைொயினும், உணவு உணபதறகுப் பொதுகொப்பொனதொக இருக்கும்

 ■ முடியுைொயின, ரவப்பநிலைலய நீண்ட ்ந�ம் குளி�ொக லவத்திருப்பதறகொக 

குளிரசொதனத்திலும் உலறசொதனத்திலும் பனிக்கடடிப் லபகலள்ச ்சருஙகள

 ■ உலறசொதனத்தி்ைொ குளிரசொதனத்தி்ைொ உளள ப்சலச இலற்சசியின 

தி�வஙகளு்டன ரதொ்டரபுறற எப்ரபொருலளயும் எறிநது விடுஙகள

 ■ ஏ்தனும் உணவுப் ரபொருள ரகடடு விட்டதொ என உஙகளுக்கு்ச 

சந்தகைிருநதொல், அதலன வசீி விடுஙகள

 ■ இனசுைின ்பொனறு குளி்�றறல் ்தலவப்படும் ைருநதுகளின 

களஞசியப்படுத்தலைப் பறறிய தகவல்களுக்கொக உஙகளது ைருத்துவல� 

அல்ைது ைருநதொளல�த் ரதொ்டரபு ரகொளளுஙகள

குளி்�றறப்பட்ட உணவுகலள எப்்பொது லவத்திருக்க ்வணடும், எப்்பொது 

எறிநது வி்ட ்வணடும் எனபலதப் பறறிய ்ைைதிகத் தகவல்களுக்கு ர�ொறன்�ொ 

ரபொது்ச சுகொதொ� வலைத்தளத்தின முகப்புப் பக்கத்தில் உணவுப் பொதுகொப்பு 

எனபதறகு வருலக தொருஙகள.
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்தீ

ச�ொசரி தனிக் குடும்ப வதிவி்டஙகலள வி்டக் கூடுதைொக 
தீயிைிருநது பொதுகொப்பொனலவயொக்வ வொனுயர கடடி்டஙகள 
வடிவலைக்கப்படுகினறன. தல�களும் விதொனஙகளும் 
தீயிைிருநது பொதுகொப்பல்டயும் ரபொருடகலளக் ரகொண்்ட 
கட்டப்படுவது்டன, தீயு்டன ரதொ்டரபொன அலறகளிைிருநது 
்வறொக்கப்படுகினறன. ஆயினும், தீ நிகழரவொனறின ்பொது, நீஙகள 
உஙகலளயும் உஙகளது ரசொத்துக்கலளயும் பொதுகொப்பதறகொக 
்ைறரகொளளக்கூடிய வி்டயஙகள சிை இருக்கினறன.

உஙகளது அைகில் தீ்யறபட்டொல்:

 ■ உஙகளது அைகிலுளள அலனவருக்கும் ரவளி்யறுைொறு கூறுஙகள

 ■ உஙகளுக்குப் பினனொலுளள எல்ைொக் கதவுகலளயும் மூடி விடுஙகள, ஆனொல் 

பூட்ட ்வண்டொம்.

 ■ உஙகளது ைொடியிலுளள தீ எ்சசரிக்லகலய இழுப்பது்டன, “தீ” எனறு 

கூக்கு�ைிடுஙகள

 ■ ஆக அணலையிலுளள ரவளி்யறும் படிக்கடல்டப் பயனபடுத்தி 
கடடி்டத்திைிருநது ரவளி்யறுஙகள.

 ■ ைினதூக்கிலயப் பயனபடுத்த ்வண்டொம்

 ■ பொதுகொப்பொன இ்டரைொனறிைிருநது 9-1-1 இல் தீயலணப்புத் திலணக்களத்லத 

அலழயுஙகள.  இது ரசயயப்படடு விட்டதொக ஒரு்பொதும் ரவறுை்ன 

நிலனத்துக் ரகொளள ்வண்டொம்.

 ■ தீயலணப்பு வ�ீரகள வரும் ்பொது அவரகலள்ச சநதித்து, தீ எஙகுளளரதனறு 

அவரகளுக்குக் கூறுஙகள
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்்ாவ்தா ்தஙகுவ்தா?

