
ਸਕ੍ਰਿਆ ਬੰਦੂ੍ਧਾਰੀ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ ਿ੍ਨ ਦਾ ਤ੍ੀਿਾ



ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਨੰਬ੍

ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ:   9 -1 -1

ਸਥਾਨਿ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਜਾਣਿਾ੍ੀ ਲਾਈਨ:

ਸਥਾਨਿ ਪੁਲਸ ਮਕਿਿਮਾ: 

ਸਥਾਨਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਮਕਿਿਮਾ:

ਸਥਾਨਿ ਿਸਪਤਾਲ:

ਸਥਾਨਿ ਐੱਫ਼.ਬੀ.ਆਈ. (FBI) ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤ੍:

ਪਕ੍ਸ੍ ਦੀ ਸੁ੍ੱਕਿਆ:

ਪਕ੍ਸ੍ ਦਾ ਪਤਾ:

ਮੰਕਜ਼ਲ:       ਸੁਈਟ/ਿਮ੍ਾ:

ਦਫ਼ਤ੍ #:        ਐਿਸ.



ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦਿੂਧਾ੍ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ

ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਅਕਜਿਾ ਕਵਅਿਤੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੀਕਮਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਿੇਤ੍ ‘ਚ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ ਮਾ੍ਨ ਜਾਂ 
ਉਨਿਰਾਂਨੂੰ ਮਾ੍ਨ ਦੀ ਿਕਸ਼ਸ਼ ਿ੍ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰਦਾ ਿ; ਕਜ਼ਆਦਾਤ੍ ਮਾਮਕਲਆ ਂ‘ਚ, ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਬੰਦੂਿ(ਬੰਦੂਿਾ)ਂ 
ਦੀ ਵ੍ਤੋਂ ਿ੍ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਿਾ੍ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਿੋਈ ਦਸਤੂ੍ ਜਾਂ ਤ੍ੀਿਾ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ।

ੋ ੈ

ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਅਤੇ ਅਕਜਿੇ ਿਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ 
ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਆਮਤੌ੍ ‘ਤ,ੇ ਗੋਲੀਬਾ੍ੀ ਨੂੰ ੍ਿਣ ਅਤੇ ਪੀਕਿਤਾਂ ਨੂੰ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌ੍ੀ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋਿ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ੋ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਾਲਾਤ ਅਿਸ੍ 10 ਤੋ ਂ15 ਕਮੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦ੍ ਿ਼ਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਇਸਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਕਿ 
ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੁੰਚਣ, ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਦਾ 
ਸਾਮਿਰਣਾ ਿ੍ਨ ਲਈ ਮਾਨਕਸਿ ਅਤੇ ਸ੍ੀ੍ਿ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਕਤਆ੍ ੍ਕਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਸਾਮਿਰਣਾ ਿ੍ਨ 
ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਮਲ

• ਆਪਣੇ ਮਾਿੌਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਿਤ੍ੇ ਬਾ੍ੇ ਸਚੇਤ
੍ਿੋ

• ਤੁਸੀਂ ਕਜਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਕ੍ਸ੍ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਉੱਥੋਂ ਬਾਿ੍
ਕਨਿਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਿਲੇ ੍ਸਕਤਆਂ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ‘ਚ ੍ੱਿੋ

• ਜੇਿ੍ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤ੍ ‘ਚ ਿ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਿੀ ੍ਿੋ ਅਤੇ
ਦ੍ਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਿ੍ ਲਵੋ

ੋ

• ਜੇਿ੍ ਤੁਸੀਂ ਿਾਲਵ ੇ‘ਚ ਿ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਿਮ੍ੇ ‘ਚ ਜਾਓ ਅਤੇ 
ਦ੍ਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਿ੍ ਲਵੋ

ੋ

• ਅਿ਼ੀ੍ਲੇ ਿਦਮ ਦੇ ਤੌ੍ ‘ਤ,ੇ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਨੂੰ 
ਿਾਬੂ ਿ੍ਨ ਦੀ ਿਕਸ਼ਸ਼ ਿ੍ੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਨੇਿੇ ਿੋਵੇ 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਨੱਸ ਸਿ, ਜੇਿ੍ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਾ੍ਾ
ਿ੍ਨ ਦੀ ਿਕਸ਼ਸ਼ ਿ੍ੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਿਾਫ਼ੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੋਵੇਗੀ।

ੋ
ੋ

ੋ

911 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿ੍
ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਿ੍ਨਾ ਸੁ੍ੱਕਿਅਤ ਿੋਵੇ!

