ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ/ਕੋਿਰਾ
ਆਮ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ
ਠੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ:
1.

ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿਨ ਪਹਿਲ ਾਂ ਹਿੁੱਤੀ ਜ ਣ ਵ ਲੀ ਭਹਵੁੱਖਬ ਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਹਜਸ ਤਰਹ ਹਕ
ਰੇਡੀਓ/ਟੈਲੀਹਵਜ਼ਨ/ਅਖਬ ਰ ਆਹਿ ਤੋਂ ਪਰ ਪਤ ਕਰੋ।

2.

ਾਂ ਸਟ ਕ ਰੁੱਖੋ, ਿੋ ਪਰਤ ਾਂ ਵ ਲੇ ਕਪਿੇ ਹਜ਼ਆਿ ਫ ਇਿੇਮੰਿ ਿਨ।
ਸਰਿ ਰੁੱਤ ਿੇ ਕਪਹਿਆਾਂ ਿ ਲੋ ਿੀਿ

3.

ਭੋਜਨ, ਪ ਣੀ, ਬ ਲਣ, ਬੈਟਰੀ, ਚ ਰਜਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲ ਈਟ, ਆਮ ਿਵ ਈਆਾਂ ਿ ਸਟ ਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖੋ।

4.

ਘਰ ਿੇ ਿਰਵ ਜ਼ੇ ਹਖਿਕੀਆਾਂ ਨੰ ਬੰਿ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖੋਂ ਤ ਾਂ ਜੋ ਠੰਢੀਆਾਂ ਿਵ ਾਂਵ ਾਂ ਘਰ ਹਵੁੱਚ ਨ ਆ ਸਕਣ।

5.

ਲੰ ਬੀ ਠੰਢ ਿੇ ਿੌਰ ਨ ਕਈ ਹਬਮ ਰੀਆਾਂ ਹਜਸ ਤਰਹ ਾਂ ਹਕ ਫਲ/ਜਖ ਮ, ਨੁੱਕ ਿ ਬਹਿਣ ਜ ਾਂ ਬੰਿ ਿੋ ਜ ਣ ਜ ਨੁੱਕ ਹਵੁੱਚੋਂ ਖਨ
ਆਉਣ ਿ ਖਿਸ਼ ਵੁੱਧ ਜ ਾਂਿ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਿ ਲ ਤ ਾਂ ਹਵੁੱਚ ਲੋ ਕਲ ਿੈਲਥ ਵਰਕਰ ਾਂ ਜ ਾਂ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਠੰਢ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
1.

ਸਰਕ ਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਿਆਰ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਹਿੁੱਤੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਜੋ ਿਿ ਇਤ ਾਂ ਹਿੁੱਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਿੀਆਾਂ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ
ਬ ਰੀਕੀ ਨ ਲ ਪ ਲਣ ਕਰੋ।

2.

ਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫਬ ਰੀ ਿੇ ਿੌਰ ਨ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ ਘਰ ਾਂ ਹਵੁੱਚ ਰਿੋ ਅਤੇ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਯ ਤਰ ਕਰੋ।
ਠੰਢੀ ਿਵ , ਮੀਿ

3.

ਬ ਿਰ ਕਈ ਪਰਤ ਾਂ ਵ ਲੇ ਖੁੱਲੇ, ਿਲਕੇ, ਨ ਈਲੋ ਨ/ਖੁੱਿਰ ਿੇ ਿਵ ਤੋਂ ਬਚ ਅ ਵ ਲੇ ਕਪਿੇ ਪ ਓ ਅਤੇ ਅੰਿਰ ਇੁੱਕ ਪਰਤ
ਵ ਲੇ ਮੋਟੇ ਕਪਹਿਆਾਂ ਿੀ ਜਗਹ ਾਂ ਗਰਮ ਉੁੱਨੀ ਕਪਿੇ ਪ ਓ। ਟ ਈਟ ਕਪਿੇ ਖਨ ਿੇ ਸੰਚ ਰ ਨੰ ਘਟ ਹਿੰਿੇ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ
ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਂ।

4.

ਾਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਖਸ਼ਕ ਰੁੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਹਗੁੱਲੇ ਿੋ ਜ ਾਂਿੇ ਿੋ ਤ ਾਂ ਆਪਣ ਹਸਰ, ਗਲ , ਿੁੱਥ ਅਤੇ ਘਟਣੇ ਢੁੱਕ ਕੇ ਰੁੱਖੋਂ ਹਕਉਹਕ
ਸ਼ਰੀਰ ਿੀ ਗਰਮੀ ਇੰਨਆ
ਹ ਅੰਗ ਹਵੁੱਚੋਂ ਿੀ ਬ ਿਰ ਹਨਕਲਿੀ ਿੈ। ਹਗੁੱਲੇ ਕਪਿੇ ਜਲਿੀ ਬਿਲ ਲਵੋ।

5.

ਾਂ
ਾਂ ਲੀਆਾਂ ਵ ਲੇ ਿਸਤ ਨੇ ਪ ਓ। ਇਸ ਤਰਹ ਾਂ ਿੇ ਿਸਤ ਨੇ ਗਰਮੀ
ਉਗਲੀਆਾਂ
ਵ ਲੇ ਿਸਤ ਹਨਆਾਂ ਿੀ ਜਗਹ ਹਬਨਹ ਾਂ ਉਗ
ਾਂ ੇ ਿਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੰ ਬ ਿਰ ਹਨਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿੇ ਿਨ, ਹਕਉਹਾਂ ਕ ਿੁੱਥ ਾਂ ਿੀਆਾਂ ਉਗ
ਾਂ ਲੀਆਾਂ ਨ ਲ ਠੰਢ ਹਵੁੱਚ ਘੁੱਟ
ਪਿੰਚ ਉਿ
ਗਰਮੀ ਬ ਿਰ ਹਨਕਲਿੀ ਿੈ। ਫੇਫਹਿਆਾਂ ਨੰ ਬਚ ਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਿ ਅਤੇ ਨੁੱਕ ਨੰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਰੁੱਖੋ। ਬ ਿਰ ਜ ਣ ਲੁੱ ਹਗਆਾਂ
ਕੋਹਵਡ-19 ਅਤੇ ਿੋਰ ਸ ਾਂਿ ਿੀਆਾਂ ਹਬਮਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮ ਸਕ ਪ ਕੇ ਰੁੱਖੋ।

6.

ਸ਼ਰੀਰਕ ਗਰਮੀ ਨੰ ਬਣ ਏ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਟੋਪੀ/ਿੈਂਟ ਅਤੇ ਮਫਲਰ ਿ ਇਸਤੇਮ ਲ ਕਰੋ, ਪ ਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚ ਉਣ
ਵ ਲੇ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨੋ । ਹਸਰ ਨੰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਰੁੱਖੋਂ ਹਕਉਹਾਂ ਕ ਬਿਤ ਸ ਰੀ ਊਰਜ ਿ ਹਨਕ ਸ ਹਸਰ ਰ ਿੀ ਾਂ ਿੰਿ ਿੈ।

8.

ਪੋਸ਼ਹਟਕ ਭੋਜਨ ਖ ਓ।

9.

ਰੋਗ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕ ਇਮ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਉਿ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਖ ਓ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਹਵੁੱਚ ਹਵਟ ਹਮਨ-ਸੀ ਿੀ
ਮ ਤਰ ਹਜ਼ਆਿ ਿੋਵੇ।

10.

ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿੀ ਚਮਿੀ ਨੰ ਤੇਲ, ਵੈਸਲੀਨ ਜ ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਰੀਮ ਨ ਲ ਤਰ ਰੁੱਖੋ।

11.

ਬੁੱਢੇ ਲੋ ਕ ਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੁੱਹਚਆਾਂ ਅਤੇ ਗਆਾਂ ਢ ਹਵੁੱਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਇਕੁੱਲੇ ਲੋ ਕ ਾਂ, ਖ ਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁੱ ਢਆਾਂ ਿੀ ਤੰਿਰਸਤੀ ਿ ਖ ਸ
ਹਧਆਨ ਰੁੱਖ।ੋ

12.