ரபரும்பொைொன சையஙகளில், தீ ஏறபட்ட ்பொது ரசயயக்கூடிய ஆக்ச சிறநத 

வி்டயம் கடடி்டத்திைிருநது கூடிய வில�வில் ரவளி்யறுவதொகும். ஆனொல் சிை 

சநதரப்பஙகளில் உஙகளொல் ரவளி்யற முடியொதிருப்பது்டன, நீஙகள உஙகளது 

அைகில் தஙகியிருக்க ்வணடி்யறப்டைொம். அ்சசநதரப்பஙகளில் ஒவரவொரு 

ரசக்கனும் முக்கியம் எனபதொல் நீஙகள ைிகத் துரிதைொக்ச ரசயறபட்டொக 

்வணடும். நீஙகள கூடிய ்ந�ம் கொத்திருக்கும் ்பொது, படிக்கடடுக்களிலும் 

வொயில்களிலும் கடுலையொன புலக மூட்டம் ஏறபடும் இ்டரப்பொடு 

அதிகரிப்பது்டன தப்பிப் பிலழப்பதறகொன உஙகளது வொயபபு குலறவொகும். 

உஙகளது தீரைொனம் யொதொயிருப்பினும் நீஙகள உஙகலளப் புலகயிைிருநது 

பொதுகொத்துக் ரகொண்டொக ்வணடும்.

நீஙகள கட்டிடத்்திைிருந்து ரவளி்யறத் ்தரீ்ைானித்்தால்

உஙகளது அைகின கதலவ்ச ்சொதித்துப் பொருஙகள. கதலவ்ச சூழவிருநது புலக 

உளவருவதொயின, அதலனத் திறக்க ்வண்டொம். 

கதலவயும் கதவின லகப்பிடிலயயும் உணரநது ரகொளளுஙகள. கத்வொ 

லகப்பிடி்யொ சூ்டொக இருநதொல், அதலனத் திறக்க ்வண்டொம். இ்சசிற்றடடில் 

விபரிக்கப்படடுளளவொறு உஙகளது அைகினுள புலகயிைிருநது உஙகலளப் 

பொதுகொத்துக் ரகொளளுஙகள.

 ■ புலக்யொ ரவப்ப்ைொ இல்ைொவிட்டொல், நீஙகள கதவு்டன ஒடடி நினறு 

அதலன ரைதுவொகத் திறவுஙகள.

 ■ நீஙகள புலகலயப் பொரத்தொல் அல்ைது சூடல்ட உணரநதொல், கதலவ 

வில�வொக மூடிவிடடு உஙகலளப் பொதுகொத்துக் ரகொளளுஙகள.

 ■ வொயில் ரதளிவொக இருநதொல், உஙகளது திறப்புக்கலள எடுத்துக் ரகொணடு, 

கதலவ உஙகளுக்குப் பினனொல் மூடிவிடடு ஆக அணலையிலுளள 

ரவளி்யறும் படிக்கடடுக்கு்ச ரசல்லுஙகள.

 ■ ைினதூக்கிலயப் பயனபடுத்த ்வண்டொம்

 ■ ஆக அணலையிலுளள ரவளி்யறும் படிக்கடடுக் கதலவக் கவனைொகத் 

திறவுஙகள.

 ■ புலக கொணப்ப்டொவிட்டொல், கடடி்டத்திைிருநது ரவளி்யறுவதறகொகப் 

படிக்கடல்டப் பயனபடுத்துஙகள.

 ■ புலக கொணப்பட்டொல், உள நுலழய ்வண்டொம். கதலவ மூடி விடுஙகள. 

ைறரறொரு படிக்கடடுக்கு்ச ரசனறு கவனைொகக் கதலவத் திறவுஙகள.

 ■ இங்க புலக கொணப்ப்டொவிட்டொல், கடடி்டத்திைிருநது ரவளி்யறுவதறகொக 

இப்படிக்கடல்டப் பயனபடுத்துஙகள.

 ■ புலக கொணப்பட்டொல், உள நுலழய ்வண்டொம். ்வறு படிக்கடடுக்கள 

இருநதொல், அவறலறயும் முயனறு பொருஙகள. ்வறு கொணப்ப்டொவிட்டொல், 

உஙகளது அைகுக்குத் திரும்பி்ச ரசனறு, புலகயிைிருநது உஙகலளப் 

பொதுகொத்துக் ரகொளளுஙகள.
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நீஙகள ்டிககட்டினுள இருககும் ்்ாது

நீஙகள படிக்கடடுக்களில் கசீழ ்நொக்கி்ச ரசல்லும் ்பொது புலகலய எதிரரகொண்டொல், 

ரதொ்டரநது ரசல்ை ்வண்டொம். பினவரும் பொதுகொப்புக் குறிப்புக்கலளப் பினபறறுஙகள:

 ■ படிக்கடடிைிருநது ஆக அணலையிலுளள ைொடிக்கு ரவளி்யறி, ைொறறுப் 

படிக்கடர்டொனறுக்கு்ச ரசல்லுஙகள. 