ੋ
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•
ਸਕਿ੍ਰਆ

 ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈ
ਲ

•
ਸਕਿ੍ਰਆ

 ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਦਾ ਸਾਮਿਰਣਾ ਿ੍ਨ ਲਈ
 ਚੰਗੇ ਅਮਲ
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•
ਿੋਈ

 ਸਕਿ੍ਰਆ
 ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਨੇਿੇ ਿੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ

 ਿ੍ਨ ਦਾ ਤ੍ੀਿਾ

ਿੋਈ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦਿੂਧਾ੍ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਨੇਿੇ ਿੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ ਿ੍ਨ ਦਾ ਤ੍ੀਿਾ

ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਦਾ ਤ੍ੀਿਾ ਲੱਭੋ। ਇਿ ਯਾਦ ੍ੱਿੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ 
ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਦੇ ਦੌ੍ਾਨ ਗਾਿਿਾਂ ਅਤੇ ਿਲਾਇੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਾਂ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

1. ਨੱਸੋ
ਜੇਿ੍ ਿੋਈ ਭੱਜਣ ਦਾ ਿੋਈ ਪਿੁੰਚਯੋਗ ੍ਸਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਪਕ੍ਸ੍ ਤੋਂ ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲਣ ਦੀ ਿਕਸ਼ਸ਼ ਿ੍ੋ। ਇਿ ਯਿੀਨੀ
ਬਣਾਓ:

ੋ

• ਭੱਜਣ ਦਾ ੍ਸਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਧਆਨ 'ਚ ੍ੱਿੋ

• ਇਸ 'ਤੇ ਕਧਆਨ ਕਦੱਤੇ ਕਬਨਾਂ ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਿ ਕਪੱਛੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਕਿਮਤ ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀਂ

• ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਪੱਛੇ ਛੱਡ ਕਦਓ

• ਜੇਿ੍ ਮੁਮਕਿਨ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲਣ 'ਚ ਦੂਕਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿ੍ੋ

• ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ ਅਕਜਿੇ ਿੇਤ੍ 'ਚ ਦਾਿਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ੍ੋਿੋ ਕਜੱਥੇ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਮੌਜੂਦ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ

• ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਕਦਸਦੇ ੍ੱਿੋ

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿ੍ੋ

• ਜ਼ਿਮੀ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਿ੍ੋ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁ੍ੱਕਿਅਤ ਿੋਵੋ ਉਦੋਂ 911 'ਤੇ ਿਾਲ ਿ੍ੋ

2. ਲੁੱਿੋ
ਜੇਿ੍ ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੁੱਿਣ ਲਈ ਅਕਜਿੀ ਥਾਂ ਲੱਭੋ ਕਜੱਥੇ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਦੁਆ੍ਾ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਿੋਵੇ।

ਤੁਿਾਡੇ ਲੁੱਿਣ ਦੀ ਥਾਂ:

• ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਦੀ ਨਜ਼੍ ਤੋਂ ਪ੍ੇ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ

• ਤੁਿਾਡੀ ਕਦਸ਼ਾ ‘ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸੁ੍ੱਕਿਅਤ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ (ਕਜਵੇ,ਂ ਤਾਲਾਬੰਦ
ਦ੍ਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤ੍)

ੈ

• ਤੁਿਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕਨਿਲਣ ਦੇ ਕਵਿਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕਮਤ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ

ਕਿਸੇ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਲੁੱਿਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਦਾਿਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ੍ੋਿਣ ਲਈ:

• ਦ੍ਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ

• ਭਾ੍ੀ ਫ੍ਨੀਚ੍ ਨਾਲ ਦ੍ਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ੍ੁਿਾਵਟ ਪੈਦਾ ਿ੍ੋ
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•
ਿੋਈ

 ਸਕਿ੍ਰਆ
 ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਨੇਿੇ ਿੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ

 ਿ੍ਨ ਦਾ ਤ੍ੀਿਾ

ਜੇਿ੍ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਨੇਿੇ ਿੈ ਤਾਂ:

• ਦ੍ਵਾਜ਼ ੇ‘ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ

• ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫ਼ੋਨ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਪੇਜ੍ ਨੂੰ ਮੌਨ ਿ੍ੋ

• ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ੍ੋਤ (ਕਜਵੇ,ਂ ੍ੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਕਵਜ਼ਨ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਿ੍ ਕਦਓ

• ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂ(ਕਜਵੇ,ਂ ਿੈਬਕਨਟ, ਡੈਸਿ) ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਲੁੱਿੋ

• ਿਮੋਸ਼ ੍ਿ

ਜੇਿ੍ ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲਣਾ ਅਤੇ ਲੁੱਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਿੋਣ ਤਾਂ:

• ਸ਼ਾਂਤ ੍ਿ

• ਜੇਿ੍ ਮੁਮਕਿਨ ਿੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾ੍ੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਿ਼ਬ੍ਦਾ੍ ਿ੍ਨ ਲਈ 911 ਡਾਇਲ ਿ੍ੋ

• ਜੇਿ੍ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਿੀਂ ਸਿਦ,ੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ੍ੱਿੋ ਅਤੇ ਕਡਸਪੈਚ੍ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਦਓ

3. ਮੁਿਾਬਲਾ ਿ੍ੋ
ਅਿ਼ੀ੍ਲੇ ਿਦਮ ਦੇ ਤੌ੍ ‘ਤ,ੇ ਅਤੇ ਕਸ੍ਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਤ੍ਾ ਿੋਵ,ੇ ਇਨਿਰਾਂ ਿੰਮਾਂ  
੍ਾਿੀਂ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਦੀ ੍ਾਿ ‘ਚ ਕਵਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ’ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਾ੍ਾ ਿ੍ਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿ੍ੋ:

• ਉਸਦੇ ਕਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਿ੍ਰਾਮਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਾ੍ਵਾਈ ਿ੍ਨਾ

• ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌ੍ੀ ਿਕਥਆ੍ ਸੁੱਟਣਾ

• ਸ਼ੋ੍ ਮਚਾਉਣਾ

• ਆਪਣੀ ਿਾ੍ਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ
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•
ਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆ

ਂ ਏਜੰਸੀਆ
ਂ ਮੌਿੇ 'ਤੇ ਪਿੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪਰ੍ਤੀਿਕਕ੍ਆ

 ਿ੍ਨ ਦਾ ਤ੍ੀਿਾ 

ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਿੇ 'ਤੇ ਪਿੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ ਿ੍ਨ ਦਾ ਤ੍ੀਿਾ

ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਦ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ੍ਿਣਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਅਫ਼ਸ੍ ਕਸੱਧਾ 
ਉਸ ਿੇਤ੍ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਜੱਥੋਂ ਅਿ਼ੀ੍ਲੀ ਵਾ੍ੀ ਗੋਲੀ ਚਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।

ੋ

• ਆਮ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸ੍ ਚਾ੍ (4) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾ ਂ‘ਚ ਪਿੁੰਚਦੇ ਿਨ

• ਅਫ਼ਸ੍ ਨੇਮੀ ਗਸ਼ਤ ਵ੍ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਿ੍ਲੀਆਂ ਬੁਲਟਪ੍ਰੂਫ਼ ਵੇਸਟਸ, ਿੇਵਲ੍ ਿੈਲਮਟਾ,ਂ ਅਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਂਚ ਦਾ
ਿ੍ ਸਾਜ਼-ੋਸਮਾਨ ਪਕਿਨ ਸਿਦੇ ਿਨੋ

• ਅਫ਼ਸ੍ ੍ਾਈਫਲਾ,ਂ ਸ਼ਾਟਗਨਸ, ਿੈਂਡਗਨਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਿੋ ਸਿਦੇ ਿਨ

• ਅਫ਼ਸ੍ ਿਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਿਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮ੍ਚ ਦੇ ਸਪ੍ੇਅ ਜਾਂ ਅੱਥ੍ੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵ੍ਤੋਂ ਿ੍ ਸਿਦੇ ਿਨ

• ਅਫ਼ਸ੍ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਼‘ਚ ਿਿਮ ਦੇ ਸਿਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸੁ੍ੱਕਿਆ ਲਈ ਉਨਿਰਾਂਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਧਿੇਲ
ਸਿਦੇ ਿਨ

ੁ

ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿੌੇ 'ਤੇ ਪਿੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ ਿ੍ਨ ਦਾ ਤ੍ੀਿਾ:

• ਸ਼ਾਂਤ ੍ਿ, ਅਤੇ ਅਫ਼ਸ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿ੍ੋ ੋ

• ਆਪਣੇ ਿੱਥਾ ਂ‘ਚ ਫਿੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂ(ਕਜਵੇ,ਂ ਬੈਗਸ, ਜੈਿੇਟਸ) ਿੇਠਾਂ ੍ੱਿ ਕਦਓ

• ਫ਼ੌ੍ਨ ਿੱਥ ਉੱਪ੍ ਿ੍ੋ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ

• ਿ੍ ਸਮੇਂ ਿੱਥ ਕਦਸਦੇ ੍ੱਿੋ

• ਅਫ਼ਸ੍ਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕਜਵੇਂ ਸੁ੍ੱਕਿਆ ਲਈ ਉਨਿਰਾਂਨੂੰ ਫਿਨਾ, ਤੋਂ ਬਚੋ