ਾਂ
ਾਂ ਮ ਤਰ ਹਵੁੱਚ ਪ ਣੀ ਰੁੱਖੋਂ ਹਕਉਹਾਂ ਕ ਪ ਈਪ ਾਂ ਹਵੁੱਚ
ਜ਼ਰਰਤ ਅਨਸ ਰ ਲੋ ਿੀਿੀਆਾਂ
ਚੀਜ਼ ਾਂ ਨੰ ਭੰਡ ਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ।ੋ ਲੋ ਿੀਿੀ
ਪ ਣੀ ਜੰਮ ਸਕਿ ਿੈ।

13.

ਉਰਜ ਨੰ ਬਚ ਓ। ਕਮਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਿੀਟਰ ਾਂ ਿ ਇਸਤੇਮ ਲ ਜਿੋਂ ਜ਼ਰਰੀ ਿੋਵੇ ਉਿੋਂ ਿੀ ਕਰੋ।

14.

ਜਿੋਂ ਕਮਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀਟਰ ਆਹਿ ਿ ਇਸਤੇਮ ਲ ਕਰੋ ਤ ਾਂ ਿਵ ਾਂ ਿੀ ਠੀਕ ਹਨਕ ਸੀ ਿੰਿੀ ਿੋਵੇ ਉਿੋਂ ਿੀ ਕਰੋ।
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14.

ਬੰਿ ਕਮਰੇ ਹਵੁੱਚ ਕੋਹਲਆਾਂ ਿੀ ਅੰਗੀਠੀ ਨ ਜਲ ਓ, ਜੇ ਜਲ ਉਣੀ ਵੀ ਿੈ ਤ ਾਂ ਕਮਰੇ ਹਵੁੱਚ ਹਚਮਨੀ ਿੋਣੀ ਚ ਿੀਿੀ ਿੈ ਤ ਾਂ ਜੋ
ਧਆਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪੈਿ ਿੋਣ ਵ ਲੀਆਾਂ ਗੈਸ ਾਂ ਬ ਿਰ ਹਨਕਲਿੀਆਾਂ ਰਹਿਣ। ਕੋਲੇ ਿ ਬੰਿ ਕਮਰੇ ਹਵੁੱਚ ਜਲ ਉਣ ਖਤਰਨ ਕ
ਾਂ ਇਸ ਨ ਲ ਕ ਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸ ਈਡ ਪੈਿ ਿੰਿੀ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਬਿਤ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਲ ਹਵਅਕਤੀ
ਿੈ, ਹਕਉਹਕ
ਿੀ ਮੌਤ ਵੀ ਿੋ ਜ ਾਂਿੀ ਿੈ।

16.

ਗੈਸ ਉਿਯੋਹਗਕ ਹਬਲਹਡੰ ਗ ਾਂ ਹਵੁੱਚ ਗਰਮੀ ਿੇ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਿਿ ਇਤ ਾਂ ਿੀ ਪ ਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਊਰਜ ਿੀ ਹਨਕ ਸੀ ਨੰ
ਾਂ
ਘਟ ਉਣ ਲਈ ਲੋ ਿੀਿੀਆਾਂ
ਹਤਆਰੀਆਾਂ ਕਰੋ।

17.

ਪ ਲਤ ਜ ਨਵਰ ਾਂ ਨੰ ਅੰਿਰ ਰੁੱਖੋ। ਇਸ ਤਰਹ ਾਂ ਪਸ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਜ ਨਵਰ ਾਂ ਨੰ ਵੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚ ਉਣ ਲਈ ਅੰਿਰ ਰੁੱਖੋ ਜ ਾਂ
ਕੰਬਲ ਾਂ ਨ ਲ ਢੁੱਕ ਕੇ ਰੁੱਖੋ।

18.

ਹਜ਼ਆਿ ਿੇਰ ਬ ਿਰ ਠੰਢ ਹਵੁੱਚ ਜ ਣ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ।

19.