 ■ கவனைொகக் கதலவத் திறவுஙகள. அஙகு புலக கொணப்பட்டொல், படிக்கடடு 

வழியொகக் கசீழ ்நொக்கி்ச ரசனறு கடடி்டத்லத விடடு ரவளி்யறுஙகள.

 ■ உஙகளொல் கடடி்டத்திைிருநது ரவளி்யறுவதறகு எப்படிக்கடல்டயும் பயனபடுத்த 

முடியொதவி்டத்து, முடியுைொயின உஙகளது அைகுக்குத் திரும்பி்ச ரசல்லுஙகள, 

அல்ைது கில்டக்கப் ரபறும் ைொடிப் பகுதிரயொனறுக்கு்ச ரசனறு நீஙகள புகைி்டம் 

ரபற முடியுைொகும் வல�யில் அைகுகளின கதவுகளில் ்ைொதுஙகள.

 ■ ஒரு்பொதும் கூல�க்கு்ச ரசல்ை ்வண்டொம், புலக ்ைரைழுகிறது! 

கூல�க்கொன கதவுகள பூடடிக் ரகொண்டொல் நீஙகள சிக்கிக் ரகொளளைொம்.

 ■ நீஙகள புலக ைணடிய சுறறொ்டைில் இருநதொல் தல�லய ்நொக்கித் 

தொழநதிருப்பலத ஞொபகம் ரகொளளுஙகள.

 ■ தல� ைட்டத்துக்கு அருகில் கொறறு சுத்தைொக இருக்கும்.

 ■ ரவளி்யறியதும் ரவளியி்ை்ய நில்லுஙகள. தீயலணப்புத் துலற கடடி்டத்துக்கு்ச 

ரசல்வது பொதுகொப்பொனரதனறு கூறும் வல�யில் அதறகுத் திரும்பி்ச ரசல்ை ்வண்டொம்.

நீஙகள அைகில் ்தஙகினால்:

நீஙகள புலகயிைிருநது உஙகலளப் பொதுகொத்துக் ரகொளள ்வணடும். நீஙகள 

ைீடகப்படும் வல� அல்ைது ரவளி்யறுைொறு கூறப்படும் வல� உஙகளது 

அைகி்ை்ய இருஙகள.

புலக உஙகளது அைகுக்கு வ�ொதவொறு பொரத்துக் ரகொளளுஙகள. கதவில் ஏறபடும் 

ரவடிப்புக்கலள மூடுவதறகொக குழல் ஒடடுநொ்டொலவப் பயனபடுத்துவது்டன, கசீ்ழ 

ஈ�ைொன துவொயகலள லவயுஙகள. குழல் ஒடடுநொ்டொ, ஈ�ைொன துவொயகள அல்ைது 

அலுைினியத் தொள மூைம் துலளகலளயும் கொறறுக் குழொயகலளயும் மூடி விடுஙகள.

புலக உஙகளது அைகுககுள நுலைந்்தால்:

 ■ 911 இல் தீயலணப்புத் திலணக்களத்லத அலழத்து, நீஙகள 

எஙகிருக்கிறரீகரளனறு அவரகளுக்குக் கூறிய பின, ைொ்டத்துக்கு்ச ரசனறு 

கதலவ உஙகளுக்குப் பினனொல் மூடுஙகள.

 ■ உஙகளுக்கு ைொ்டரைொனறு இல்ைொவிட்டொல், புலக ஆகக் குலறவொன 

அலறக்கு்ச ரசனறு கதலவ மூடி விடுவது்டன அதலன ஒடடு நொ்டொ மூைமும் 

துவொயகளின மூைமும் மூடுஙகள. ்தலவயொயின, நல்ை கொறறுக்கொக 

சொள�த்லதத் திறவுஙகள. 

 ■ சொள�த்திைிருந்தொ ைொடியிைிருந்தொ ஒரு தொலளத் ரதொஙக விடுவதன மூைம் 

நீஙகள எஙகிருக்கிறரீகரளனறு அவச�நிலை ஆடகளுக்குக் கொடடுஙகள.

