
ਜਦ# ਸਿਕੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ!
ਿਤੰਨ ਕਦਮ) ਿਵੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਿਤਆਰੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
MyShake ਐਪ
ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਿਹਲ0 
ਤ1 ਪ2ਾਪਤ ਕਰੋ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਝਾਅ
ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

MyShakeTM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
MyShakeTM ਐਪ ਭੂਚਾਲ) ਬਾਰੇ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ:ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸE ਸਿਕੰਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤG ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

MyShakeTM ਐਪ ਨੰੂ UC ਬਰਕਲੇ ਭੂਚਾਲ ਿਵਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ( Earthquake Early Warning, EEW) ਬਾਰੇ ਿਸਸਟਮ ShakeAlert®
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ0 (4.5 ਤੀਬਰਤਾ ਤ1 ਵੱਧ) ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾOਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਤ1 ਪਿਹਲ0 ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲੋਕ0 ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸਰੋਤ: ਝਟਕੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ)

MYSHAKE ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
Apple App Store ਜ- 
Google Play Store ਤ/ 

MyShakeTM ਐਪ ਪ0ਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੋਖਮ/ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਰਿਹਣ ਲਈ ਚੱੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਕਦਮ- ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 
ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ
ਜੋਖਮ0 ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ 
ਜ਼ਰੂਰਤ0 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
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ਲੌਕ ਕਰੋ! ਢੱਕ ਲਓ! ਫੜੀ ਰੱਖੋ!

ਝੁਕ ਜਾਓ! ਢੱਕ ਲਓ! ਫੜੀ ਰੱਖੋ!

ਝੁਕੋ, ਢੱਕੋ, ਫੜੋ
ਜਾਣੋ ਿਕ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ



ਜਦ$ ਸਿਕੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ!

ਸੁੱ ਟੋ, ਢੱਕੋ, ਫੜੋ
ਜਦG ShakeAlert® ਪ:ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ) ਭੂਚਾਲ 
ਆIਦਾ ਹੈ।

ਿਤਆਰ ਰਹੋ

MyShake ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਕੀ ਤੁਸW ਿਤਆਰ ਰਹੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸW
ਘਰ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ0 ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਤ0 ਤੁਸW ਕੀ
ਕਰੋਗੇ?

ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਝੁਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਢੱਕਣਾ ਅਤੇ 
ਿਕਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਜ਼ ਜ0 ਡੈਸਕ ਦੇ ਹੇਠ0 ਓਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਫੜੀ 
ਰੱਖਣਾ, ਝਟਿਕਆਂ ਤ1 ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤ1 ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜ1 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸW ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤ0 
ਿਕਸੇ ਕੁਰਸੀ, ਸੋਫੇ ਜ0 ਿਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੰੂ 
ਢੱਕ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸW ਵ̀ੀਲਚੇਅਰ ਜ0 ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਵਾਕਰ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤ0 
ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਲੌਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਝਟਿਕਆਂ ਦੇ ਬੰਦ 
ਹੋਣ ਤਕ ਫੜੀ ਰੱਖੋ।

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ0 ਨੰੂ ਭੂਚਾਲ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ
ਹੋਣਾ ਮੱੁਖ ਕਦਮ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸW ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ1 ਬਹੁਿਤਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਤ0
ਿਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ0ਿਕ,
ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹW ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨa ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨ0 ਲੋਕ0
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਭ ਤ1 ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਨ̀0 ਦੀ ਤੁਸW
ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। dੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੇਠ0
ਦੇਖੋ cadresv.org/earthquake

ਭੂਚਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ!

MyShakeTM ਐਪ | ਐਮਰਜ(ਸੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ | ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ | 
ਐਮਰਜ(ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ | ਐਮਰਜ(ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ | ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਚੀਜ਼A ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ cadresv.org/earthquake 'ਤੇ ਜਾਓ। 
(ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ)

Google 
MyShake 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Apple 
MyShake 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
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ਝੁਕ ਜਾਓ! ਢੱਕ ਲਓ! ਫੜੀ ਰੱਖੋ!

ਲੌਕ ਕਰੋ! ਢੱਕ ਲਓ! ਫੜੀ ਰੱਖੋ!

http://cadresv.org/eq
http://cadresv.org/eq

