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के तपाईकंो घरमा धुवााँ डिटेक्टर छ? 
 

 
 
 

के तपाईकंो कारमा अडतररक्त टायर छ? 
 

 
 
 

के तपाईकंो औषडध क्याडिनेटमा 

पडिहरूको ििा छ? 
 
 
 
 
 

 

यमि तपाईंिे हो भनेर जवाफ मिननभयो, भने तपाईंिाई आपतकामिन 

स्थिमतका िामग तयारीको अननभव छ। यी साना चीजहरु जसै्त िाग्न 

सक्छन्, त र साना चीजहरूिे जीवन बचाउन सक्दछन्।
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आपतकामिन स्थिमतहरु हुन्छन्। यो बवंडर, 

घरिा आगो, बाढी, वा आतंकवािी हििा हुन 

सक्दछ। कोही पमन िनघुटनाहरु वा 

प्रकोपहरुका बारेिा सोच्न चाहँिैन। तर 

आपतकामिन स्थिमतका िामग तयार हुनािे 

तपाईंको पररवारिाई बचाउन िद्दत गिुछ। 

आपतकामिन तयारीको पनरा ितिब 

आपतकामिन स्थिमत हुनन भन्दा पमहिे 

सकेसम्म धेरै काि गननु हो। त्यसैिे हािीिे यो 

पनस्स्तका मसजुना गरेका छौ।ं यो मिसौरीका 

बामसन्दाहरूिाई आपतकामिन स्थिमतका 

िामग तयार हुने बारेिा मसकाउने र तपाईंिाई 

सो प्रमियाको अगनवाई गनु प्रोत्सामहत गने एक 

तररका हो। हािी तपाईंिे यो जानकारी 

पररवार, सािीहरू र मछिेकीहरूसँग 

बाँड्ननहोस् भने्न चाहन्छौ।ं सँगै काि गिै, हािी 

तयार रहन  र जीवन बचाउन सक्दछौ।ं 

 
आपतकामिन स्थिमतिा सस्झिनन पने सबैभन्दा 

िहत्त्वपूणु कन रा शान्त रहनन हो। यमि केमह भयो 

भने, पररस्थिमतका बारेिा सकेसम्म धेरै 

जानकारी मिने प्रयास गननुहोस्। हािी िधे्य धेरै 

सिाचार का िागी मटभी, रेमडयो, वा  इन्टरनेट 

िा भर पिुछौ।ं तर केमह आपतकामिन 

स्थिमतहरुका कारण मबजनिी बन्द हुन सक्दछ, 

त्यसैिे नमजकै ब्याटर ी द्वारा संचामित रेमडयो 

हुनन िहत्त्वपूणु छ। 

3 मा तयार: आपतकाडिन 

स्थिडतको तयारी गननका िाडग 

तीन चरणहरू 
 

 
थिानीय, राज्य र संघीय एजेन्सीहरूका 

जनताहरुिाई बचायने योजनाहरु छन्। तर 

तपाईं आपातकािीन स्थिमत िा सिेत 

आफ्नो सनरक्षाका िामग स्वयि् मजमे्मवार 

हुननहुन्छ। यो पनस्स्तका तपाईं र तपाईंको 

पररवारिाई तयार गनु िा केस्ित छ। 

 
घरिा, मवद्याियिा, काििा, र हाम्रो 

कारहरूिा पमन, हािीिे आपतकामिन 

स्थिमतिा के गने र कहाँ जाने भनेर जान्नन 

आवश्यक छ। मिसौरी स्वास्थ्य र वररष्ठ सेवा 

मवभाग र मिसौरी राज्य आपतकािीन स्थिमत 

व्यवथिापन एजेन्सीिे 3 िा तयार उपिब्ध 

गराउनका िामग सािेिारी गरेका छन्, जनन 

सबैको िागी आपतकामिन स्थिमत वा 

प्रकोपको समजिो तयारीका िामग मवकास 

गररएको एक कायुिि हो। 

 
3 मा तैयार िे तीन चरणहरू समावेश गर्नछ। 

 तपाईं, तपाईंको पररवार, र तपाईंको 

व्यवसाय का िागी एक योजना 

बनाउननहोस्। 

 घर, कार र कािका िामग एक मकट 

तयार गननुहोस्। 

 वास्तमवक आपतकामिन स्थिमतको 

सियिा के गने र कहाँ जाने भने्न बारेिा 

जानकारी का िागी सनन्ननहोस्। 



3 मा तैयार: योजना िनाउनुहोस् 

 
तपाईं र तपाईंको पररवारका िामग 

आपतकामिन योजनाको मवकास गननुहोस्। 

जब कन नै आपतकामिन स्थिमत हुन्छ तब 

तपाईको पररवार सँगै नहुन सक्छ। त्यसैिे एक 

योजना तयार हुनन िहत्त्वपूणु छ। समू्पणु 

पररवारिे योजना िाहा पाउनन र बनझ्ननपिुछ। 

 
मवमभन्न अवथिाहरुिा एक अकाु संग सम्पकुिा 

कसरी आउने बारेिा कन रा गननुहोस्। तपाईं िनइ 

चारवटा मवमभन्न योजनाहरूका बारेिा सोच्न 

सक्ननहुन्छ। एक बवन्डर का िागी योजना 

बनाउनन मवषाक्त रसायन सिावेश भएको एक 

आतंककारी आििण का िामग योजना 

बनाउनन भन्दा फरक हुन सक्छ। 

 

उही सािी वा पररवारको सिस्यिाई फोन वा 

ई-िेि द्वारा सम्पकु गनु मवचार गननुहोस्। शहर 

बामहरका एक पररवार सिस्य वा सािीिाई 

सम्पकु बनाउने बारेिा सोच्ननहोस्। 

आपतकामिन स्थिमतका सियिा एक थिानीय 

किको सट्टािा िािो िूरीको फोन कि गनु 

समजिो हुन सक्दछ। शहर बामहर को 

व्यस्क्तका िामग अिग भएका पररवारका 

सिस्यहरुिाई जोड्न समजिो हुन सक्दछ। 

 

 

 

 

 