ਸ਼ਰ ਬ ਨ ਪੀਓ। ਇਸ ਨ ਲ ਤਿ ਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿ ਤ ਪਮ ਨ ਘਟਿ ਿੈ। ਸ਼ਰ ਬ ਪੀਣ ਨ ਲ ਖਨ ਿੀਆਾਂ ਨ ਿੀਆਾਂ ਸੰਗਿਿੀਆਾਂ
ਿਨ, ਖ ਸ ਕਰਕੇ ਿੁੱਥ ਾਂ ਿੀਆਾਂ, ਹਜਸ ਨ ਲ Hypothermia ਿੋਣ ਿ ਖਿਸ਼ ਵੁੱਧ ਜ ਾਂਿ ਿੈ।

20.

ਸ਼ਰੀਰ ਉਪਰ ਠੰਢ ਨ ਲ ਪੈਿ ਿੋਏ ਜਖਮ ਿੀ ਮ ਲਸ਼ ਨ ਕਰੋ ਉਸ ਨ ਲ ਚਮਿੀ ਿੋਰ ਖਰ ਬ ਿੋ ਜ ਵੇਗੀ।

21.

ਾਂ ਇਿ ਠੰਢ ਲੁੱ ਗਣ ਿੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਚੰਨਹ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਹਵੁੱਚ ਰਿੋ।
ਸ਼ਰੀਰ ਿੀ ਕੰਬਣੀ ਨੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਿ ਜ ਨ ਕਰੋ, ਹਕਉਹਕ

22.

ਉਿੋਂ ਤੁੱਕ ਹਕਸੇ ਨੰ ਵੀ ਤਰਲ ਪਿ ਰਥ ਨ ਹਿਓ ਜਿੋਂ ਤੁੱਕ ਹਕ ਉਿ ਿੋਸ਼ ਹਵੁੱਚ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ।

23.

ਾਂ ਲੀਆਾਂ, ਪੈਰ ਿੀਆਾਂ
ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਿੌਰ ਨ ਸ਼ਰੀਰ ਉਪਰ ਹਿਖ ਈ ਿੇਣ ਵ ਲੇ ਹਚੰਨਹ,ਹਜਵੇ ਹਕ ਸੰਨ ਿੋਣ , ਿੁੱਥ ਾਂ ਿੀਆਾਂ ਉਗ
ਾਂ
ਉਗਲੀਆਾਂ
ਕੰਨਹ, ਨੁੱਕ ਿੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੁੱਸੇ ਿ ਨ ਪੀਲ ਿੋਣ ਿ ਹਧਆਨ ਰੁੱਖੋ।

24.

ਾਂ ਲੀਆਾਂ, ਪੈਰ ਿੀਆਾਂ ਉਗਲੀਆਾਂ
ਾਂ
ਹਜ਼ਆਿ ਿੇਰ ਠੰਢ ਹਵੁੱਚ ਰਹਿਣ ਨ ਲ ਚਮਿੀ ਪੀਲੀ, ਸਖਤ ਅਤੇ ਸੰਨ ਿੋ ਜ ਾਂਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਗ
,
ਨੁੱਕ ਕੰਨਪਟੀ ਉਪਰ ਲ ਲ ਧੁੱਬੇ ਪੈਿ ਿੋ ਜ ਾਂਿੇ ਿਨ। ਜਿੋਂ ਇਿ ਹਿੁੱਸੇ ਕ ਲੇ ਿੋ ਜ ਾਂਿੇ ਿਨ ਤ ਾਂ ਚਮਿੀ ਖਰ ਬ ਿੋ ਜ ਾਂਿੀ ਿੈ। ਇਿ
ਬਿਤ ਖਤਰਨ ਕ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ Hyphothermia ਕਹਿੰਿੇ ਿਨ। ਜੋ ਹਕ ਠੀਕ ਨਿੀ ਾਂ ਿੰਿੀ। ਇਸ ਲਈ Hyphothermia
ਿੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਚੰਨਹ ਹਮਲਣ ਤੇ ਜਲਿੀ ਡ ਕਟਰ ਕੋਲ ਜ ਣ ਚ ਿੀਿ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਾਂ ਉਸ ਹਿੁੱਸੇ ਨੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਕੋਰ
ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਹਿੁੱਸੇ ਨੰ ਇੰਨਹੀ ਵੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨ ਹਿਓ, ਹਕ ਉਿ ਸਿ ਜ ਵੇ।

25.