 ■ கொறறு தூயலையொக உளள இ்டத்தில் தல�லய ்நொக்கித் தொழநதிருஙகள.

 ■ அதிகொரிகளின அறிவுறுத்தல்கலள்ச ரசவிைடுஙகள.
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ஒரு ்திட்டத்ல்த வகுத்துக 
ரகாளளுஙகள

வொனுயர கடடி்டஙகளில் வதி்வொர அவச�நிலைகளுக்கொகத் 
திட்டைி்டக்கூடிய குறிப்பொன படிமுலறகள கொணப்படுகினறன.

வ்தி்வார் அறிந்்திருகக ்வண்டியலவ:

உஙகளது கட்டிடத்துககு:

 ■ கடடி்ட அத்தியடசகரின ரபயரும் ரதொலை்பசி எணணும்

 ■ தீயலணப்பொனகளின அலைவி்டஙகள, தனனியக்க ரவளிவொரி உதறை்டக்கி, 
ஒடசிசன தொஙகிகள எனபன

 ■ அவச�நிலை ரவளி்யறறல் சொதன(ஙகளின) அலைவி்டம்

 ■ அவச�நிலை ரவளி்யறும் வொயில்கள

 ■ உஙகளது கடடி்டத்தின ரவளி்யறறப் பயிறசிலய ந்டத்துபவர யொர, 

எவவளவு அடிக்கடி எனபன

 ■ (கடடி்டம் ைொடிக் கணகொணிப்பொளரகலளக் ரகொணடிருநதொல்) ைொடிக் 

கணகொணிப்பொளரகள யொவர

 ■ கடடி்டம் ரவளி்யறறப்பட்டொல் குழுை ்வணடிய இ்டம்.

உஙகளது குடும்்த்துககு:
 ■ உஙகளது பிளலளகளின பொ்டசொலையில் / சிறுவர பொ�ைரிப்பு நிலையத்தில் / 

அல்ைது பகல் நிகழ்சசி வசதியில் உளள அவச�நிலைத் திட்டம்

 ■ நீஙகள பிரிநது விட்டொல் உஙகளது குடும்பத்துக்கு ஒரு திட்டத்லதக் 

ரகொணடிருத்தல் – உதவிக்கொக அல்ைது தகவலுக்கொக உஙகளது பிளலளகள 

யொல� அலழக்க ்வணடும்?

 ■ முனன்� தீரைொனிக்கப்பட்ட ஒரு சநதிப்பி்டத்லதக் ரகொணடிருத்தல்.

வதி்வொர அயைொல�ப் பறறி, வி்ச்டைொக முதி்யொல�யும் வி்ச்ட 

்தலவகலளயுல்டய ஏலனய வதிவி்டகொ�ல�ப் பறறியும் ்தடிப் பொரப்பதறகொக ஒரு 

எளிய முலறலயக் ரகொணடிருக்குைொறு தூண்டப்படுகினறனர.  பி�்தசத்திலுளள 

பைவனீைொன ஆடகலள அல்டயொளங கொணுைொறும் அவரகலளத் ்தடிப் 

பொரக்குைொறும் நொம் சமுதொயஙகலள / அயைகஙகலளத் தூணடுகி்றொம்.
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கா்பபுறு்தியின முககியத்துவம்

வொனுயர கடடி்டஙகளிலுளள குடியிருப்பொளரகள வடீடு 
அல்ைது வொ்டலகக் கொப்புறுதிலயக் ரகொணடிருப்பது 
பரிநதுல�க்கப்படுகிறது. குடியிருப்பொளரகள தொம் கடடி்டத்தின 
எப்பகுதிக்்கனும் ஏறபடுத்தும் ்சதத்துக்குப் ரபொறுப்பொவர. 
உதொ�ணைொக, ரசயறபிலழயொன வொடடு கைரனொனறொல் 
ஏறபட்ட ைினசொ�த் தீப்பறறரைொனறு ஏறபடின, விலளவொன 
தீப்பறறைின கொ�ணைொக ஏறபட்ட எநதரவொரு ்சதத்துக்கும் 
குடியிருப்பொளர சட்டப்படியொகப் ரபொறுப்பொளியொவொர.