रु्ई अवथिाका िाडग योजना – घरमा िसे्न 

वा छोि्ने। 

तपाईं एक ठाउँिा बस्न (जसै्त तपाईंको 

घर) वा खािी गनुका िामग तयार 

हुननपिुछ। बस्नन उत्ति हो या जानन भने्न बारे 

को मनणुय आपतकामिन स्थिमतको 

प्रकारिा मनभुर गिुछ। अमधकारीहरूिे 

तपाईंिाई तपाईंिे के गननु पछु बारे भन्न 

सक्दछन्। 

केमह अवथिाहरूिा, सीमित सञ्चार र 

जानकारीका आधारिा तपाईंिे तपाईं र 

तपाईंको पररवारका िामग सबै भन्दा राम्रो 

हुने मनणुय गननु पने आवश्यकता पनु 

सक्दछ। 

 
 सकेसम्म धेरै जानकारी प्राप्त गनु 

मटभी हेननुहोस् वा रेमडयो सनन्ननहोस्। 

 सािान्य ज्ञान प्रयोग गननुहोस्। 

 शान्त रहन कोमशस गननुहोस् र 

पररवारिाई शान्त राख्ननहोस्। 



घरमा आश्रय तयार गनुनहोस्।  

आपतकामिन स्थिमत अमघ, मनणुय गननुहोस् मक 

यमि तपाई बस्नन पयो भने तपाईको घरको कन न 

कोठा सबभन्दा सनरमक्षत हुन्छ। कोठा घर को 

मभत्री भाग िा हुनन पिुछ। िोरै झ्यािहरु र 

ढोकाहरु भएको कोठा छान्ननहोस्। मििागिा 

राख्नन पने तिका िगायत केमह चीजहरू छन््ः 

 
 कोठािा पररवारका सबै सिस्यहरू र 

घरपािनवा जनावरहरूका िामग पयाुप्त 

ठाउँ हुननपिुछ। 

 घरका बामहरी ढोकाहरु बन्द गररएको 

हुननपिुछ। 

आपतकामिन स्थिमतिा जहाँ हावािा मवष 

रहन्छ, तपाईंिे कोठािाई जमत सक्दो राम्रो 

संग मसि गननुपने हुनसक्छ। यसिा सिावेश 

छन््ः 

 
 झ्यािहरु, वायन मछद्रहरु र फायरपे्लस 

डेम्परहरू बन्द गने। 

 एयर कंमडशमनंग, बाध्यकारी एयर 

महमटंग प्रणािीहरु, मनकासी पंखाहरु, र 

कपडा डर ायरहरु बन्द गने। 

 यमि मनिेशन गररएिा, ढोकाहरू र 

वायन मछद्रहरू अत्यमधक िजबनत 

प्लास्िकका पानाहरु र अत्यमधक 

िजबनत टेपका साि मसि गननुहोस्। 

 आपतकािीन आपूमतुहरु यस कोठािा 

राख्ननहोस्। 

 सूचनाका िामग टेमिमभजन वा 

ब्याटर ीबाट सन्चामित रेमडयो सनन्ननहोस्। 

छोि्नुपने भएमा कहााँ जाने भने्न िारे 

जानु्नहोस्। 

कमहिेकाँही तपाइँको घरिा बस्नन सनरमक्षत 

नहुन सक्दछ। पररवारका सिस्यहरूिे 

भेट्न सके्न ठाउँका बारे योजना 

बनाउननहोस्। तपाईं कहाँ जाननहुन्छ र तपाईं 

कसरी त्यहाँ पनग्ननहुनेछ भने्न बारे जान्ननहोस्। 

 मबमभन्न मिशाहरुिा मवमभन्न फरक 

िागुहरूको योजना बनाउननहोस्। 

 यमि तपाईं गाडी चिाउँिै हुननहुन्छ भने, 

