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جوابی عمل کا رہنما
دھماکے

افراد اور خاندان

دھماکے کے دباؤ، آگ، آلودہ ہوا اور گرتے ہوئے ملبوں (جیسے دھاردار اشیاء یا شیشے) سے چوٹیں لگ سکتی ہیں۔ وہ صحت کے عارضے 
کا بھی سبب بن سکتے ہیں جیسے سانس میں تنگی یا پھیپھڑوں ناک، منہ، حلق، آنکھ یا جلد میں جلن۔ 

اندر جائیں۔
   اگر آپ کار میں ہیں:

  سڑک کے کنارے پر روکیں، انجن کو بند کریں، کھڑکیوں اور 
سوراخوں کو بند کریں، اور ایئر کنڈیشنر یا ہیٹر کو بند کریں۔

  اپنے ناک اور منہ کو ٹشو، کپڑے یا آستین سے ڈھک لیں۔

  کار میں رہیں، یا پناہ گاہ تالش کریں اگر آس پاس عمارتیں ہوں۔

   اگر آپ باہر یا دھماکے کی جگہ کے پاس ہیں:

  اپنے ناک اور منہ کو ٹشو، کپڑے یا آستین سے ڈھک لیں۔

   جلدی سے کسی عمارت میں داخل ہوں جس کی دیواروں کو 
کھڑکیوں کو نقصان نہ پہنچا ہو۔ اگر دیوار یا کھڑکی کو کوئی 

نقصان پہنچا ہو، تو اندرونی کمرے میں چلے جائیں یا کوئی 
دوسری عمارت تالش کریں۔

  پالتو جانوروں کو اپنے ساتھ لے جائیں اگر ایسا کرنا ممکن اور 
محفوظ ہو۔

   جب اندر ہوں: 

  کھڑکیوں، باہر کے دروازوں اور دیگر کھلی جگہوں کو بند کر دیں۔

   گھروں یا اپارٹمنٹس میں کھڑکی کے پنکھوں، ایئر کنڈیشنر اور ان گرم اور ٹھنڈا کرنے والے نظاموں کو بند کر دیں 
جو ہوا کو باہر سے اندر التے ہیں۔

عام رہنما اصول
   صحت کی معلومات قابل اعتماد ذرا ئع 
(nyc.gov, cdc.gov اور 311) 

سے حاصل کریں۔
  ایمرجنسی واقعات کے بارے میں 

 Notify NYC معلومات کے لیے
)این وائی سی کو مطلع کریں( کے 

لیے سائن اپ کریں۔
  اگر آپ یا کوئی شخص جسے آپ 

جانتے ہیں ہیجان زدہ محسوس کرتا 
ہے یا اسے اس سے نمٹنے کے لیے 

مدد کی ضرورت ہے، تو اپنی زبان 
lifenet.nyc میں مفت مدد کے لیے

مالحظہ کریں۔
  ایمرجنسی میں، ہمیشہ 911 پر فون 

کریں۔

چوٹوں کی جانچ کریں۔
   صرف اسی صورت میں اسپتال جائیں اگر آپ زخمی ہوں یا مندرجہ باال عالمات میں سے کوئی محسوس ہوں ہو۔

باخبر رہیں۔
   ہوا کے معیار اور یہ کہ دھماکے کے بعد کیسے محفوظ رہیں اس کے بارے میں حکام سے معلومات 

کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر یا موبائل آالت کا استعمال کریں۔
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RESPONSE GUIDE
EXPLOSIONS

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

Explosions may result in injuries from blast pressure, fire, contaminated air or falling debris (such as 
sharp objects and glass). They may also cause health problems such as shortness of breath or irritation 
of the lungs, nose, mouth, throat, eyes or skin. 

Get inside.
    If you are in a car:

   Pull to the side of the road, turn off the 
engine, close the windows and vents, and 
turn off the air conditioner or heater.

   Cover your nose and mouth with a tissue, 
cloth or sleeve.

   Stay in the car, or find shelter if there are 
buildings nearby.

    If you are outside and near the explosion site:

   Cover your nose and mouth with a tissue, 
cloth or sleeve.

    Quickly enter a building whose walls and 
windows have not been damaged. If there is 
any damage to a wall or window, move to an interior room or find another building.

   Take pets with you if it is possible and safe to do so.

    Once inside: 

   Shut windows, outside doors and other openings. 

    In houses or apartments, turn off window fans, air conditioners and heating/cooling 
systems that bring air from outside.

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. 

Check for injuries.
    Only go to a hospital if you are injured or experience any of the symptoms listed above.

Stay informed.
    Use radios, televisions, computers or mobile devices for information 

from officials about air quality and how to stay safe after the explosion.