• ਇਸ਼ਾ੍ਾ ਿ੍ਨ, ਚੀਿਣ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸ਼ੋ੍ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

• ਅਫ਼ਸ੍ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲਣ ਦੀ ਕਦਸ਼ਾ ਨਾ ਪੁੱਛ,ੋ ਬਸ ਉਸ ਕਦਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਕਜੱਥੋਂ ਅਫ਼ਸ੍
ਪਕ੍ਸ੍ ‘ਚ ਦਾਿਲ ਿੋਏ ਸਨ

ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾ ਂ911 ਓਪ੍ੇਟ੍ ਨੂੰ ਮੁਿੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾ੍ੀ:

• ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਦੀ ਥਾਂ

• ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀਆਂ ਦੀ ਸਕੰਿਆ, ਜੇਿ੍ ਇਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਨ

• ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ(ਆ)ਂ ਦਾ ਸ੍ੀ੍ਿ ਕਬਓ੍ਾ

• ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ(ਆ)ਂ ਿੋਲ ਮੌਜੂਦ ਿਕਥਆ੍

• ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਪੀਕਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਕਿਆ

ਮੌਿ ‘ਤੇ ਪਿੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਕਿਲੇ ਅਫ਼ਸ੍ ਜ਼ਿਮੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿ੍ਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ੍ਿਣਗੇ। ਸ਼ੁ੍ੂਆਤੀ ਅਫ਼ਸ੍ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਅਕਤਕ੍ਿਤ ਅਫ਼ਸ੍ਾਂ ਅਤੇ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਿਲ ਿ੍ਮਚਾ੍ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿ੍ੋ। ਇਿ 
ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿ੍ਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਿਰਾਂਨੂੰ ਬਾਿ੍ ਿੱਢਣਗੀਆਂ। ਉਿ ਸਮ੍ੱਥ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 
ਜ਼ਿਮੀ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ ਪਕ੍ਸ੍ ਤੋਂ ਬਾਿ੍ ਿੱਢਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਿ੍ਨ ਲਈ ਵੀ ਿਕਿ ਸਿਦੇ ਿਨ।

ੇ ੁ

ਕਿਸੇ ਸੁ੍ੱਕਿਅਤ ਥਾਂ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਪਿੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਾਲਾਤ ਿਾਬੂ ਿੇਠ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਸਾ੍ੇ ਗਵਾਿਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕਗੱਛ ਨਾ ਿੋਣ ਤਿ ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਸ ਿੇਤ੍ ‘ਚ ੍ਿੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੋਵੇਗੀ। ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਦਾਇਤ ਨਾ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤਿ ਉੱਥੋਂ  
ਨਾ ਜਾਓ।

ੋ
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•
ਸਕਿ੍ਰਆ

 ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਲਈ
 ਤੁਿਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਸਿਲਾਈ

ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਸਿਲਾਈ 

ਕਿਸੇ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਬਿਤ੍ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਆ੍ ਿ੍ਨ ਲਈ, ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ 
ਿਾ੍ਜ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਕਸਿਲਾਈ-ਸਬੰਧੀ ਅਕਭਆਸ ਿ੍ਾਓ। EAP ਅਤੇ ਕਸਿਲਾਈ-ਸਬੰਧੀ ਅਕਭਆਸ,  
ਦੋਵੇ,ਂ ਤੁਿਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸ੍ਦਾ੍ ਤ੍ੀਿੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਕਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਿ੍ਨ ਲਈ 
ਕਤਆ੍ ਿ੍ਨਗੇ।

ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਿਾ੍ਜ ਯੋਜਨਾ (EAP) ਦੇ ਭਾਗ

ਤੁਿਾਡੇ ਮਨੁੱਿੀ ਸ੍ੋਤ ਮਕਿਿਮੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਕਸਿਲਾਈ ਮਕਿਿਮ ੇ(ਜੇਿ੍ ਉਿ ਮੌਜੂਦ ਿ), ਪਕ੍ਸ੍ ਦੇ ਮਾਲਿਾ/ਂਓਪ੍ੇਟ੍ਾ,ਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿ, ਅਤੇ ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਕ੍ਸਪੌਂਡ੍ਸ  
ਸਮੇਤ ਿਈ ਕਿਤਧਾ੍ਿਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲ EAP ਬਣਾਓ। ਇਿ ਅਸ੍ਦਾ੍ EAP ‘ਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰਦੇ ਿਨ: 

ੈ

• ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾ੍ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਵਧੀ

• ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਾ੍ਜਕਵਧੀ

• ਭੱਜਣ ਲਈ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਿਾ੍ਜਕਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾ੍ਗ ਕਨ੍ਧਾ੍ਣ (ਕਜਵੇ,ਂ ਫਲੋ੍ ਪਲੈਨਸ, ਸੁ੍ੱਕਿਅਤ ਿੇਤ੍)

• EAP ਿੇਠ ਸੰਪ੍ਿ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਿ ਜਾਣਿਾ੍ੀ, ਅਤੇ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾ੍ੀਆਂ

• ਸਥਾਨਿ ਿੇਤ੍ ਦੇ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾ੍ੇ ਜਾਣਿਾ੍ੀ (ਕਜਵੇ,ਂ ਨਾ,ਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬ੍, ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂ੍ੀ)

• ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਪੱਿਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਿ੍ਨ ਲਈ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਸੂਚਨਾ ਕਸਸਟਮ, ਕਜਨਿਰਾ ਂ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:ੋ

- ਪਕ੍ਸ੍ ਦੇ ਅੰਦ੍ ਦੂ੍ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ

- ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਿ ਏਜੰਸੀ

- ਸਥਾਨਿ ਿੇਤ੍ ਦੇ ਿਸਪਤਾਲ

ਕਸਿਲਾਈ-ਸਬੰਧੀ ਅਕਭਆਸ ਦੇ ਭਾਗ

ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ ਿ੍ਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਸਿਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸ੍ਦਾ੍ 
ਤ੍ੀਿਾ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਕਸਿਲਾਈ-ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਉਟੀ ਅਕਭਆਸ ਿ੍ਨਾ ਿੈ। ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਿ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਸਿਲਾਈ-ਸਬੰਧੀ ਅਕਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਆ੍ ਿ੍ਨ ‘ਚ ਕਬਿਤ੍ੀਨ ਵਸੀਲਾ ਿਨ।

• ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

• ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਗੋਲੀਬਾ੍ੀ ਵੇਿੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ ਿ੍ਨਾ:

- ਨੱਸੋ

- ਲੁੱਿੋ

- ਅਿ਼ੀ੍ਲੇ ਿਦਮ ਦੇ ਤੌ੍ 'ਤੇ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਨਾਲ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿ੍ ੋ

• 911 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿ੍ਨਾ

• ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਿ ‘ਤੇ ਪਿੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ ਿ੍ਨਾੇ

• ਸੰਿਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌ੍ਾਨ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ
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•
ਸਕਿ੍ਰਆ

 ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਲਈ
 ਤੁਿਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਸਿਲਾਈ

ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦਿੂਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਲਈ ਕਤਆ੍ ਿੋਣ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤ੍ੀਿੇ

• ਕਤਆ੍ੀ

- ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਿਾਡੇ ਪਕ੍ਸ੍ ‘ਚ ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲਣ ਦੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦੋ ੍ਸਤੇ ਿਨ

- ਆਪਣੇ ਪੂ੍ੇ ਪਕ੍ਸ੍ ‘ਚ ਿ਼ਾਸ ਥਾਂਵਾ ਂ‘ਤੇ ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲਣ ਦੇ ੍ਸਤੇ ਪੋਸਟ ਿ੍ੋ

-  ਕਸਿਲਾਈ-ਸਬੰਧੀ ਅਕਭਆਸਾ ਂ‘ਚ ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਕਿਲੇ ਕ੍ਸਪੌਂਡ੍ਸ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਿ੍ੋ

-  ਿਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਿ ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਕ੍ਸਪੌਂਡ੍ਸ, SWAT ਟੀਮਾ,ਂ K-9 ਟੀਮਾ,ਂ
ਅਤੇ ਬੰਬ ਕਨ੍ੋਧੀ ਦਸਕਤਆਂ ਨੂੰ ਤੁਿਾਡੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਲਈ ਕਸਿਲਾਈ
ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਿਤ ਿ੍ੋ

• ੍ੋਿਥਾਮ

- ਸਨਮਾਨ ਪੂ੍ਨ ਿੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਕਿਤ ਿ੍ੋ

-  ਿੰਮ ਦੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਕਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਿੇਤਾਂ ਬਾ੍ੇ ਸਚੇਤ ੍ਿੋ ਅਤੇ ਉਨਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿ ਸੁਧਾ੍ਾਤਮਿ ਿਾ੍ਵਾਈ ਿ੍ੋ