झ्यािहरु र मनकासहरू बन्द 

राख्ननहोस्, र एयर कंमडशमनंग र ताप 

बन्द राख्ननहोस्। 

 तपाईंसँग आपतकािीन आपूमतु मकट 

ल्याउननहोस्। 

 यमि तपाईं सक्ननहुन्छ भने, आफ्ना 

घरपािनवा जनावरहरू ल्याउननहोस्। 

यद्यमप, धेरै सावुजमनक आश्रय 

थििहरुिे घरपािनवा जनावरहरुिाई 

अननिमत मिँिैनन्। यमि तपाईं आफ्ना 

घरपािनवा पशनहरु िाई आफूसँगै 

ल्याउन सक्ननहुन्न भने ती घरपािनवा 

पशनहरूको हेरचाहका िामग योजना 

बनाउननहोस्। 



3 मा तयारः डकट तयार 

गनुनहोस् 
 

 

यमि आपतकामिन स्थिमत भयो भने, तपाईं 

कैयौ ँमिनहरु वा हप्ताका िामग खाना वा पानी 

प्राप्त गनु सक्षि नहुन सक्ननहुन्छ, र तपाईंको 

मबजनिीिे काि नगरेको हुन सक्दछ। 

 

तपाइँको योजनािा प्रते्यक व्यस्क्तका िागी 

तीन मिन पनगे्न खाना र ताजा पानी को 

व्यवथिाका िागी कोमशश गननुहोस्। 

तपाईंसँग प्रते्यक मिनका िामग प्रते्यक 

व्यस्क्तका िामग एक ग्यािन पानी हुननपिुछ। 

यमि तपाईंसँग ठाउँ छ भने, तपाईंिे प्रते्यक 

व्यस्क्तका िामग िनई हप्ता पनगे्न मपउने पानी 

भण्डार गननुपछु। 

 

तर खाना र पानी िात्र ती चीजहरू होइनन् 

जनन तपाईसँग हुनन आवश्यक छन्। मनम्न 

वस्तनहरू तपाईंको आपतकािीन मकटको 

एक महस्सा हुननपिुछ। मकट िाई एक 

कने्टनरिा राख्ननपिुछ तामक यमि तपाईिे 

घर छोड्ननपर् यो भने सजीिै बोक्न समकयोस्। 

तपाईं एक ठूिो िोिा, प्लास्िक कने्टनर, वा 

मबको भएको रद्दीको टोकरी प्रयोग गनु 

सक्ननहुनेछ। तपाईं यस ब्रोशरको अन्त्यिा 

एक अमधक मवसृ्तत आपतकािीन मकट 

चेकमिि पाउन सक्ननहुन्छ। 

आधारभूत आपूडतनहरु 

 पानी र मडब्बािा बन्द वा सनकाइएका 

खाना 

 ब्याटर ी द्वारा संचामित रेमडयो 

 टचु 

 रेमडयो र टचुका िामग अमतररक्त 

ब्याटर ीहरू 

 डाक्टरिारा स्स्वकृत औषमध 

 प्रािमिक उपचार मकट 

 

कार आपूडतनहरु 

एउटा सानो, समजिै बोक्न समकने 

आपतकािीन आपूमतु मकटिाई सँधै 

तपाईको गाडीिा राख्ननहोस्। िप रूपिा, 

तपाईंिे एउटा सानो, व्यस्क्तगत आपूमतु 

मकट सिावेश गननुपछु जसिा्ः 

 
 पानीको एक ग्यािन 

 खानाका धेरै क्यानहरु र एक हाते 

क्यान ओपनर 

 एक स्लीमपंग ब्याग वा अमतररक्त 

कम्बि 

 अमतररक्त पैसा 

 प्रािमिक उपचार आपूमतुहरु 



3 मा तयारः जानकारीका िाडग 

सुन्नुहोस्  
 
 

