
পরিরথিরি রিয়ন্ত্রণে আিাি 
জি্য রিণ দ্ে রিকা

বিদয্ুৎ না থাকা

ব্যরতিরবণিষ এবং 
পরিবাি

ঝড়ের কারড়ে হওয়া ক্ষবি, িনযুা িা ঝঝাড়ো িািাড়ের কারড়ে িা বিব্ডিং ঝেড়ে পো িা বিড়্ারড়ের মড়িা আচমকা দর্্ঘটনায় বিদয্ুৎ চড়ে ঝেড়ি 
পাড়র। গরম আিহাওয়ায় েখন বিদয্ুড়ির িযুিহার েিড়থড়ক ঝিবি হড়ছে িখনও বিদয্ুৎ চড়ে ঝেড়ি পাড়র। বিদয্ুৎ না থাকড়ে পবরিহন এিিং স্াস্যু 
পবরড়েিা েড়মি বিবেন্ন পবরড়েিা িযুাহি হড়ি পাড়র। 

কাণ্ি রবপণ্ি আিঙ্া িণয়ণে িা 
জািিু।
বিদয্ুৎ না থাকড়ে এড়দর েিড়থড়ক ঝিবি অে্বিধা হওয়ার আিঙ্া রড়য়ড়ে: 

    বিদয্ুড়ির প্রড়য়াজন হয় জীিন িাঁচাড়না এমন েন্ত্রপাবি োরা িযুিহার 
কড়রন। আপবন িা আপনার পবরিাড়রর ঝকউ জীিন িাঁচাড়নার েন্ত্র 
িযুিহার করড়ে, বিদয্ুড়ির ঝোগান না থাকার েমড়য় অগ্াবধকাড়রর 
বেবতিড়ি মড়নাড়োগ ঝপড়ি 212-243-1900 নম্বড়র Con Edison  
ঝ�ান করুন।

    িাবে গরম রাখার িযুিস্া না থাকা িাবেড়ি োরা থাড়কন (ঠান্ার বদড়ন 
বিদয্ুৎ চড়ে ঝগড়ে) িা োর ঝকাড়না েচে এয়ার কবন্িনার ঝনই (গরড়মর 
বদড়ন বিদয্ুৎ চড়ে ঝগড়ে) এিিং:

      65 িের িা িার ঝিবি িয়েী 

      হৃৎবপড়ডের ঝরাগ, শ্ােপ্রশ্ােজবনি েমেযুা, ডায়াবিটিে িা 
িারীবরক ঝমাটা োড়ির মড়িা দর্াড়রাগযু ঝরাড়গ ে্গড়েন 

      গুরুির মানবেক অে্স্িা িা বিকািগি অক্ষমিা আড়ে

      িরীড়রর স্াোবিক িাপমাত্া ধড়র রাখার ক্ষমিাড়ক প্রোবিি কড়র এমন ওে্ধপত্ োরা খান। আপিাি খাওয়া 
যেণকাণিা ধিণিি ওষধুপণরেি রবষণয় িথ্য যপণি এবং উপণ্ি রিণি আপিাি ডাতিাণিি সণগে কথা বণে 
রিি।

      অিযুবধক মাত্ায় মাদক ঝেিন িা মদযুপান োরা কড়রন 

      োমাবজক োড়ি বিবছেন্ন, োিায়াি করার ঝিমন োধযু ঝনই িা িাবে ঝেড়ে ঝির হড়য় আোর োধযু ঝনই এমন মানে্জন

সাধািে রিণ দ্ে রিকা

  রবশ্বস্ত জায়গা যথণকই স্াথি্য সংক্ান্ত 
িথ্যসমহূ রিি (nyc.gov, cdc.gov  
এবং 311)।

  জরুরি অবথিাি রবষণয় িথ্য যপণি 
Notify NYC (NYC সরূিি করুি) 
এি জি্য সাইি আপ করুি।

  আপরি রিণজ বা আপিাি পরিরিি 
যকউ এই পরিরথিরিি কািণে 
অসহায় যবাধ কিণে বা পরিরথিরি 
সামাে র্ণি সহায়িা োগণে, 
আপিাি রিণজি ভাষায় রবিামণূে্য 
সহায়িা যপণি lifenet.nyc এ 
োি।