Frost-bite ਨ ਲ ਪਰਭ ਹਵਤ ਅੰਗ ਨੰ ਕੋਸੇ ਪ ਣੀ ਹਵੁੱਚ ਰੁੱਖੋ (ਕੋਸੇ ਪ ਣੀ ਿ ਭ ਵ ਹਕ ਪ ਣੀ ਿ ਤ ਪਮ ਨ ਇੰਨ ਿੋਵੇ ਹਕ
ਸ਼ਰੀਰ ਿੇ ਹਕਸੇ ਹਿੁੱਸੇ ਨੰ ਸਜਣ ਤੇ ਜਲਨ ਨ ਮਹਿਸਸ ਿੋਵ)ੇ ।

26.

ਸ਼ਰੀਰ ਹਵੁੱਚ ਕੰਬਣੀ ਪੈਿ ਿੋਣ ਨੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਿ ਜ਼ ਨ ਕਰੋ। ਇਿ ਇੁੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥ ਿੈ ਜਿੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਹਵੁੱਚ ਗਰਮੀ ਘੁੱਟ
ਜ ਾਂਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਇਸ ਗੁੱਲ ਿ ਇਸ਼ ਰ ਿੈ ਹਕ ਜਲਿੀ ਨ ਲ ਘਰ ਿੇ ਅੰਿਰ ਜ ਇਆ ਜ ਵੇ।

27.

ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਹਭੁੱਜ ਹਗਆ ਿੈ ਜ ਾਂ ਬਿਤ ਠੰਢ ਹਵੁੱਚ ਿੈ ਤ ਾਂ ਉਸ ਨੰ ਗਰਮ ਇਸ਼ ਵ ਲੀ ਜਗਹ ਲੈ ਆਇਆ ਜ ਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਿੇ ਹਗੁੱਲੇ ਕਪਿੇ ਉਤ ਰ ਹਿੁੱਤੇ ਜ ਣ।

28.

ਠੰਢ ਲੁੱ ਗੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਰੀਰ ਿੇ ਸੰਪਰਕ ਿਆਰ , ਸੁੱਕੇ ਕੰਬਲ ਾਂ ਹਵੁੱਚ ਢੁੱਕ ਕੇ, ਕਪਹਿਆਾਂ, ਤੋਲੀਆਾਂ ਜ ਚ ਿਰ ਾਂ
ਿਆਰ ਗਰਮ ਇਸ਼ ਹਿੁੱਤੀ ਜ ਸਕਿੀ ਿੈ। ਉਸ ਨੰ ਿੀਟਰ ਜ ਾਂ ਅੰਗੀਠੀ ਿੇ ਨੇ ਿੇ ਬਠ ਓ।

29.

ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵ ਲੇ ਪਿ ਰਥ ਹਿਓ ਤ ਾਂ ਜੋ ਉਸ ਿ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤ ਪਮ ਨ ਵੁੱਧ ਜ ਵੇ। ਉਸ ਨੰ ਸ਼ਰ ਬ ਨ
ਹਪਲ ਓ ਹਕਉਹਾਂ ਕ ਇਸ ਨ ਲ ਸ਼ਰੀਰ ਿ ਤ ਪਮ ਨ ਘੁੱਟ ਜ ਾਂਿ ਿੈ।

30.