आपतकामिन स्थिमतिा शान्त रहनन िहत्त्वपूणु 

छ। अवथिाका बारेिा सम्भव भएसम्म धेरै 

भन्दा धेरै जानकारी प्राप्त गननुहोस्। हािी िधे्य 

धेरै सिाचारका िामग मटभी, रेमडयो वा 

इन्टरनेटिा भर पछौं। तर केमह आपतकामिन 

स्थिमतहरुिे मबजनिी सेवा बन्द हुन सक्दछ। 

िप ब्याटर ीहरूका साि एक ब्याटर ीबाट 

सन्चामित रेमडयो छ भने्न सनमनमित गननुहोस्। 

 

शहर, काउन्टी, र राज्य अमधकारीहरुिे 

आपतकािीन योजनाहरुको मवकास गरेका 

छन्। आपतकामिन सियिा, उनीहरूका 

मनिेशनहरू र सल्लाहहरू पािना गननु 

िहत्त्वपूणु छ। उनीहरूिे तपाईंिाई नवीनति 

जानकारी प्रिान गनेछन्। 

डवशेष स्थिडत योजना  

तपाइाँको िच्चा डवद्याियमा भएमा 
आपतकािीन योजना 
 

धेरै मवद्याियहरूका आफ्नै आपतकािीन 

योजनाहरू हुन्छन्। तपाईंको बच्चाको 

मवद्याियका अमधकारीहरू संग तपाईं र अको 

पररवारका सिस्यको िामग हािको सम्पकु 

जानकारी हुननपिुछ। सनमनमित गननुहोस् मक 

मतनीहरूसँग अप-टन-डेट काि, घर, र सेि 

फोन नम्बरहरू छन्। यमि तपाईसँग छ भने, 

आफ्नो इिेि ठेगाना मिननहोस्। 

तपाइँको बच्चाको मशक्षक वा 

प्रधानाध्यापकिाई सोध्नन िहत्वपूणु छ मक 

मतनीहरूिे आपतकामिन स्थिमतिा 

बाबनआिािाई कसरी सम्पकु गनेछन्। 

तपाईंिाई यो पमन िाहा हुननपिुछ मक 

बच्चाहरूिाई सनरमक्षत राख्न के कस्ता 

कििहरू चामिनेछन्। तपाईिे सोध्न 

मवचार गनु सक्ननहुने केमह प्रश्नहरु िा 

सिावेश छन््ः 

 
 यमि आपतकामिन स्थिमत छ भने 

तपाईं ििाई कसरी सम्पकु गननुहुन्छ? 

 के तपाईं मनयमित रूपिा आगो, 

भूकम्प, तनफान, र आतंकवाि सम्बस्ि 

अभ्यासहरु गननुहुन्छ? 

 के मवद्याियिा सबै बच्चाहरूका िामग 

पयाुप्त पानी र खाद्यान्न भण्डारण 

गररएको छ? 

 मवद्याियिा कन न कन न प्रािमिक 

उपचार सािग्रीहरू छन्? 

 के मशक्षकहरू र प्रशासकहरू 

“ठाउँिा आश्रय” का िामग तयार छन्? 

 के तपाइँसँग रसायन, ब्याके्टररया वा 

भाइरसको प्रभाविा परेका 

मवद्यािीहरूिाई अरु मवद्यािीहरुबाट 

अिग राखे्न योजना छ? 

 यमि मवद्यािय खािी गनैपने भएिा 

मवद्यािीहरूिाई कहाँ िमगनेछ?  



काममा आपतकािीन योजनाः  

तपाईको रोजगारिातासँग भवन खािी गने 

योजना हुन सक्छ। केही कम्पनीहरूिे 

मनयमित आपतकािीन-मनकासी 

अभ्यासहरू को अभ्यास गिुछन्। तपाईंको 

भवनको बामहर एक सभा थिि हुननपछु जहाँ 

सबैजना भेिा हुन सक्छन्। 

 