்ைைதிக தகவல்களுக்கொக, கன்டொவின கொப்புறுதிப் பணியகத்தின http://www.ibc.

ca/en/ வலைத்தளத்துக்கு்ச ரசல்லுஙகள.
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அவச�நிலை ைருத்துவத் ்தயார்நிலை

நீஙகள முறகூடடி்ய சிநதிக்கவும் எதிரபொரக்க 
முடியொத ைருத்துவ அவச�நிலைகளுக்கொகத் 
தயொரநிலையிைிருக்கவுைொன குறிப்புக்கள சிை இ்தொ:

 ■ உஙகளது ைருத்துவ வ�ைொறலறயும் ைருநதுகலளயும் எழுதி, ைருத்துவ 

உதவியொளரகளொல் எளிதில் அணுகக் கூடியவொறு லவத்திருஙகள

 ■ ர�ொறன்�ொ அவச�நிலை ைருத்துவ்ச ்சலவகள வலைத்தளத்தில் 

கொணப்ப்டக்கூடிய “அவச�நிலையின ்பொது (ICE) நிகழ்சசித் திட்டப்” 
படிவத்லத நி�ப்புஙகள. அதன ஒரு பி�திலய உஙகளது குளிரசொதனத்திலும், 

உஙகளது பணப்லபயிலும் லவப்பது்டன பொதுகொப்பொக லவத்திருப்பதறகொக 

குடும்ப உறுப்பினரகளி்டமும் ஒனலறக் ரகொடுஙகள.

 ■ 911 ஐ அலழப்பவர நீஙகளல்ைொதிருக்கைொம் எனபதொல் உஙகளது ைலன 

எண, முகவரி, ைலனயணுகல் குறியடீு எனபவறலற ஒரு ஒடடுத்தொளில் 

எழுதி உஙகளது ரதொலை்பசிக்கு அருகில் லவத்திருஙகள

 ■ உஙகளது ைருநதுகலள இருளில் எளிதொகக் கணடு ரகொளளக்கூடியவொறு 

அவறலற ஓரி்டத்தில் லவத்திருஙகள

 ■ உஙகளது ைருநதுகள எப்்பொதும் லகயிருப்பில் லவத்திருஙகள - 

அவறலறப் ்பொதொக் குலறயொக வி்ட ்வண்டொம்

 ■ உஙகளது சுகொதொ� அடல்ட எஙகிருக்கிறரதனறு ரதரிநது ரகொளளுஙகள

 ■ இைத்தி�னியல் ைருத்துவ சொதனஙகளுக்கொக ைொறறு ைினவழஙகிலய 

லவத்திருஙகள

 ■ ஒரு முதலுதவித் ரதொகுதிலய லவத்திருஙகள.
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வி்சட கவனி்பபுககள

 ■ உஙகளுக்கு ஒரு அவச�நிலை ரவளி்யறறற கதில� ்தலவப்பட்டொல், 

அதலன நீஙகள வசிக்கும் ைொடியில் (ரபொருத்தைொனவொறு) ரபரும்பொலும் 

படிக்கடடு்ச சுவருக்கு அருகில் நிறுவுைொறு ்வணடுஙகள

 ■ நீஙகள ஏ்தனும் உயிர கொப்புக் கருவியில்/சொதனத்தில் தஙகியிருநதொல் 

அக்கருவி/சொதனம் ைின த்டஙகைின ்பொது இயக்கப்படுவலத உறுதி 
ரசயயக்கூடிய ஒரு அவச�நிலை ைொறறுத் திட்டரைொனலற விருத்தி 
ரசயயுஙகள

 ■ நீஙக்ளொ அனபுக்குரிய ஒருவ்�ொ சுவொசம் வழஙகி அல்ைது சிறுநீ�க 

வடிகட்டல் இயநதி�ம் ்பொனற ைினசொ� ைருத்துவக் கருவியில் 

தஙகியிருநதொல், உயிர ஆத�வு அறிவித்தற பதி்வடடில் இ்டம் 

ரபறுவதறகொக 416-542-8000 இல் ர�ொறன்�ொ லைட்றொலவ அலழயுஙகள

 ■ உஙகளது கருவிலய அல்டயொளப்படுத்தி, அலதப் பயனபடுத்தும் 

முலறலயயும் ரகொணடு ரசல்லும் முலறலயயும் பறறிய 

அறிவுறுத்தல்கலள ஒடடுஙகள. 