  জরুরি অবথিায়, সবসমণয় 911 
িম্বণি য�াি করুি। 
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খাবাি এবং জে রিিাপণ্ িাখুি।
    এমন খািার রাখ্ন ো অল্পড়িই রান্না হড়য় োয় িা রান্না করড়িই হয় না এিিং বরিড়জ রাখার প্রড়য়াজন হয় না। 

    খািার োড়ি নষ্ট না হড়য় োয় িার জনযু বরিজ এিিং বরিজাড়রর দরজা েিটা েম্ভি িন্ধ অিস্ায় রাখ্ন। 

      দধ্, পবনর, মািংে এিিং অনযুানযু খািার ো অল্পড়িই নষ্ট হড়য় ঝেড়ি পাড়র িা বরিজাড়রর বেিড়র ঢ্বকড়য় রাখ্ন। বরিজার 
আিংবিক োড়ি েবি্ঘ  অিস্ায় থাকড়ে, েি বজবনে একেড়গে বনড়য় এড়ক অপড়রর উপড়র রাখ্ন।

      বরিড়জর দরজা িন্ধ অিস্ায় থাকড়ে, বরিড়জ রাখা খািার চার রণ্া ধড়র ঠান্া থাকড়ি এিিং প্ড়রা েবি্ঘ  বরিজাড়র খািার 
দই্ বদন ধড়র ঠান্া থাকড়ি (বরিজার অড়ধ্ঘক েবি্ঘ  থাকড়ে এক বদন ধড়র খািার ঠান্া থাকড়ি)।

      বরিড়জ থাকা ঝকাড়না খািার ঝথড়ক অস্ােবিক গন্ধ ঝির হড়ে, িার রে িা স্াদ অস্াোবিক হড়য় ঝগড়ে ঝেই খািার ঝ�ড়ে 
বদন। সণদেহ হণে, িা য�ণে র্ি। 

    স্ানীয় কি্্ঘ পক্ষড়দর ির� ঝথড়ক কড়ের জে অবনরাপদ িড়ে জানাড়না হড়ে ঝিািেিবদি জে িযুিহার করুন।

যপৌঁোণিা।
    বনরাপড়দ করা েম্ভি হড়ে বিপড়দর আিঙ্া রড়য়ড়ে এমন প্রবিড়িিী, িন্্ধিান্ধি ও আত্ীয়ড়দর খির রাখ্ন।

    অিযুবধক গরম িা ঠান্া আিহাওয়ায় কীোড়ি বনরাপড়দ থাকড়ি পারড়িন ঝেই বিেড়য় আড়রা িথযু ঝপড়ি,  
http://www.nyc.gov/health এ োন এিিং “Extreme Heat Response Guide for Individuals &  
Families” (িযুবতি ও পবরিাড়রর জনযু চরম িাপ প্রবিবরিয়া বনড়দ্ঘ বিকা) িা “Cold Weather Response Guide  
for Individuals & Families” (িযুবতি ও পবরিাড়রর জনযু ঝকা্ড ওড়য়দার ঝরেপন্স গাইড) অনে্ন্ধান করুন।

কাবদেি মণিাক্াইণডি রবষরক্য়া আটকাি।
    আপনাড়দর িাবেড়ি ঝে একটি েচে কাি্ঘন মড়নাক্াইড বডড়টক্টর এিিং ঝ্াক অযুাোম্ঘ আড়ে িা বনবচিি হড়য় বনন। আপনাড়দর 

বিব্ডিং-এর মাবেক একটি কাি্ঘন মড়নাক্াইড বডড়টক্টর এিিং ঝ্াক অযুাোম্ঘ না বদড়য় থাকড়ে, 311 নম্বড়র ঝ�ান করুন। 

      আপনার কাি্ঘন মড়নাক্াইড বডড়টক্টর কীোড়ি পরীক্ষা করড়িন ঝেই বিেড়য় আড়রা জানড়ি,  
http://www.nyc.gov/health এ বগড়য় “Prevent Carbon Monoxide Poisoning”  
(কাি্ঘন মড়নাক্াইড়ডর বিেবরিয়া আটকান) অনে্ন্ধান করুন। 