तर सबैमचजका िामग आफ्नो 

रोजगारिातािा भर नपननुहोस्। तपाईंको 

डेस्किा वा िकरिा ताजा पानी र मडब्बाबंि 

खानाको आफ्नै आपूमतु राख्ननहोस्। टचु र 

ब्याटर ी द्वारा संचामित रेमडयो पमन सहयोगी 

हुन सक्छन्। सबैिे काििा बिल्न का िामग 

चामहने िनगा राखे्न बारे मवचार गननुपछु। एक 

जोडी बमियो, व्यावहाररक जनत्ता वा बनटहरू 

सिावेश गननुपिुछ। 

घरपािुवा जनावरहरूका िाडग 

आपतकािीन तयारीः  

सनमनमित गननुहोस् मक तपाईंका घरपािनवा 

जनावरहरु संग पमहचान ट्याग छन् र अप-

टन-डेट खोपहरू (शटहरू) िगाइएका छन्। 

यमि तपाईंिे घर छोड्नैपने भएिा, सम्भव 

भएिा तपाईंको घरपािनवा जनावरहरू 

आफूसँगै िैजाननहोस्। तपाईका घरपािनवा 

जनावरहरूका िागी अमतररक्त खाना, 

पानी, र औषमध यनक्त एक आपूमतु मकट 

बनाएर अगामड नै योजना बनाउन 

सक्ननहुन्छ। एक वाहक र पट्टा पमन 

िहत्वपूणु हुनेछ। मबरािाहरूका िामग, 

अमतररक्त फोहोर गने वस्तन सिावेश गनु 

नमबसुननहोस्।  

कायानत्मक आवश्यकता भएका 

व्यस्क्तहरूका िाडग आपतकािीन 

योजनाः  

मवशेष हेरचाह सनमवधाहरूिा बसे्न वररष्ठ 

नागररकहरू र अशक्त व्यस्क्तहरूिे 

भवनको आकस्िक योजनाहरूको सिीक्षा 

गननु पिुछ। तपाईंको औषमधहरु र मवशेष 

मचमकत्सा उपकरण कहाँ अवस्थित छन् भने्न 

जानी राख्ननहोस् तामक भवन खािी गननुपने 

अवथिािा अरु कसैिाई ती मिन 

िगाउननपने आवश्यकता हुन सक्दछ। 

व्हीिचेयर, क्यानहरू, वा वाकरहरू जस्ता 

उपकरणहरू तपाईंको नािका साि िेबि 

गररएका हुननपिुछ। 

अशक्त वा मवशेष मचमकत्सा आवश्यकता 

भएका घरिा बसे्न व्यस्क्तहरूिे 

आपतकाििा िद्दत गनु सके्न 

व्यस्क्तहरूको पमहचान गननुपिुछ। सनमनमित 

गननुहोस् मक यी व्यस्क्तहरूिाई तपाईंिे 

आफ्नो आपतकािीन आपूमतुहरू कहाँ 

राख्ननहुन्छ भने्न कन रा िाहा छ। कसैिाई 

तपाईको घर वा अपाटुिेन्टको चाबी 

मिननहोस्। 



िेमडकि-सतकु ट्यागहरू वा बे्रसिेटहरूिे 

यमि तपाईंिाई मचमकत्समकय सेवा चामहयो 

भने तपाईंको अशक्तता पमहचान गनु िद्दत 

गनेछन्। यमि तपाईंिाई डायिामसस वा कन नै 

जीवन मनवाुह सम्बिी उपचार आवश्यक छ 

भने, एक भन्दा बढी सनमवधा मिने थिान का 

बारे जान्ननहोस्। कायाुत्मक आवश्यकता 

भएका व्यस्क्तहरुका िामग आपूमतु मकटिा 

मनम्न अमतररक्त वस्तनहरू सिावेश हुननपिुछ्ः 

 
 मप्रस्िप्शन र मवना मप्रस्िप्शन 

औषधीहरूको सूची, खनराक समहत 

 एिजीहरुको सूची 

 अमतररक्त चश्माहरु र श्रवण-सहायक 

ब्याटर ीहरू, यमि आवश्यक छन् भने 

 अमतररक्त व्हीिचेयर ब्याटर ीहरु वा अन्य 

मवशेष उपकरण, यमि आवश्यक छन् 

भने 

 िेमडकि उपकरणहरूको ब्रान्ड/प्रकार 

र मसररयि नम्बरहरुको एक सूची 

 मचमकत्सा बीिा र िेमडकेयर 

काडुहरूका प्रमतमिमपहरू 

 डाक्टरहरूको एक सूची 

 आपतकािीन सम्पकु र पररवारको एक 

सूची 

 सहयोग गनु सके्न नमजकका 

मछिेकीहरूको फोन नम्बर 

 

 

आफैिाई  पछाडि 

िपिपाउनुहोस्  - र सतकन  

रहनुहोस्   

 

 

तपाईंिे आफ्नो पररवार र सािीहरूसँग 

कन रा गननुभएको छ। तपाईंको योजना 

यिावत छ। तपाईंको आपतकामिन आपूमतु 

मकट भररपूणु र तयार छ। तपाईंिे आफू र 

आफ्नो पररवारिाई सकेसम्म सनरमक्षत 

राख्नका िामग सही कििहरू चाल्नन भएको 

छ भने्न तथ्यको गवु गननुहोस्। 

 