ਹਜ਼ਆਿ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਿੇ ਸੰਪਰ ਹਵੁੱਚ ਰਹਿਣ ਨ ਲ Hyphothermia ਿੋ ਜ ਾਂਿ ਿੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਿੇ ਤ ਪਮ ਨ ਿੇ ਘੁੱਟਣ ਨ ਲ
ਾਂ ਾਂ ਿੋ ਜ ਾਂਿ ਿੈ, ਮ ਸ਼ਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਜਕਿ ਜ ਾਂਿੀਆਾਂ ਿਨ, ਸ ਿ
ਕੰਬਣੀ ਲੁੱ ਗ ਜ ਾਂਿ ਿੈ, ਬੋਲਣ ਹਵੁੱਚ ਮਸ਼ਹਕਲ ਿੰਿੀ ਿੈ, ਉਨੀਿਰ
ਾਂ ਿੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਿ ਿੋ ਜ ਾਂਿੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਬੇਿੋਸ਼ੀ ਆ ਜ ਾਂਿੀ ਿੈ। Hyphothermia ਇੁੱਕ ਆਪ ਿਕ ਲੀਨ
ਔਖ ਆਉਿ
ਸਮੁੱਹਸਆਾਂ ਿੈ ਹਜਸ ਲਈ ਤਰੰਤ ਡ ਕਟਰੀ ਸਿ ਇਤ ਿੀ ਲੋ ਿ ਿੈ।

31.

ਹਜਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰ Frostbite/Hypothermia ਿੋ ਜ ਾਂਿ ਿੈ, ਉਸ ਨੰ ਤਰੰਤ ਡ ਕਟਰੀ ਇਲ ਜ ਿੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ।

32.

ਖ ਸ ਕਰਕੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਿੇ ਿੌਰ ਿੇ ਿੌਰ ਨ ਜੇ ਕਰ ਹਕਸੇ ਿ ਨੁੱਕ ਵਗਿ ਿੈ ਜ ਾਂ ਬੰਿ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਸ ਨੰ ਡ ਕਟਰ ਜ ਿੈਲਥ
ਵਰਕਰ ਨ ਲ ਮਸ਼ਵਰ ਕਰ ਲੈ ਣ ਚ ਿੀਿ ਿੈ।
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33.

First-Aid ਿੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿ ਇਤ ਲਈ NDMA App ਿੀ ਸਿ ਇਤ ਲਵੋਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਿਨ, ਇਸ ਨ ਲ
ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕੋਿਰੇ ਨ ਲ ਫਸਲ ਖਰ ਬ ਿੋ ਜ ਾਂਿੀਆਾਂ ਿਨ ਅਤੇ ਸੈਲ ਾਂ ਨੰ ਨਕਸ ਨ ਪਿੰਚ ਉਿ
ਫਸਲ ਾਂ ਅੰਿਰ ਕੀਟ ਅਤੇ ਹਬਮ ਰੀਆਾਂ ਪੈਿ ਿੋ ਜ ਾਂਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਨ ਲ ਫਸਲ ਾਂ ਿੀ ਬਣਤਰ ਅੰਿਰ ਕਈ ਤਰਹ ਾਂ ਿੀਆਾਂ
ਊਣਤ ਈਆਾਂ ਪੈਿ ਿੋ ਜ ਾਂਿੀਆਾਂ ਿਨ, ਖ ਸਕਰ, ਜਿੋਂ ਫਸਲ ਾਂ ਪੁੱਕੀਆਾਂ ਿੰਿੀਆਾਂ ਿਨ ਜ ਪੁੱਕ ਰਿੀਆਾਂ ਿੰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਲੰ ਬੀ ਠੰਢ ਨ ਲ
ਬੀਜ ਾਂ ਿੇ ਵ ਧੇ, ਫੁੱਲ ਾਂ ਿ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੈਿ ਵ ਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਿ ਿੈ।
ਕੀ ਕਰੀਏ
1.