    আপনার িাবে গরম করড়ি কখনও গযুাে ঝ্াে িা ওড়েন িযুিহার করড়িন না। ঝকড়রাবেন বহটার এিিং ঝপ্রাড়পন ঝপেে বহটার 
বনউ ইয়ক্ঘ  িহড়র ঝিআইবন। 

    আপবন গযুাড়ের গন্ধ ঝপড়ে িা আপনার কাি্ঘন মড়নাক্াইড বডড়টক্টর ঝিড়জ উঠড়ে, জানাোগুবে খ্ড়ে বদন, িারপড়র িাইড়র ঝিবরড়য় 
আে্ন এিিং 911 নম্বড়র ঝ�ান করুন। 

      আপনার িাবে বনরাপদ িড়ে না জানাড়না পে্ঘন্ত ঝেখাড়ন ঢ্কড়িন না।

      গযুাে োইড়ন বেদ্র হড়য়ড়ে বকনা িা পরীক্ষা করড়ি ঝমামিাবি, ঝদিোই িা এই ধরড়নর আগুড়নর বিখা িযুিহার 
করড়িন না।

    িাইড়র এিিং দরজা, জানাো এিিং র্ের্বের ঝথড়ক দড়ূর ঝজনাড়রটর িযুিহার করুন। েি্ঘদা উৎপাদড়কর ঝদওয়া বনড়দ্ঘিািেী 
ঝমড়ন চেন্।

CO
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অণিকর্ি ধণি রব্্ুযৎ িা আসাি মিি পরিরথিরি তিরি হণে, 
রিিাপ্ যকাথায় িণে োওয়াি প্রস্তুরি রিি। 
আপনাড়ক অনযুত্ বনরাপদ জায়গায় চড়ে োওয়ার কথা িো হড়ে:

 •   আপনার গুরুত্বপূে্ঘ কাগজপত্, পবরচয়পত্, ওে্ধপত্, ঝিািেিবদি জে, েহড়জ নষ্ট হড়য় োড়ি না এমন খািার, প্রাথবমক বচবকৎোর 
একটি িাক্ এিিং িযুাটাবরড়ি চো ফ্যুািোইট ও ঝরবডও েহ আপনার “ঝগা িযুাগ” বনড়য় ঝির হড়য় আে্ন। আড়রা িড়থযুর জনযু  
http://www.nyc.gov এ বগড়য় “Go Bag” (ঝগা িযুাগ) বদড়য় অনে্ন্ধান করুন।

 •   ঝে েমস্ত জায়গা ঝথড়ক অনযুত্ েড়র োওয়ার বনড়দ্ঘি ঝদওয়া হড়য়ড়ে এমন জায়গায় থাড়কন না এমন িন্্ধ িা পবরিাড়রর কাড়ে চড়ে 
োন। আপনার থাকার অনযু ঝকাড়না জায়গা না থাকড়ে, ঝকাড়না পবরত্াে বিবিড়র চড়ে োন। বনকটিিতী পবরত্াে বিবির ঝকাথায় 
আড়ে এিিং ঝেখাড়ন কীোড়ি ঝপৌঁোড়ি পারড়িন ঝেই বিেড়য় জানড়ি 311 নম্বড়র ঝ�ান করুন।

 •   মড়ন রাখড়িন ঝে, আইবন ঝপােযু এিিং পবরড়েিা জন্তুড়দর েমস্ত NYC আশ্রড়য় স্ান ঝদওয়া হয়। আপনার ঝপাড়েযুর ডগ োইড়েন্স, 
খািার, চামোর িাঁধন, খাঁচা এিিং ওে্ধপত্ েড়গে কড়র বনড়য় আেড়ি ে্েড়িন না ঝেন। 

আঘাি োণি িা োণগ যসই জি্য সাবধাণি থাকুি।
 •   েম্ভি হড়ে অন্ধকার বেবঁে িযুিহার করা এবেড়য় চেন্। প্রড়য়াজড়ন ফ্যুািআড়ো িযুিহার করুন।

 •   পড়ে থাকা িাড়র কখনও হাি ঝদড়িন না িা িার কাড়ে োড়িন না।

 •   িাইড়র হাঁটার, োইড়কে চাোড়না িা গাবে চাোড়নার েমড়য় োিধান ঝহান কারে ট্যুাব�ক আড়ো হয়ড়িা কাজ করড়ে না।
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RESPONSE GUIDE
POWER OUTAGE

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

Power outages or blackouts can result from storm damage, flooding and high winds, or from unforeseen 
incidents such as a building collapse or an explosion. They can also happen during hot weather when 
power usage is at its peak. Many services, including transportation and healthcare services, can be 
disrupted during a power outage. 