अस्न्ति चरण सतकु रहनन हो। आफ्नो 

योजनाको मनयमित सिीक्षा गननुहोस्। 

तपाईंको खाना, पानी, र मचमकत्सा 

आपूमतुहरूको जाँच गननुहोस् तामक 

मतनीहरू ताजा रहुन्। 

 

याि राख्ननहोस् -आपतकामिन स्थिमतहरूिे 

सबैिाई असर गनु सक्छन्। तर 3 िा तयार 

भएर, तपाईंिे आफ्नो सनरक्षा र आफूिे 

िाया गने व्यस्क्तहरुको सनरक्षािा समिय 

भूमिका मिने मनणुय गननुभएको छ।



इमरजेन्सी डकट चेकडिस्ट  
 

 

पानी 

प्रते्यक व्यस्क्तका िामग प्रमत मिन एक 

ग्यािन पानी, कस्ििा तीन मिनको िामग। 

यमि तपाईंसँग ठाउँ छ भने, तपाईंिे प्रते्यक 

व्यस्क्तका िामग िनई हप्ता पनगे्न मपउने पानी 

भण्डारण गननुपछु। तपाइँको भण्डारण 

गररएको पानीका आपूमतु हरेक छ िमहनािा 

पररवतुन गनु नमबसुननहोस्। 

 
डिब्बािन्द वा सुकाइएका खाना  

मडब्बाबन्द वा सनकाइएका खाना सिावेश 

गननुहोस् जनन खराब हँुिैनन्। क्यान ओपनर 

प्याक गनु याि गननुहोस् जसिाई मबजनिीको 

आवश्यक्ता पिैन। 

 
 खान तयार मडब्बाबन्द िासन, फिफूि, 

र तरकारीहरू  

 प्रोमटन वा फिफूि बारहरू 

 सनख्खा अनाज वा ग्रानोिा   

 मपनट बटर 

 डर ाइफ्रन ट 

 नट्स 

 ि्याकसु 

 क्यान्ड जनसहरु 

 खराब नहुने, पािराइज्ड िनध 

 मभटामिनहरु  

 चकिेट र क्यान्डी जस्ता “सहज” खाद्य 

पिािुहरु 

आधारभूत आपूडतनहरु 

 प्रते्यक व्यस्क्त का िागी सफा िनगा र 

िजबनत जनत्ताहरु  

 बषाु बाट सनरमक्षत रहन मवमभन्न वस्तन 

 कोटहरु, टोपीहरु र पन्जाहरू 

 स्लीमपंग ब्यागहरु वा कम्बिहरू 

 एक अमतररक्त िेमडट काडु र केमह 

पैसा 

 तपाईंको कार र घरका िामग 

चाबीहरूको अमतररक्त सेट 

 ब्याटर ी द्वारा संचामित रेमडयो 

 टचु 

 रेमडयो र टचुका िामग अमतररक्त 

ब्याटर ीहरू  

 खाने आपनमतुहरू जसै्त कागज 

पे्लटहरू, प्लास्िक फोकुहरू र 

चम्मचहरू, र नेपमकनहरू 

 पाि 

 अत्यमधक िजबनत टेप (डक्ट टेप, 

इिेस्क्टर कि टेप) 

