
ਿਕੰਝ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਜਦ� ਬੰਦਕਧਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ੂ

ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ। ਬੰਦਕੂਧਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ 
ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰ�ਬਧਕਾਂ ਵੱਲ�  ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।. 
1. ਭੱਜੋ

• ਬੱਚ ਕੇ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ
ਿਧਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ

• ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਪੱਛ ਛੱਡ ਿਦਓੇ

• ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨੰੂ ਿਦੱਸਣਯੋਗ ਰੱਖੋਂ

2. ਲੁਕੋ
• ਬੰਦਕਧਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ� ਪਰੇ ਿਕਸੇ ਥਾਂ 

'ਤੇ ਲੁਕੋ
ੂ

• ਆਪਣੀ ਲੱੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ�ਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਰੋਕੋ 
ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ

3. ਲੜੋ
• ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਹਾਰ ੇਅਤ ੇਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 

• ਬੰਦਕਧਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ 
ੂ

• ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ੋਅਤ ੇਸਿਕ�ਆ
ਬੰਦਕਧਾਰੀ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਟ ੋੂ ੁਜਦ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 911  

'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ  
ਬਲ ਪਹੰਚੁਣ 'ਤੇ ਿਕੰਝ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

1. ਕਨੰੂਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਝ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
• ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

• ਫ਼ੌਰਨ ਹੱਥ ਉਪੱਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਗਲਂ ਾਂ ਨੰੂ ਫੈਲਾਓ

• ਹਰ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨੰੂ ਿਦੱਸਣਯੋਗ ਰਖੋਂ ੱ

• ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤ� ਬਚੋ ਿਜਵ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ 
ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ 

• ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਚੀਕਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਲਕਾਰੇਆਂ ਤ� ਬਚੋ 

• ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ ਹਏੋ ਮਦਦ ਜਾਂ ਿਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਛਣ 
ਲਈ ਨਾ ਰੁੱਕੋ, ਬੱਸ ਉਸ ੇਿਦਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ

2. ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਲ ਜਾਂ 911 ਓਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
• ਪੀੜਤਾ ਅਤ ੇ ਬੰਦਕਧਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਂ ੂ

• ਬੰਦਕਧਾਰੀਆ ਦੀ ਸੰਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਹਨੂ ਂ

• ਬੰਦਕਧਾਰੀ/ਆਂ ਦਾ ਭੌਿਤਕ ਿਬਓਰਾੂ

• ਬੰਦਕਧਾਰੀ/ਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਿਥਆਰਾਂ ਦੀ
ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਸਮ
ੂ

• ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ

ਕਾਰਜ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ 
ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਂ

ਸਿਕ�ਆ ਬੰਦਕੂਧਾਰੀ ਮੌਜਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹੰਸਕ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ 
ਸੂਚਤ ਕਰੋ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹੰਸਕ ਿਵਹਾਰ ਦ ਸੰਕਤਾ 'ਚ ਇਨ�ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ਹਨ: 

ੂ
ੰ

ੇ ੇ ਂ � ੇ

• ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਨਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� 'ਚ ਵਾਧਾੂੰ
• ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ੇਿਬਨਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਗੱਲੀਆਂ ਭੌਿਤਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
• ਉਦਾਸੀ/ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
• ਿਮਜ਼ਾਜ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਬਦਲਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਚਿਲਤ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾ 'ਚ ਵਾਧਾਂ
• ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
• ਿਹੰਸਾ, ਹਿਥਆਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿਹਸੰਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜੀ ਿਟਪੱਣੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਿਕ�ਆ ਬੰਦਕੂਧਾਰੀ ਵੱਲ ਪਿਤ� ਿਕਿਰਆ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਮਿਹਕਮੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।. 
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