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OFFICIAL 
ਹੜਹ੍ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਬਜਲੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਬਜਲੀ ਗ਼ੱੁਲ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰ ੇਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ � ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਖੱਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 

• ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਗ਼ੱੁਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਭੋਜਨ � ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 

 ਭੋਜਨ � ਫਿਰੱਜ ਿਵੱਚ� ਕੱਢ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ  

 ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾ ਂ�ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਾ ਂਤਾਪ-ਰੋਧਕ (ਇੰਸੂਲੇਿਟੰਗ) ਕੰਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ � ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ। 

  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (5 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤ� ਘੱਟ), ਤਾ ਂਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੁਣ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ� ਚਾਰ ਘੰਿਟਆ ਂਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ� 
ਸੱੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 ਗਰਮ ਭੋਜਨ � ਇਸ ਦੇ ਗਰਮ ਰਿਹਣ ਦੇ ਚਾਰ ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਓ, ਜਾ ਂਇਸ � ਸੱੁਟ ਿਦਓ 

 ਜੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਠ� ਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਿਬਜਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਭੋਜਨ ਮੁੜ ਫ�ੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।  

ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 

• ਿਬਜਲੀ ਬਦੰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਇਹਨਾ ਂਸੁਝਾਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ:  

 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾ ਂਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾ ਂਹਵਾਦਾਰ ਬਾਹਰੀ ਥਾ ਂਿਵੱਚ ਰਖੱ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨ� ਆਕਸਾਈਡ 
ਜ਼ਿਹਰ ਚੜਹ੍ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾ� ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਪੋਰਟਬੇਲ (ਚੁੱਕਵ�) ਜਾ ਂਬਾਹਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਬਣੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹ� ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨ� ਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਹਰ 
ਚੜਹ੍ਨ, ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਂਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਜਨਰੇਟਰਾ ਂ� ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਲੋੜ ਵਲੇੇ (ਬੈਕ-ਅਪੱ) ਪਾਵਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਢੁੱਕਵ� ਹਨ।  

 ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਟਰ � ਸੱੁਕੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾ� ਪੈਟਰੋਲ � ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖੇਤਰ ਿਵਚੱ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 ਜਨਰੇਟਰ � ਛੂਹਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੁਕਾਓ 

 ਇਸ � ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਜਾਚਂ ਕਰੋ ਿਕ ਤਾਰਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲੱਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖ਼ਰਾਬ ਤਾ ਂਨਹ� ਹਨ 

 ਜਨਰੇਟਰ ਿਵਚੱ ਦੋਬਾਰਾ ਤਲੇ ਪਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਇਸ � ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਗਰਮ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੁਰਿਜ਼ਆ ਂ'ਤ ੇਡੁੱਿਲਆ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ ਕੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਿਬਜਲੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂ� ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ  

 ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਤਾਰ � ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਪਲੱਗ ਿਵੱਚ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਤਾਰਾ ਂਰਾਹ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ।ੋ  

 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ 

• ਗੈਸ ਜਾ ਂਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤ� ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Energy Safe Victoria (ਐਨਰਜੀ ਸੇਫ਼ ਿਵਕਟੋਰੀਆ) ਨਾਲ 9203 9700 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾ ਂ
ਇੱਥੇ ਜਾਓ: www.esv.vic.gov.au  

• ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 132 771 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 
 

ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ � ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਸਰੂਪ ਿਵਚੱ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ: pph.communications@health.vic.gov.au  
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