 ■ அவச�நிலை நிகழரவொனறின ்பொது உஙகலளத் ்தடிப் பொரக்க ஒருவல� 

முறகூடடி்ய ஏறபொடு ரசயவது்டன, உஙகளது சுகொதொ�ப் ப�ொைரிப்பு 

வழஙகுநரு்டன ஒரு திட்டத்லத வகுத்துக் ரகொளளுஙகள

 ■ MedicAlert லகக் கொப்ரபொனலற அணியுஙகள அல்ைது ஒரு அல்டயொள 

அடல்டலயக் ரகொணடு ரசல்லுஙகள

 ■ உஙகளது அயைொரகள, ரசொத்து முகொலையொளரகள, சமூக்ச சஙகஙகள 

எனபன ஒரு அவச�நிலை நிகழவின ்பொது உஙகலளத் ்தடிப் 

பொரப்பதறகொக அவரகள அறிநதிருப்பலத உறுதி ரகொளளுஙகள
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இடத்்தி்ை்ய புகைிடம் ர்று்தல் அல்ைது ரவளி்யறறல் -  
வித்்தியாசம் எனன?

ஒரு அவச�நிலையின ்பொது, நீஙகள உள்ள்ய இருக்குைொறு (இ்டத்தி்ை்ய 

புகைி்டம் ரபறுதல்) அல்ைது ரவளி்யறுைொறு ்வண்டப்ப்டைொம். அவச�நிலை 

நிகழரவொனறின ்பொது, நீஙகள உள்ள்ய இருக்க ்வணடுைொ அல்ைது 

ரவளி்யற ்வணடுைொ எனபலத அதிகொரிகள அறிவுறுத்துவொரகள. 

இடத்்தி்ை்ய புகைிடம் ர்று்தல்

நீஙகள இ்டத்தி்ை்ய புகைி்டம் ரபறுைொறு ்கடகப்பட்டொல், நீஙகள உஙகளது 

குடும்பத்லதயும் உஙகளது ரசொத்லதயும் பொதுகொப்பதறகொன வழிகள 

இருக்கினறன. உஙகளி்டம் இருக்க ்வணடியலவ:

 ■ உஙகளது அவச�நிலைத் ரதொகுதியும் ரகடடுப் ்பொகொத உணவும் 

தயொ�ொகவும் லகயிலும் இருத்தல்

 ■ உஙகளுக்கு உதவி ்தலவப்பட்டொல் நீஙகள எஙகிருக்கிறரீகள எனபலதப் 

பறறிய கவனத்லத ஈரக்கக்கூடியவொறு ரபரும் சப்தத்லத எழுப்பக்கூடிய 

ஒரு தனிப்பட்ட எ்சசரிக்லக ைணி அல்ைது ைணி

 ■ நீஙகள உதவிக்கொக சைிக்லஞ ரசயய ்வணடியிருநதொல் உஙகளது 

இருப்பி்டத்லத அல்டயொளங கொணபதறகொக ஒரு சொள�த்தில், அத்து்டன/

அல்ைது ஒரு ைொடியில் ரதொஙக வி்டக்கூடிய ஒரு ரவளலளத் துணி

 ■ நீஙகள உதவிக்கொக சைிக்லஞ ரசயய ்வணடியிருநதொல் - கதவுகளில், 

சொள�ஙகளில் அல்ைது ஒரு துணியில் ரசயதிகலள எழுதுவதறகொக ஒரு 

சொயப் ்பனொ

 ■ கொறறு வழிகலள அல்டப்பதறகொக அலுைினியத் தொள அல்ைது குழொய ஒடடு 

நொ்டொ. 



15

அவசரநிைலக்�த்

தயாரா�ங்கள்

வ
ி்
ச
்ட

 க
வ
ன

ிப்
பு
க்
க
ள

ரவளி்யறறல்

நீஙகள ரவளி்யறியாக ்வண்டியிருந்்தால்:

 ■ அவச�நிலை ஆளணியின அறிவுல�கலளப் பினபறறுஙகள

 ■ நீஙகள ரசனறு விடடீரகள எனபலதயும் உஙகலள எஙகு கணடு ரகொளளைொம் 

எனபலதயும் பறறி யொல�்யனும் அறியப் பணணுஙகள

 ■ (உஙகளது குளிரசொதனத்லதயும் உலறசொதனத்லதயும் தவி�) உஙகளது ைின 

விளக்குகலளயும் கருவிகலளயும் அலணயுஙகள

 ■ உஙகளது சூடடு அல்ைது வளி்ச சசீ�ொக்கிலய அலணத்து விடுஙகள அல்ைது 

குலறயுஙகள

 ■ உஙகளது கதவுகலளப் பூடடுஙகள.