EAP ਬਣਾਉਣ ਬਾ੍ੇ ਵਧੇ੍ੀ ਜਾਣਿਾ੍ੀ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਡਪਾ੍ਟਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਲੇਬ੍, ਆਕਿਉਪੇਸ਼ਨਲ ਿੈੱਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ 
ਐੱਡਕਮਕਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, www.osha.gov, ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਿ ਿ੍ੋ।

www.osha.gov


8

•
ਸਕਿ੍ਰਆ

 ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਲਈ
 ਕਤਆ

੍ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿ੍ਨਾ
•

ਮਨੁੱਿੀ ਸ੍ੋਤ ਅਤੇ ਪਕ੍ਸ੍ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਦੀ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾ੍ੀ

ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦਿੂਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਲਈ ਕਤਆ੍ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿ੍ਨਾ

ਤੁਿਾਡਾ ਮਨੁੱਿੀ ਸ੍ੋਤ ਮਕਿਿਮੇ ਅਤੇ ਪਕ੍ਸ੍ ਪ੍ਰਬੰਧਿਾਂ ਨੂ,ੰ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਸਮੇਤ, ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ 
ਿਾਲਾਤ ਬਾ੍ੇ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਕਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਿਾਲਾਤ ਬਾ੍ੇ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿੇਠਾਂ ਵ੍ਣਨ 
ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਿ੍ ਿੇ ਿੋਈ ਘਟਨਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਿ੍ਨਾ ਿੈ।

ਮਨੁੱਿੀ ਸ੍ੋਤ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾ੍ੀਆਂ

• ਅਸ੍ਦਾ੍ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿ੍ਰੀਕਨੰਗ ਅਤੇ ਕਪੱਠਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਿ੍ੋ

• ਸੰਭਾਵੀ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਕਿੰਸਿ ਵ੍ਤਾਉ ਦੇ ਸੰਿੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾ੍ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸਸਟਮ ਬਣਾਓ

• ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵ੍ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਿ੍ਾਓ

• ਇਿ ਅਕਜਿਾ EAP ਕਵਿਕਸਤ ਿ੍ਨਾ ਕਜਸ ‘ਚ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਲਈ
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾ੍ਜਕਵਧੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਿਾ੍ਵਾਈ ਬਾ੍ੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ

ਪਕ੍ਸ੍ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾ੍ੀਆਂ

• ਸੰਸਥਾਨ ਪਿੁੰਚ ਕਨਯੰਤ੍ਣ (ਕਜਵੇ,ਂ ਚਾਬੀਆ,ਂ ਸੁ੍ੱਕਿਆ ਕਸਸਟਮ ਿੋਡਸ)

• ਢੁਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਾ/ਂਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਵਪੂ੍ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ,ੋ ਕਜਨਿਰਾ ਂ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:

- ਫਲੋ੍ ਪਲੈਨਸ

- ਚਾਬੀਆਂ

- ਪਕ੍ਸ੍ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬ੍

• ਥਾਂ ਦੀ ਭੌਕਤਿ ਸੁ੍ੱਕਿਆ ਨੂੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕ੍ਸ੍ ਦੇ ਸੁ੍ੱਕਿਆ ਮਕਿਿਮੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਿ੍ਨਾ

• ਸੰਿਟ ਕਿੱਟਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਿ੍ਨਾ, ਕਜਨਿਰਾ ਂ‘ਚ ਇਿ ਮੌਜੂਦ ਿੋਣ:

- ੍ੇਡੀਓ

- ਫਲੋ੍ ਪਲੈਨਸ

- ਸਟਾਫ ੍ੋਸਟ੍, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਸੰਪ੍ਿ ਨੰਬ੍

- ਫਸਟ-ਏਡ ਕਿੱਟ

- ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ

• ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਕ੍ਸਪੌਂਡ੍ਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਨਿਾਸ ਦੇ ਨੇਿੇ ਿਟਾਉਣਯੋਗ ਫਲੋ੍  ਪਲੈਨਸ ੍ੱਿੋ

• ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਸਕਥਤੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਸੂਚਨਾ ਕਸਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਿ੍ੋ
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•
ਸਕਿ੍ਰਆ

 ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਲਈ
 ਕਤਆ

੍ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿ੍ਨਾ
•

ਮਨੁੱਿੀ ਸ੍ੋਤ ਅਤੇ ਪਕ੍ਸ੍ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਦੀ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾ੍ੀ

ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦਿੂਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਦੇ ਦੌ੍ਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆਵਾਂ

ਕਿਸੇ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਸਕਥਤੀ ਦੇ ਦੌ੍ਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਿਿਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਾਂ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਕਿਸੇ 
ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌ੍ਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਿਾਂ ਨੂੰ ਉਨਿਰਾਂ ਦ ੇEAP ਬਾ੍ੇ ਜਾਣ,ੂ ਅਤੇ ਇਨਿਰਾਂ ਲਈ ਕਤਆ੍ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ:

