
ਿਡੱਗਣ ਤ � ਬਚਾਅ ਦੀ ਚਕੱੈਿਲਸਟ

ਬਾਥਰੂਮ ਿਵੱਚ

 ☐ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਬਾਥਟਬ ਪਲੱਗ ਤਕੱ ਪਹਚੁੰਣਾ ਅਤੇ
ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਹ ੈ(ਟਕੁਿੜਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚਨੇ ਲਗਾਓ).

 ☐ ਟਬੱ ਦੇ ਤਲ 'ਤ ੇ2" ਦਰੂ ਨਾ ਿਫਸਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਕਰ 
ਲਗਾਓ

 ☐ ਿਫਸਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਟ ਹਟਾਓ / ਜ ੇਮੈਟ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਤਾਂ
ਨਾਨ-ਸਿਲੱਪ ਮੈਟਸ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ.

 ☐ ਪਖਾਨ,ੇ ਟਬੱਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਾਵਰਾਂ 'ਤ ੇਗ�ੈਬ ਬਾਰ ਲਗਾਓ 
(ਟਬੱ ਿਵਚ ਘਟੱ ੋਘਟੱ ਦ ੋ ਬਾਰਾਂ). ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ੋ ਿਕ
ਗ�ੈਬ ਬਾਰਾਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤ ੇਿਹਲਦੀਆਂ ਨਾ ਹਣੋ.

 ☐ ਸ਼ਾਵਰ ਸੀਟਾਂ ਅਤ ੇਹਥੱ ਨਾਲ ਫੜ ੇਸ਼ਾਵਰ ਲਗਾਉਣ 
ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰੋ.

 ☐ ਉਚੱੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰੋ.

ਘਰ� ਬਾਹਰ

 ☐ ਪਤਝੜ ਿਵਚ, ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਪੱਤੇ
ਸੈਰ ਦੇ ਰਸਤ ੇਿਵਚ � ਹਟਾ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ

 ☐ ਂਸਰਦੀਆਂ ਿਵਚੱ, ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀ
ਡ�ਾਇਵਵਅੇ  ਤ ੇਨਮਕ ਪਾਓ, ਿਜੰਨੀ ਹ ੋਸਕੇ,ਬਰਫ ਹਟਾਓ.

 ☐ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ ਿਕ ਮੌਸਮ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹਣੋ ਤੇ
ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਣ, ਿਜਵ � ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਰਫ,
ਬਰਫ 'ਤ ੇਿਤਲਕਣ.

 ☐ ਮੇਲ ਚਕੁੱਣ ਜਾਂ ਕੱੁਤ ੇਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ.

ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ

 ☐ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤ � ਦਰੂ ਰੱਖੋ

 ☐ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਡ� ਰੇਲ ਲਗਾਓ ਅਤ ੇਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 
ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ.

 ☐ ਮੋਸ਼ਨ ਿਡਟਕੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਈਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਓ.

 ☐ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਨਾ ਿਫਸਲਣ ਵਾਲੀ ਟਪੇ ਲਗਾਓ

 ☐ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਗੰੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਫਟ ਜੱਤੁੀਆਂ ਜਾਂ ਚਪੱਲਾਂ ਪਾਓ.

ਘਟੱ ਅੱਡੀ ਅਤ ੇਨਾਨ-ਸਿਲੱਪ ਤਲੇ ਪਿਹਨ.ੋ

ਫਰਨੀਚਰ

 ☐ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ ੋਇਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤ ੇਨੂੰ
ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ; ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਵਸਤੂਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਓ.

 ☐ ਵਧਰੇੇ ਵਖੇਣਯਗੋਤਾ ਲਈ ਨਾਈਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤ � ਕਰ;ੋ
ਹਾਲਵਅੇ ਅਤ ੇਪੜੌੀਆਂ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਓ.

 ☐ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ � ਕਰੋ.

 ☐ ਸਕੈਟਰ ਗਲੀਚ ੇਜਾਂ ਿਤਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਬੈਿਰਕ
ਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ.

 ☐ ਚਕੱਰ ਆਉਣ ੇਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੇਟਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਤ � ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਉਠੱ.ੋ

ਆਮ ਸੁਝਾਅ

 ☐ ਸਟਲੂ ਅਤ ੇਪੌੜੀਆਂ ਹਟਾਓ; ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਚੱ ਸਟਰੋੇਜ ਤ�
ਹਠੇਾਂ ਿਲਜਾਓ.

 ☐  ਿਬਨਾਂ ਬਾਂਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰਦ ੇ ਿਡਸਪਰੇਸ ਕਰ.ੋ

 ☐ ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਿਬੰਗ ਹ,ੈ ਤੁਰਨ ਵਲੇੇ
ਪੈਰਾਂ ਤ � ਿਟਊਿਬੰਗ ਨੂੰ ਦਰੂ ਰੱਖੋ.

 ☐ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ � ਕਰੋ ਿਜਵ�
ਵਾਕਰ ਜਾਂ ਸੋਟੀ

ਂ ਂਓਨਟਾਰੀਓ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਫਡੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਵਚਾਰ ਸ�ਟ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਫਾਉਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਅਤ ੇਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਿਕ ਇਹ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ © 2019.

ਕੇਅਰ ਗਾਈਡ


	Page 1