Know who is at risk.
People most likely to be affected by power  
outages include: 

    People who rely on life-sustaining equipment that 
requires electricity. If you or a member of your 
family uses life-sustaining equipment, contact  
Con Edison at 212-243-1900 to receive priority 
attention during a power outage.

    People who live in homes without heat (if the 
outage occurs during cold days) or who do not 
have a working air conditioner (if the outage occurs 
during hot days) AND:

      Are 65 or older 

      Suffer from chronic medical problems such 
as heart disease, breathing problems, 
diabetes or obesity 

      Have serious mental illness or developmental disabilities

      Take medications that affect the body’s ability to maintain a normal temperature. 
Check with your doctor for information and advice about any medicines you 
may be taking.

      Use drugs or drink heavily 

      Are socially isolated, have limited mobility or are unable to leave the house

GENERAL GUIDELINES

  Get health information 
from credible sources  
(nyc.gov, cdc.gov and 311).

  Sign up for Notify NYC 
for information about 
emergency events.

  If you or anyone you know 
feels overwhelmed or 
needs help coping, visit 
lifenet.nyc for free help in 
your language.

  In an emergency, always 
call 911. 
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Keep food and water safe.
    Keep foods that need little to no cooking and no refrigeration. 

    Keep refrigerator and freezer doors closed as much as possible to prevent food  
from spoiling. 

      Move milk, cheese, meats and other perishables into the freezer compartment.  
If the freezer is only partially full, keep all items close together and stacked on top of 
each other.

      If doors remain closed, food in the refrigerator will stay cold for four hours, and food 
in a full freezer will stay cold for two days (one day for a half-full freezer).

      Throw away any refrigerated food that has an unusual odor, color or texture.  
If in doubt, throw it out. 

    Use bottled water if tap water is declared unsafe by local authorities.

Prevent carbon monoxide poisoning.
    Make sure you have a working carbon monoxide detector and smoke alarm in your home.  

If your building owner does not provide a carbon monoxide detector and smoke alarm,  
call 311. 

      For more information on how to test your carbon monoxide detector,  
visit http://www.nyc.gov/health and search “Prevent Carbon Monoxide Poisoning.” 

    Never use gas stoves or ovens to heat your home. Kerosene heaters and propane space 
heaters are illegal in New York City. 

    If you smell gas or your carbon monoxide detector goes off, open the windows, then go 
outside and call 911. 

      Do not re-enter until your home is declared safe.

      Do not use candles, matches or other open flames to check for leaking gas lines.

    Use generators outdoors and away from doors, windows and vents. Always follow the 
manufacturer’s instructions.

Reach out.
    Check on neighbors, friends and relatives who may be at risk if it is safe to do so.

    For more information about how to stay safe during extreme heat or cold weather, visit  
http://www.nyc.gov/health and search “Extreme Heat Response Guide for Individuals & 
Families” or “Cold Weather Response Guide for Individuals & Families.”
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If there is an extended power outage,  
prepare to evacuate. 
If you are told to evacuate:

 •   Grab your “Go Bag” with your important documents, identification, medication, bottled water, 
nonperishable food, a first aid kit and a battery-operated flashlight and radio. Go to  
http://www.nyc.gov and search “Go Bag” for more information.

 •   Stay with friends or family who live outside the evacuation zones. If you have no other 
shelter, go to an evacuation center. Call 311 to find your nearest evacuation center and for 
information about transportation options.

 •   Note that legal pets and service animals are allowed in all NYC shelters. Be sure to bring 
your pet’s dog license, food, leash, cage and medication. 

Take care to avoid injuries.
 •   Avoid dark staircases if possible. Use flashlights when needed.

 •   Never touch or go near fallen wires.

 •   Be careful when walking, biking or driving outside as traffic lights may not be working.
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