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ਹੜਹ੍ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਣਾ 
ਹੜਹ੍ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ 

OFFICIAL 
ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ�ਦੇ ਸਮ�, ਆਪਣੇ-ਆਪ � ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਸੰਭਾਵੀ ਸੱਟ ਜਾ ਂਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹ੍ੋ। 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਿਕਵ� ਪਰਤਣਾ ਹੈ 

• ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੁੋ, ਤਰੈੋ ਜਾ ਂਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਭਾਵ� ਇਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰਾ ਂ� ਉਦ� ਤਕੱ ਦੂਰ ਰਖੱੋ ਜਦ� ਤੱਕ 
ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ।  

• ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਚੱਕੜ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚੱ ਆਉਣ ਤ� ਬਚ ੋਅਤੇ 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂ� ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 

• ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਪਾਣੀ ਤ� ਬਚਣ ਵਾਲੇ (ਵਾਟਰਪਰਫ਼ੂ) ਬੂਟ ਅਤੇ ਰਬੜ ਜਾ ਂਚਮੜੇ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ। 

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਚੀਰ ਜਾ ਂਜ਼ਖਮ � ਢੱਕੋ ਜੋ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾ ਂਚੀਰ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਜ਼ਖ਼ਮ � ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਤੁਰਤੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

• ਘਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਇਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ:  

 ਹੜਹ੍ਾ ਂਕਾਰਨ ਸੀਵਰਜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  

 ਗੈਸ ਜਾ ਂਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  

 ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦਾ ਢਾਚਂਾ ਨੁਕਸਾਿਨਆ ਂਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  

 ਸੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ, ਸ਼�ਡ ਜਾ ਂਬਾਗ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਤੁਹਾਡ ੇਿਵਹੜੇ ਿਵਚਲੇ ਡੱਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਜਮਹ੍ਾ ਂਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡਲੋ� ਿਦਓ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵੱਚ �ਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਇਸ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਜਲੀ ਗ਼ੱੁਲ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਫਿਰੱਜ ਿਵਚੱ ਰੱਖੇ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾ� ਉਹਨਾ ਂ� ਸੱੁਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖੱਕੇ ਪੋਰਟਬੇਲ ਜਨਰਟੇਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨ� ਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਹੜਹ੍ ਤੁਹਾਡ ੇਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ � ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤ� ਪਤਾ ਕਰ ੋਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਟੂੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੱੁਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਹ� ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੜਹ੍ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਜਲ ਮਾਰਗਾ,ਂ ਬੀਚਾ,ਂ ਜਾ ਂਸਵੀਿਮੰਗ ਪੂਲ ਿਵੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁਕੇੱ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਹੜਹ੍ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਈਪਾ,ਂ ਸੀਿਮੰਟ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਾ ਂਟਾਈਲਾ ਂ� ਿਹਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਐਸਬੈਸਟਸ ਿਪਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ 
ਸਮੱਗਰੀ � ਨਾ ਛੇੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।   

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਵਾਲਾ ਿਸਸਟਮ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਪਣਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖੋ  

• ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾ ਂਕੱਢ ੋਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰੋ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� 1300 375 330 'ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Mental Health and Wellbeing Hubs (ਮਾਨਿਸਕ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤਦੰਰੁਸਤੀ ਹੱਬ) � ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

• ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰ ੇਿਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਜੀਪੀ � ਿਮਲੋ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ 000 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤਸੁ� ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� 
ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚੱ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਾ ਂLifeline (ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ)� 13 11 14 ਜਾ ਂBeyond Blue (ਿਬ�ਡ ਬਿਲਊ) � 1300 224 
636 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।  

 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੜਹ੍ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਵੇਖੋ:https://emergencypayments.dffh.vic.gov.au 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਸ� 7 ਿਦਨਾ ਂਤ� ਵੱਧ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹ� ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂRe-establishment Assistance (ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ) ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
https://services.dffh.vic.gov.au/personal-hardship-assistance-program 'ਤੇ ਜਾਓ। 

• Disaster Recovery Allowance (ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਿਰਕਵਰੀ ਅਲਾ�ਸ) ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ 
ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 13 ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
https://www.servicesaustralia.gov.au/natural-disaster-events?context=60042 'ਤੇ ਜਾਓ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾ ਂਹੜਹ੍ਾ ਂਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਰੁੀ ਤਰ�ਾ ਂਨਾਲ ਨੁਕਸਾਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਆਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
Disaster Recovery Payment (ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਿਰਕਵਰੀ ਪੇਮ�ਟ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਲਗ $1,000 ਅਤੇ ਬੱਚ ੇ$400 ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://www.servicesaustralia.gov.au/victorian-floods-october-2022-australian-government-disaster-
recovery-payment 'ਤੇ ਜਾਓ।  

• ਆਰਜ਼ੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Flood Recovery Hotline (ਫਲਡੱ ਿਰਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ) � 1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ 
ਕਰੋ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਬੀਮੇ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂInsurance Council Australia (ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕ�ਸਲ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ) ਦੀ ਆਫ਼ਤਾ ਂ
ਸੰਬੰਧੀ ਹੌਟਲਾਈਨ � 1800 734 621 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।  

 

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