• ਤੁ੍ੰਤ ਿਾ੍ਵਾਈ ਿ੍ਨਾ

• ਸ਼ਾਂਤ ੍ਕਿਣਾ

• ਦ੍ਵਾਕਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ੍ੁਿਾਵਟ ਪੈਦਾ ਿ੍ਨਾ

• ਪਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿੀਤੇ ਗਏ ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲਣ ਦੇ ੍ਸਤੇ ੍ਾਿੀਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਾਿਿਾਂ ਨੂੰ ਬਾਿ੍ ਿੱਢੋ ਅਤੇ 
ਸੁ੍ੱਕਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੁੰਚਾਓ

ਿ਼ਾਸ ਜ਼੍੍ਤਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਅਸਮ੍ੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿ੍ਨਾੂ

• ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ EAP, ਬਾਿ੍ ਕਨਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਿੋਈ ਿ੍ ਢੁਿਵੀਂ ਜਾਣਿਾ੍ੀ ਿ਼ਾਸ ਜ਼੍੍ਤਾਂ
ਅਤ/ੇਜਾਂ ਅਸਮ੍ੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿ੍ਦੀ ਿ

ੋ ੂ
ੈ

• ADA ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿ੍ਦੇ ਿੋਏ, ਤੁਿਾਡੀ ਇਮਾ੍ਤ ਕਵਿਲਾਂਗ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਪਿੁੰਚਣਯੋਗ ਿੋਣੀ
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
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•
ਿੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

ਿੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ 

ਤੁਿਾਡੇ ਿੰਮ ਦੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਿੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਕਪਛਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਕਪਛਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 
ਵਾਿਫ਼ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਅਤੇ ਸਕਿਿ੍ਮੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਕਿੰਸਿ ਵ੍ਤਾਉ ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਵੇਿ ਸਿਦੇ ਿਨ। ਜੇਿ੍ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਕਿ ਿੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਕਿਿ੍ਮੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਕਿੰਸਿ ਵ੍ਤਾਉ ਕਵਿਾਉਂਦਾ 
ਿੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਿੀ ਸ੍ੋਤ ਮਕਿਿਮੇ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਿ੍ੋ।

ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਆ੍ਾ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿੰੇਤ

ਆਮ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਸ੍ਫ ਼“ਗ੍ਜਦ”ੇ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਕਿੰਸਿ ਵ੍ਤਾਉ ਦੇ ਸੰਿੇਤ 
ਕਵਿਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਜੇਿ੍ ਇਨਿਰਾਂ ਵ੍ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿ, ਤਾਂ ਅਿਸ੍ ਇਨਿਰਾਂਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਕਧਤ ਅਤੇ ਠੀਿ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਿੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਕਿੰਸਿ ਵ੍ਤਾਵਾ ਂ‘ਚ ਇਨਿਰਾ ਂ‘ਚੋਂ ਇਿ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਿਦੇ ਿਨ 
(ਵ੍ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਿ ਸੂਚੀ ਕਵਆਪਿ ਨਿੀਂ ਿ, ਨਾ ਿੀ ਇਿ ਕਿੰਸਿ ੍ੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਿੀਸ ਿ੍ਨ ਦੀ ਕਵਧੀ ਿ):

ੈ

ੈ ੈ

• ਸ਼੍ਾਬ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੈ੍-ਿਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾ੍ਥਾਂ ਦੀ ਵ੍ਤੋ ਂ‘ਚ ਵਾਧਾ

• ਗੈ੍-ਿਾਜ਼੍ੀ ‘ਚ ਅਣਜਾਣ ਵਾਧਾ; ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ੍ੀ੍ਿ ਕਸ਼ਿਾਇਤਾਂ

• ਕਦੱਿ ਅਤੇ ਸਾਫ-਼ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ‘ਚ ਕਧਆਨਯੋਗ ਘਾਟ

• ਉਦਾਸੀ/ਵਾਪਸੀ

• ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਾ੍ਜਕਵਧੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਵ੍ੋਧ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ

• ਿੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾ੍-ਵਾ੍ ਉਲੰਘਣਾ

• ਕਮਜ਼ਾਜਾ ਂ‘ਚ ਗੰਭੀ੍ ਬਦਲਾਵਾ ਂ‘ਚ ਵਾਧਾ

• ਸਪਸ਼ਟ ਅਸਕਥ੍, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆਵਾਂ

• ਉਿਸਾਉਣ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕਵਸਫੋਟ ਵਾਂਗ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਭਿਿਨਾ

• ਆਤਮਘਾਤੀ; “ਸਭ ਿੁਝ ਠੀਿ ਿ੍ਨ” ਬਾ੍ੇ ਕਟੱਪਣੀ ਿ੍ਦਾ/ਿ੍ਦੀ ਿੈ

• ਵ੍ਤਾਉ ਕਜਸ ‘ਚ ਭ੍ਮ ਦਾ ਸ਼ੱਿ ਿੁੰਦਾ ਿ, (“ਿ੍ ਿੋਈ ਮੇ੍ੇ ਕਿ਼ਲਾਫ਼ ਿ”)ੈ ੈ

• ਘ੍ ਦੀਆਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਬਾ੍ੇ ਬਿੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਗੱਲ ਿ੍ਦਾ/ਿ੍ਦੀ ਿੈ

• ਘ੍ੇਲੂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਿੰਮ ਦੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਕਲਆਉਣਾ; ਗੰਭੀ੍ ਕਵੱਤੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਬਾ੍ੇ ਗੱਲ ਿ੍ਨਾ

• ਕਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਪਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾ੍ੇ ਗੱਲ ਿ੍ਨਾ

• ਕਿੰਸਾ ਿ੍ਨ ਵਾਲੇ ਲਿੋਾਂ ਨਾਲ ਿਮਦ੍ਦੀ

• ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਥਆ੍ਾ,ਂ ਿ੍ ਿਤ੍ਨਾਿ ਸ਼ਸਤ੍ਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਸਿ ਗੁਨਾਿਾਂ ਬਾ੍ੇ ਬੇਲੋਿੀਆਂ ਕਟੱਪਣੀਆਂ
‘ਚ ਵਾਧਾ

ੋ



11

•
ਸਿਕ੍ਰਆ

 ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆ
ਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਿ੍ਨਾ

•
ਕਸੱਿੇ ਗਏ ਸਿਬ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦਿੂਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿ੍ਨਾ

ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਨੂੰ ਨਿਾ੍ਾ ਿ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤੋਂ ਿੋਈ ਿਤ੍ਾ ਨਾ ਿੋਵ,ੇ ਮਨੁੱਿੀ ਸ੍ੋਤ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਿਣਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਗ੍ਮੀਆਂ ‘ਚ ਕਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ, ਕਜਨਿਰਾ ਂ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ੈ

• ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਨ੍ਧਾ੍ਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਸਭ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਿ ਿੌਣ, ਜੇਿ੍ 
ਿੋਈ ਿ, ਗਾਇਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮੀ ਿੈ ੈ

• ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਿ੍ਿੇ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਿੋਏ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਵਾ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਿ੍ਨ ਦਾ ਤ੍ੀਿਾ ਕਨ੍ਧਾ੍ਤ
ਿ੍ਨਾ, ਕਜਸ ‘ਚ ਮਾ੍ੇ ਗਏ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਬਾ੍ੇ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ

• ਮੌਿ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨਿ ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿ੍ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿ ਉਨਿਰਾਂਨੂੰ ਕਸਿਤ
ਸੰਭਾਲ ਮਾਕਿ੍ਾਂ ਿੋਲ ਭੇਜਣਾ

ੇ

• ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਿ੍ਿੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਵਪੂ੍ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅੰਤ੍ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਦੂ੍ ਿ੍ਨਾ

ਕਸੱਿੇ ਗਏ ਸਬਿ 

ਭਕਵੱਿੀ ਐਮ੍ਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸ੍ਦਾ੍ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੌਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਿ ਿਾਲ ਿੀ ਦੀ ਸਕਿ੍ਰਆ ਬੰਦੂਿਧਾ੍ੀ ਵਾਲੀ 
ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿ੍ਨਾ ਅਤੇ ਇਿ ਿਾ੍ਜ ਕ੍ਪੋ੍ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿੱਤਵਪੂ੍ਨ ਿੈ। ਇਸ ਕ੍ਪੋ੍ਟ ‘ਚ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ 
ਕ੍ਪੋ੍ਕਟੰਗ ਇਨਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਿ ਿ:ੈ

• ਪ੍ਰਤੀਕਿਕ੍ਆ ਦੀਆਂ ਸ੍ਗ੍ਮੀਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਿੰਮ ਿ੍ਨਾ

• ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌ੍ਾਨ ਿੋਈਆਂ ਿਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਿਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

• ਮੌਜੂਦਾ EAP ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਿੱਈਆ ਿ੍ਨਾ

• EAP ‘ਚ ਸੁਧਾ੍ ਿ੍ਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵ੍ਣਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਕ੍ਭਾਕਸਤ਼ ਿ੍ਨਾ
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