்ினவருவனவறலறக ரகாண்டு ரசல்வது ்ாதுகா்ப்ான்தாயிருந்்தால் 
அவறலறக ரகாண்டு ரசல்வல்த ஞா்கங ரகாளளுஙகள:

 ■ உஙகளது ரசல் லப

 ■ லகத்ரதொலை்பசி, ைடிக்கணனி, தடடுக்கணனி, ைின்னறறிகள, ைினகை்ச 

்சைிப்புக்கள எனபன

 ■ குடும்பத்தின ஒவ்வொர உறுப்பினருக்குைொன உடுதுணிகளும் துப்பு�வொக்கிகளும்

 ■ பொல்ைொ, ்பொத்தல்கள, சிறுநீர லநப்புக்கள, விருப்புக்குரிய புத்தகஙகள, 

விலளயொடடுக்கள, குழநலதகளுக்கும் சிறுவரகளுக்குைொன விலளயொடடுப் 

ரபொருடகள எனபன.

உஙகளது ரசல்ை்ப ்ி�ாணிகலள்யா ்�ாைரிகக்ப்டும் விைஙகுகலள்யா 
விட்டு விடா்தரீ்கள:

 ■ ரசல்ைப் பி�ொணிகள தவறிப் ்பொகைொம், அத்து்டன/அல்ைது அலவ தொைொக்வ 

தப்பிப் பிலழக்கொதிருக்கைொம்

 ■ உஙகளது ரசல்ைப் பி�ொணிக்கொன உணவும் நீரும், ைருநதுகள, விருப்புக்குரிய 

விலளயொடடுப் ரபொருடகள, அல்டயொள அடல்டகள, அனுைதிப் பத்தி�ஙகள 

எனபவறலறக் ரகொணடு ரசல்லுஙகள

 ■ உஙகளது ்தொல்வொர/்சணம், ரசல்ைப் பி�ொணிலயக் ரகொணடு ரசல்லும் 

வணடி எனபவறலறக் ரகொணடு ரசல்லுஙகள

 ■ ர�ொறன்�ொ விைஙகு்ச ்சலவகள’ 416-338-PAWS (7297) ரசல்ைப் பி�ொணிகலளக் 

கவனிப்பதறகொன ரதரிவுகலள வழஙகுவதறகொக அவச�நிலைகளின ்பொது 

வடீடுரிலையொளரகளு்டன ்சரநதியஙகுகிறது.

ஒரு அவச�நிலையின ்ினனர்:

 ■ உஙகளது ைலனயினுள்ளயும் அதலன்ச சூழவும் ்சதஙகலளத் ்தடிப் பொருஙகள  

 ■ எலவ்யனும் ரகடடுப் ்பொன அல்ைது அழுகிய உணவுகலள, வி்ச்டைொக 

ைின த்டஙகைின பினனர, அகறறி விடுஙகள. உஙகளுக்கு்ச சரிவ�த் ரதரியொ 

விட்டொல், அதலன வசீி விடுஙகள 

 ■ குடும்ப உறுப்பினரகலள, வி்ச்டைொக சிறுவரகலள அவரகளின 

அனுபவத்லதயும் உணரவுகலளயும் பறறிப் ்பசுைொறு தூணடுஙகள

 ■ நீஙகள பொதுகொப்பொக இருக்கிறரீகள எனபலத ஏலனய குடும்ப உறுப்பினரகளுக்கு 

அறியப் பணணுவதறகொக அவரகலளத் ரதொ்டரபு ரகொளளுஙகள.
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முககிய எண்களும் வலைத்்தளஙகளும்

ர�ாறன்�ா நக�சல்:

 ■ ர�ொறன்�ொ நக�சலப வலைத்தளம்: toronto.ca 

 ■ அலழப்பு: 311

ஒரு ரபரிய அவச�நிலையின ்பொது, ைிகப் பிநதிய தகவல்களுக்கொக 
நக�சலபலய டுவிட்டரில் @TorontoComms இல் அல்ைது @TorontoOEM இல் பின 
ரதொ்டருஙகள.

