
 بنیادی ہنگامی سازوسامان کے کٹ میں شامل کرنے 
کیلئے مجوزہ چیزیں:

پانی پینے اور صفائی کی غرص سے ہر شخص کیلئے ایک گیلن کم از کم تین دنوں 
کیلئے

غذا، کم از کم تین دنوں کیلئے نہ سڑنے گلنے والے کہانے             
             

بیٹری سے چلنے والے یا ہینڈ کرینک ریڈیو اور  انتباہی گہنٹی واال NOAA موسمی ریڈیو 

اور دونوں کیلئے اضافی بیٹریاں 

فلش الئٹ اور اضافی بیٹریاں

فرسٹ ایڈ کا کٹ

مدد کا اشارہ دینے کیلئے سیٹی

دہول سے بچاؤ کا ماسک، آلودہ ہوا کو چہاننے میں مدد کیلئے اور پناہ گاہ میں چہپنے 
کیلئے پالسٹک کی چادری اور نلکی مع ٹیپ

منی سوکنے والے سامان، ذاتی صفائی کیلئے کوڑے کے بیگ اور پالسٹک کی رسیاں

افادہ جات کو بند کرنے کیلئے رینچ یا پالئر

کہانے والے ڈبوں کو کہولنے کیلئے کین اوپینر )اگر کٹ میں ڈبہ بند خوراک ہو(

مقامی نقشے

 ریڈی کے مہم کے ذریعے, 
امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی امریکن 
لوگوں کو امکانی ہنگامی حاالت، بشمول قدرتی 

آفتیں اور دہشت گرد کے حملے، کیلئے تیار رہنے اور 
ان کے ساتہ پیش آنے کا طریقہ سکہاتی ہے۔ ریڈی 

ہر شخص سے تین کلیدی اشیاء کرنے کو کہتا 
ہے: ہنگامی سامان کا کٹ حاصل کريں، خاندانی 

مصوبہ بنائيں ،اور واقع ہونے والی مختلف قسم کی 
ہنگامیوں اور اس کے ساتہ پیش آنے کے مناسب 

طریقوں سے باخبر رہيں۔

ہنگامی صورحتال میں سارے امریکی پاشندوں کے 
باس بنیادی سامان ہونے چاہئیے جس سے کم از 

کم تین دن کے لئے ضروریات پوری ہوسکیں۔ درج ذيل 
وہ متام بنیادی  اشیاء کی فہرست ہے جو ہو ہنگامی 

کٹ میں شامل ہونے چاہیئے۔ تاہم، ضروری ہے کہ 
شحض اس فہرست کی نظر ثانی کرے اور اپنے 

رہنے ک جگہ پر غور کرے اور اس کٹ میں وہ منفرد 
اشیاء شامل کریں جو اس کے خاندان کی خاص 

ضروریات پوری کرے۔ ضرون ہے کہ ہر شحض ہنگامی 
سازوسامان کے کم از کم دو کٹ حاصل کرنے پر 
غور کرے، گہر میں ایک مکمل کٹ اور جائے کار، 
گاڑی یا دیگر جگہ میں ایک چہورٹا نقل پذیر کٹ۔
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 ہنگامی سازوسامان کے کٹ میں شامل کرنے والے 
دیگر سامان:

جتویز کردہ دوائیں اور چشمے

بچوں کی غذا اور پوتڑے

پالتو جانور کی غذا اور اپنے جانور کیلئے اضافی پانی 

ایک واٹرپروف، اٹہائے جاسکنے والے کنٹینر میں اہم خاندانی دستاویزات جیسے انشورنس پالیسیوں، 
شناخت اور بینک کہاتے کے ریکارڈوں کی نقول

 نقد یا ٹریولر چیک اور خردہ رقم

ہنگامی حوالہ جاتی مواد جیسے ابتدائی طبی امداد کی کتاب یا www.ready.gov سے معلومات

ہر فرد کیلئے سلیپنگ بیگ یا گرم کمبل۔ اگر آپ ٹہنڈے موسم والے آپ و ہوا میں رہتے ہیں تو اضافی گدا 
اور چادر لیں۔

لباس تبدیل کرنے کا پورا سامان بشمول ملبی آستین واال شرٹ، ملبی پینٹ اور مضبوط جوتے۔ اگر آپ 
ٹہنڈے موسم والے آپ و ہوا میں رہتے ہیں تو اضافی لباس لیں۔

گہریلو کلورین بلیچ اور دوا چہڑکنے کا آلہ - جب نو حصے پانی اور ایک حصہ بلیچ مالیا جاتا ہے تو، بلیچ 
کو جراثیم کش کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یا ہنگامی صورحتال میں، آپ اس کا استعمال پانی 

کی صفائی کیلئے کرسکتے ہیں، پانی کے ہر گیلن میں عام گہریلو رقیق بلیچ کے 16 بوند ڈالیں۔

آگ بجہانے کا آلہ

واٹرپروف کٹنیٹر میں ماچس

خواتین کی ضروریات کیلئے ذاتی حفظان صحت کا سامان

کہانے کے برتن، کاغذی کپ، پلیٹ اور پالسٹک کے برتن، کاغذی تولیے

کاغذ اور قلم

بچوں کیلئے کتابیں، گیمز، پزلز یا دیگر سرگرمیاں
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 ہنگامی سازوسامان 
کی فہرست
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