 कैं चीहरु 

 फोहोर हाल्ने िोिाहरु वा 

प्लास्िकका मसटहरू 

 पानी नपसे्न मडब्बािा सिाइहरु 

 कागज र पेस्न्सि 

 मसयो र धागो 

 ट्वाइिेट पेपर, ओमसिा तौमियाहरु 

 तरि मडटजेंट 

 साबनन /मडओडोरन्ट/ टूिपेि 

 प्लास्िक फोहोर राखे्न िोिाहरु बाँधे्न 

रसी समहत 

 घरेिन क्लोरीन ब्लीच 

 कडा मबकोका साि प्लास्िकको 

बास्िन 

 कीटाणननाशक 

 प्रीपेड, िािो-िूरी कमिङ काडु 

 िद्दत को िागी संकेत गनुका िामग 

एक सीटी 



डवशेष वस्तुहरू 

 डाक्टरिारा स्स्वकृत औषमध 

 बच्चाका आपूमतुहरु जसै्त डायपरहरु, 

खाने सनत्रहरु, बोतिहरू 

 स्त्री सरसफाइ आपूमतुहरु 

 िप चश्मा वा सम्पकु िेन्सहरू समहत 

आपूमतुहरु 

 िन्त आपूमतुहरु 

 िनोरन्जन जसै्त मकताबहरू, तास 

खेल्ने, र बोडु खेिहरु 

 पमहचान, बीिा जानकारी, बैंक खाता 

नम्बर, र जन्म प्रिाणपत्रहरु समहत एक 

पानी नमछने मडब्बािा भण्डारण 

गररएका िहत्त्वपूणु पाररवाररक 

कागजातहरू 

 घरपािनवा जनावरका आपूमतु जसै्त 

खाना, पानी, र पमहचान 

प्रािडमक उपचार सामान 

 मवमभन्न आकारिा मचपमकने 

पट्टीहरू 

 सनरक्षा मपनहरु 

 साबनन 

 एस्न्टबायोमटक ििि 

 ल्याटेस पन्जाहरु 

 सफा  कपडाहरु 

 सनस्िन 

 िनपै्र 2-इन्च र 4-इन्च िेराइि गज 

प्याडहरु 

 धेरै मत्रकोणीय पट्टीहरू (3) 

 2-इन्च िेराइि रोिर पट्टीहरु (3 

रोिहरु) 

 3-इन्च िेराइि रोिर पट्टीहरु (3 

रोिहरु) 

 कैं चीहरु  

 मचझटीहरू  

 मसयो 

 ओमसिा तौमियाहरु  

 एस्न्टसेमिक  

 ििोिीटर 

 पेटर ोमियि जेिी 

 एस्िररन वा ननएस्िररन पीडा 

औषमध 

 पखािा रोधक औषमध 

 अम्लत्वनाशक 

 रेचक



कार आपूडतनहरु 

 सडक नक्शाहरु 

 टायर ििुत मकट र पम्प 

 जम्पर केबिहरू 

 फे्लसु 

 टचु 

 ब्याटर ी द्वारा संचामित रेमडयो  

 टचु र रेमडयोका िामग अमतररक्त 

ब्याटर ीहरू 

 आगो मनभाउने पिार्ि 

 एक ग्यािन पानी 

 खानाका धेरै क्यानहरु र एक 

हाते ओपनर  

 एक स्स्लमपङ ब्याग वा अमतररक्त 

कम्बि 

 अमतररक्त पैसा 

 प्रािमिक उपचार आपूमतुहरु 

 तपाईं कतै फस्ननभएको 

अवथिािा मबरािाका िामग 

फोहर फाल्ने वस्तन वा बािनवा  



 
 

मिसौरी स्वास्थ्य र वररष्ठ सेवा मवभागका बारेिा 
 

मिसौरी स्वास्थ्य र वररष्ठ सेवा मवभाग िे सबै मिसौरी वासीहरुका िामग जीवन र स्वास्थ्यको 

गनणस्तरको सनरक्षा र प्रवधुन गिुछ र मवमभन्न कायुििहरू र प्रणािीहरू मवकास र िागू गिुछ 

जसिे प्रिान गिुछ्ः 

 
 सूचना र मशक्षा  

 प्रभावकारी मनयिन र मनरीक्षण  

गनणस्तरीय सेवाहरू 

रोगहरु र स्वास्थ्य अवथिाहरु को मनगरानी 

 

 
 

मिसौरी स्वास्थ्य र वररष्ठ सेवा मवभाग 

पी.ओ.बस 570 

जेफरसन शहर, MO 65102 

573.526.4768 │ health.mo.gov 

मिसौरी राज्य आपतकािीन व्यवथिापन एजेंसी  

पी.ओ.बस 116 

जेफरसन शहर, MO 65102 

573.526.9100 │ sema.dps.mo.gov 
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सावुजमनक स्वास्थ्य आकस्िक अवथिा ररपोटु गनु, 1-800-392-0272 िा फोन गननुहोस् 

यो टोि फ्री फोन नम्बर मिनको 24 घण्टा, हप्ताको 7 मिन का िामग खनिा गररएको छ। 

 
 

अशक्त व्यस्क्तका िामग यस प्रकाशनको वैकस्िक रुपहरू िामि सूचीबद्ध कायाुियिा सम्पकु गरेर प्राप्त गनु समकन्छ। 

श्रवण बामधत नागररक टेिीफोन नं. 1-800-735-2966. 

 

 

एक सिान अवसर/ प्रभावशािी कायु रोजगारिाता 

सेवाहरू एक गैर-भेिभाव आधारिा प्रिान गररन्छन् 
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पररवार योजना 
िनख्य पररवार मनवास 

ठेगाना   

आगो र आपतकािीन मचमकत्सा सेवा नं. टेमिफोन  

पररवारको जानकारी 

नाि

जन्म मिती

सािामजक सनरक्षा नं.