ਫਸਲ ਾਂ ਿੇ ਠੰਢ ਨ ਲ ਿੋਣ ਵ ਲੇ ਨਕਸ ਨ /ਹਬਮ ਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਅ ਲਈ ਸਿੀ ਉਪ ਅ, ਹਜਸ ਤਰਹ ਾਂ ਹਕ Bordeaux ਜ ਾਂ
Copper Oxi-chloride ਿ ਹਿਿਕ ਅ ਕਰਨ ਚ ਿੀਿ ਿੈ। ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਾਂ ਫ ਸਫੋਰਸ਼(P) ਅਤੇ ਪੋਟ ਸ਼ੀਅਮ (K)
ਖ ਿ ਨ ਲ ਜਿਹ ਾਂ ਨੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਵਧਣ ਹਵੁੱਚ ਸਿ ਇਤ ਕਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਕਸ ਨੀ ਫਸਲ ਨੰ ਜਲਿੀ ਠੀਕ ਿੋਣ ਹਵੁੱਚ
ਸਿ ਇਤ ਕਰਿੀ ਿੈ।

2.

ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਿੌਰ ਨ ਿਲਕੀ ਅਤੇ ਵ ਰ-ਵ ਰ ਹਸੰਚ ਈ ਕਰੋ। ਪ ਣੀ ਿੀ ਉੁੱਚ ਊਰਜ ਨੰ ਚਸਣ ਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕ ਰਨ ਪੌਿੇ/ਫਸਲ
ਨਕਸ ਨ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਿੀ ਿੈ।

3.

ਾਂ ਹਕਉਹਾਂ ਕ ਫਸਲ ਾਂ ਪਰ ਪ ਣੀ
ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਿੌਰ ਨ ਫਸਲ ਾਂ ਉਪਰ ਪ ਣੀ ਿ ਹਿਿਕ ਵੀ ਫਸਲ ਨੰ ਖਰ ਬ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਉਿ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਿਨ।
ਿੀਆਾਂ ਬੰਿ ਾਂ ਇਕੁੱਠੀਆਾਂ ਿੋਣ ਨ ਲ ਇਿ ਬੰਿ ਾਂ ਆਸੇ ਪ ਸੇ ਊਰਜ ਫੈਲ ਉਿ

4.

ਠੰਢ ਅਤੇ ਕੋਿਰੇ ਨੰ ਬਰਿ ਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਪੌਿੇ/ਫਸਲ ਾਂ/ਹਕਸਮ ਾਂ ਿੀ ਹਬਜ ਈ ਕਰੋ।

5.

ਬ ਗ ਾਂ ਹਵੁੱਚ ਿੋਰ ਫਸਲ ਾਂ ਨੰ ਉਗ ਓ।

6.

ਸਬਜੀਆਾਂ ਿੀ ਹਮਸ਼ਰਤ ਹਬਜ ਈ ਕਰੋ ਹਜਸ ਤਰਹ ਾਂ ਹਕ ਟਮ ਟਰ, ਬੈਂਗਨ ਿੀ ਫਸਲ, ਲੰ ਬੀਆਾਂ ਫਸਲ ਾਂ, ਸਰੋਂ/ਮਟਰ ਆਹਿ ਹਜਸ
ਨ ਲ ਿੋਟੇ ਕਿ ਿੀ ਫਸਲ ਾਂ ਿ ਠੰਢੀਆਾਂ ਿਵ ਾਂਵ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਅ ਿੋ ਜ ਵੇ।

7.

ਹਕਆਰੀਆਾਂ ਨੰ ਕ ਲੇ ਜ ਾਂ ਹਸਲਵਰ ਰੰਗ ਿੀਆਾਂ ਪਲ ਸਹਟਕ ਿੀਆਾਂ ਸ਼ੀਟ ਾਂ ਨ ਲ ਢੁੱਕ ਹਿਓ, ਹਜਸ ਨ ਲ ਗਰਮੀ ਅੰਿਰ ਿੀ
ਬਣੀ ਰਿੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਲ ਸਹਟਕ ਿੀਆਾਂ ਸ਼ੀਟ ਾਂ ਉਪਲਬੁੱਧ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ ਤ ਾਂ ਘ ਿ ਫੁੱਲ ਜ ਾਂ ਸਰਕੰਡੇ ਘ ਿ ਿੀ ਪਰਤ ਵੀ ਫਸਲ ਾਂ
ਾਂ ੀ ਿੈ।
ਨੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚ ਉਿ

8.

