
کیسے نپٹیں
فعال شوٹر صورت حال سے

اپنے ماحول یا ممکنہ خطروں سے ہوشیار رہیں۔  •
آپ جہاں بھی جائیں وہاں سے باہر نکلنے کے دو   •

قریب ترین راستوں کو ذہن میں رکھیں۔
ا گر آپ دفتر میں ہیں تو وہیں ٹھہریں اور دروازہ   •

بند کر لیں۔
جب کوئی اور چارہ نہ ہو تو فعال شوٹرکو زیر   •

کرنے کی کوشش کریں۔

مزید معلومات حاصل کرنے یا اپنے کام کرنے کی 
جگہ پر فعال شوٹر سے نمٹنے کے سلسلے میں تربیت 

حاصل کرنے کے لیے اپنی عمارت کی انتظامیہ یا 
انسانی وسائل کے شعبے سے رابطہ کریں۔

فعال شوٹر کا 
پروفائل

فعال شوٹر وہ شخص ہے جو خصوصا آتشی 
ہتھیاروں کے ذریعے ایک محدود اور گنجان 
 عالقے میں لوگوں کو ہالک کرتا ہے یا ہالک 

کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

خصوصیات 
فعال شوٹر صورت حال کی

لوگوں کو اندھا دھند نشانہ بنایا جاتا ہے  •
اس واقعے کے بارے میں پہلے سے کچھ بتایا   •

 نہیں جا سکتا اور یہ بہت تیزی سے ظہور 
میں آتا ہے

فعال شوٹر کو روکنے کے لیے عموما قانون کے   •
نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے

ً

 جب ایسا کرنے میں کوئی خطرہ نہ 
 پر فون کریں۔911ہو تو 

ً



کیا کریں
اگر آپ کے آس پاس کوئی فعال شوٹر ہو تو آپ

بھاگ لیں1. 
وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ اور من صوبہ   •

ذہن میں رکھیں
اپنا سامان پیچھے چھوڑ دیں  •

اپنے ہاتھوں کو نمایاں رکھیں  •

چھپ جائیں2. 
ایسی جگہ چھپ جائیں جہاں آپ فعال شوٹر کو نظر   •

نہ آسکیں
اپنے چھپنے کی جگہ کے داخلی راستے پر روک   •

لگاکر دروازوں کو مقفل کردیں
اپنے سیل فون/یا پیجر کی آواز بند کردیں  •

مقابلہ کریں3. 
صرف اسی حالت میں کہ جب کوئی اور چارہ نہ ہو  • 

اور آپ کی زندگی کو فوری اور یقینی طور پر خطرہ ہو
فعال شوٹر کو بے بس کرنے کی کوشش کریں  •

جارحیت سے کام لیں اور فعال شوٹر پر چیزیں   •
پھینکیں 

 جب ایسا کرنے میں کوئی خطرہ نہ 
 پر فون کریں۔911ہو تو 

کیا کریں
جب قانون نافذ کرنے والے پہنچ جائیں

پرسکون رہیں اور ہدایات پر عمل کریں  •
اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو )جیسے بیگ،   •

جیکٹ( تو اسے نیچے رکھ دیں
ہاتھ اٹھائیں اور انگلیاں کھول لیں  •

ہاتھوں کو نمایاں رکھیں  •
افسران کی طرف تیزی سے نہ حرکت نہ کریں،   •

جیسے حفاظت کے لیے انہیں نہ پکڑیں
اشارہ کرنے، چیخنے اور چالنے سے پرہیز کریں  •

باہر نکلتے وقت افسران سے مدد مانگنے یا راستہ   •
پوچھنے کے لیے نہ رکیں

معلومات
 کے آپریٹر 911 جو آپ کو قانون نافذ کرنے والوں یا 

کو دینی چاہئیں:

فعال شوٹر کس جگہ ہے  •
فعال شوٹروں کی تعداد کتنی ہے  •

فعال شوٹر کا حلیہ کیا ہے  •
فعال شوٹر کے پاس ہتھیاروں  کی تعداد اور قسم کیا ہے  •

جائے وقوعہ پر ممکنہ متاثرین کی تعداد کیا ہے  •