காைநிலை எ்சசரிகலககளும் இறலற்ப்டுத்்தல்களும்

 ■ கன்டொ்ச சுறறொ்டல்: weatheroffice.gc.ca/canada_e.html

 ■ கொைநிலை வலையலைப்பு: theweathernetwork.com

அவச�நிலை எண்கள

 ■ ர�ொறன்�ொ நீர ைின த்டஙகல் அலழப்ரபண
416-542-8000 

எ்ப்்ாதும் எரிவாயு ஒழுகல்கலள (கூழ முட்லட நாறறம்) அறிகலகயிட 
அலையுஙகள

 ■ எனபிரிடஜ் எரிவொயு விநி்யொக அவச�நிலை எண
1-866-763-5427

அவச�நிலையல்ைா்த ர்தாலை்்சி எண்கள

 ■ தீ: 416-338-9000

 ■ ரபொைிசொர: 416-808-2222

ைகக்ளா ரசாத்்்தா இடர்்ப்ாட்டிைிருந்்தால் 911 ஐ 
அலையுஙகள

அவச�நிலையல்ைாவிடின 911 ஐ அலைகக ்வண்டாம். 311 
ஐ அலைகக ்வண்டிய கா�ணஙகள: 

 ■ புகைி்டத்லதயும் ஏலனய ்சலவகலளயும் கணடு ரகொளவதில் உதவி 
ரபறுதல்

 ■ தீயலணப்பு, ரபொைிசு அல்ைது ர�ொறன்�ொ ைருத்துவ உதவி்ச ்சலவகள 

எனபவறறின அவச�நிலையல்ைொத எணகலளக் கணடு ரகொளளல்

http://toronto.ca
http://weatheroffice.gc.ca/canada_e.html
http://theweathernetwork.com


Get Emergency

Ready

CONTACT INFORMATION

First Name        Last Name

Address       Apt. 

City     Postal Code

Main Phone    Alt. Phone

Health Card    Birth Date

Primary Language(s)    Gender           M        F

Advanced Care Directive  On file with
(personal or religious request or other medical order)

Emergency Contact 1

Main Phone    Alt. Phone

Emergency Contact 2

Main Phone    Alt. Phone

Primary Care Provider 
(the name and position of the person who provides you the most frequent medical care)

Phone

RELEVANT MEDICAL HISTORY 

Cardiac       Asthma     Cancer
Stroke/TIA       COPD     Alzheimer
Hypertension       Seizure     Dementia 
Congestive heart failure     Diabetic     Psychiatric

   Other:

INFORMATION SHEET

In Case of Emergency 
Call 911

(angina, heart attack, bypass, pacemaker)

(emphysema, bronchitis)

(high blood pressure) (convulsions)

(Insulin/Non Insulin 
Dependant)
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MEDICATIONS

1.   6.   11.
 
2.   7.   12.

3.   8.   13.

4.   9.   14.

5.   10.   15.    

MEDICAL ALLERGIES

    No known allergies  Penicillin      ASA
    Sulpha   Codeine

    Other   

SPECIAL CONSIDERATIONS

Communicable Infection/Disease

Other

Hospital affiliation    Extensive history

     Specialty (Dialysis, neuro, etc.)

MOBILITY / SENSORY

    Dentures           Visual        Hearing
    Mobility issues (cane/wheelchair/walker/motorized scooter/prosthetic limb)

Completed by

Date   
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சமுதொய, சமூக, அ�சொஙக, 

அவச�நிலையல்ைொத சுகொதொ�்ச ்சலவகள 

எனபவறறின உதவியலழப்பு பறறிய 

தகவல்களும் பரிநதுல�யும்

211Ontario.ca

311
நக�்ச ்சலவகலளயும் நிகழ்சசித் 

திட்டஙகலளயும் பறறிய தகவல்கள 

toronto.ca/311

911

ைக்கள, ரசொத்து அல்ைது சுறறொ்டல் எனபன 

இ்டரப்பொடடிைிருக்கும் ஒரு அவச�நிலையின 

்பொது: 

toronto.ca/emergency

சரியாக   
அலையுஙகள

்யன்டுத்துவது இைவசம்.
100+ ரைொழிகளில் கில்டக்கப் ரபறுகிறது.

Right

http://211Ontario.ca
http://toronto.ca/311
http://toronto.ca/emergency
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