ਖੇਤ ਿੇ ਆਸੇ ਪ ਸੇ ਉੁੱਚੀ ਹਮੁੱਟੀ ਜ ਾਂ ਘ ਿ ਫਸ ਿੀ ਨ ਿ ਵੀ ਠੰਢੀ ਿਵ ਾਂ ਿੀ ਰਫਤ ਰ ਨੰ ਘੁੱਟ ਕਰ ਹਿੰਿੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਨ ਲ ਫਸਲ
ਖਰ ਬ ਨਿੀ ਾਂ ਿੰਿੀ।

9.

ਾਂ ੀ ਿੈ।
ਫਲਿ ਰ ਬਗੀਚੀਆਾਂ ਹਵੁੱਚ ਧੰਏ ਿੀ ਪਰਤ ਵੀ ਫਸਲ ਨੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚ ਉਿ

ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ
ਠੰਢ ਿੌਰ ਨ ਪਸ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਜ ਨਵਰ ਾਂ ਨੰ ਖਰ ਕ ਿੀ ਆਮ ਨ ਲੋਂ ਹਜ਼ਆਿ ਲੋ ਿ ਿੰਿੀ ਿੈ, ਹਕਉਹਾਂ ਕ ਊਰਜ ਾਂ ਿੀ ਲੋ ਿ ਵੁੱਧ ਜ ਾਂਿੀ
ਿੈ। ਤ ਪਮ ਨ ਹਵੁੱਚ ਬਿਤ ਹਜ਼ਆਿ ਬਿਲ ਅ ਪਸ਼ਆਾਂ ਿੀ ਗਰਭਧ ਰਨ ਿੀ ਅਵਸਥ ਨੰ ਬਿਤ ਪਰਭ ਹਵਤ ਕਰਿੀ ਿੈ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਿੈ
1.

ਪਸ਼ਆਾਂ ਿੇ ਵ ਿੇ ਨੰ ਚ ਰੇ ਪ ਸੇ ਤੋਂ ਰ ਤ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਿੇਣ ਚ ਿੀਿ ਿੈ ਤ ਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ਆਾਂ ਨੰ ਹਸੁੱਧੀਆਾਂ ਠੰਢੀਆਾਂ ਿਵ ਾਂਵ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਇਆ
ਜ ਸਕੇ।

2.

ਠੰਢ ਿੇ ਹਿਨ ਾਂ ਹਵੁੱਚ ਖ ਸ ਕਰਕੇ ਿੋਟੇ ਜ ਨਵਰ ਾਂ ਨੰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਰੁੱਖੋ।

3.

ਪਸ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਮਰਗੀਆਾਂ ਨੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚ ਉਣ ਲਈ ਅੰਿਰ ਿੀ ਰੁੱਖੋ।

4.

ਪਸ਼ਆਾਂ ਿੀ ਖਰ ਕ ਹਵੁੱਚ ਵ ਧ ਕਰੋ।

5.

ਵਧੀਆਾਂ ਹਕਸਮ ਿ ਚ ਰ ਪ ਓ।

6.

ਚ ਰੇ ਹਵੁੱਚ FAT ਿੀ ਮ ਤਰ ਵਧ ਹਿਓ।
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7.

ਸ਼ੈਡ
ੁੱ ਾਂ ਿ ਹਨਰਮ ਣ ਇਸ ਤਰਹ ਾਂ ਿ ਕਰੋ ਹਕ ਸਰਿੀਆਾਂ ਹਵੁੱਚ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਧੁੱਪ ਆਵੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਾਂ ਹਵੁੱਚ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ।

8.

ਪਸ਼ਆਾਂ ਨਸਲ ਾਂ ਸਥ ਨਕ ਿਲ ਤ ਾਂ ਅਨਸ ਰ ਚਣੋ।

9.

ਸਰਿੀਆਾਂ ਿੌਰ ਨ ਪਸ਼ਆਾਂ ਿੇ ਬੈਠਣ ਵ ਲੀ ਜਗਹ ਤੇ ਘ ਿ, ਫਸ ਆਹਿ ਹਵਿ ਹਿਓ।
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