सािान्य साप्तामहक थिान

डाक्टर

मवशेष मचमकत्सा जानकारी

मचमकत्सा बीिा जानकारी

को कायुथिि को कायुथिि को कायुथिि 

ठेगाना   ठेगाना   ठेगाना  

टेमिफोन    टेमिफोन  टेमिफोन  

को मवद्यािय को मवद्यािय को मवद्यािय  

ठेगाना    ठेगाना  ठेगाना 

टेमिफोन   टेमिफोन   टेमिफोन  

नमजकको आफन्त 

नाि

ठेगाना  टेमिफोन  

यमि प्रकोपद्वारा मवभामजत गररयो भने तपाईंको पररवार कसरी सम्पकुिा रहनेछ भने्न योजना बनाउननहोस्। 

िनईवटा भेिा हुने थिान छनौट गननुहोस््ः 

पननमिुिन थिान (तपाईंको घर बाट सनरमक्षत िूरीिा) वैकस्िक थिान (तपाईंको मछिेक बामहरको ठाउँ) 

थिान नाि       थिान नाि  

ठेगाना      ठेगाना      

टेमिफोन   टेमिफोन   

एउटा शहर बामहरको सािी वा पररवारको सिस्य छनौट गननुहोस्, सबैिे फोन गनुको िामग सम्पकुको रूपिा। 

नाि  

ठेगाना  

घर टेमिफोन   काि टेमिफोन     

िोबाइि नम्बर  

यमि तपाई धेरै मिन सम्म बस्नन पने छ भने तपाईको घरिा एउटा कोठा तोक्ननहोस्। 

कोठा (तपाईंको आपतकािीन मकट य स कोठािा राख्ननहोस्।) 

एउटा थिान तोक्ननहोस् जहाँ तपाईंको पररवार मनकासी गररएको अवथिािा केही मिन बस्न सक्षि हुनेछ। 

थिान नाि   

ठेगाना  टेमिफोन    



आपतकािीन डकट चेकडिस्ट

मनम्न वस्तनहरू तपाईंको आपतकािीन मकटको महस्सा हुननपछु र त्यस्तो मडब्बािा राख्ननपिुछ जनन समजिै बोक्न 

समकन्छ। 

 बोतिको पानी (एक मिन प्रमत व्यस्क्त एक ग्यािन पानी, 

तीन मिनसम्म पनगे्न गरर।) 

 क्यान्ड वा सनकाइएको खाना (प्रते्यक व्यस्क्तको 

िामग तीन मिनसम्म नमबमग्रने खाद्य वस्तनहरूको आपूमतु। एक 

म्याननअि ओ प न र सझिननहोस्।)

 ब्याटर ी द्वारा संचामित रेमडयो

 टचु

 रेमडयो र टचुका िामग अमतररक्त ब्याटर ीहरु

 प्रािमिक उपचार मकट

 डाक्टरिारा स्स्वकृत औषमध

 सफा िनगा र िजबनत जनत्ता

 अमतररक्त िेमडट काडु

 अमतररक्त पैसा

 बमियो फोहोर हाल्ने िोिाहरु

 यमि तपाइँको घरिा बच्चा छ भने फिनुिा

र बच्चाको खाना

जानकारीका िाडग सुनु्नहोस् 

आपतकामिन स्थिमतका बेिा के गने र कहाँ जाने बारे जानकारीका िामग सनन्ननहोस्। शहर, काउन्टी, र राज्य 

अमधकारीहरुिे आपतकािीन योजनाहरुको मवकास गरेका छन्। आपतकामिन सियिा, उनीहरूका 

मनिेशनहरू र सल्लाहहरूको पािना गननु िहत्त्वपूणु छ। 

मवचार गननुपने अन्य कन राहरु्ः

 तपाइँको कायुथििको िामग आकस्िक र मनकासी योजनाहरू जान्ननहोस्। (पानी र क्यान्ड खानाको आपनमतु, 

ए क टचु, ब्याटर ी द्वारा संचामित रेमडयो, बिल्न चामहने कपडाहरु, र जनत्ताको ए क जोडी तपाईंको डेस्क वा तपाईंको िकरिा राख्ननहोस्।) 

 यमि तपाईं एक वररष्ठ नागररक वा मवशेष हेरचाह सनमवधािा बसे्न एक अशक्त व्यस्क्त हुननहुन्छ भने

भवनको आपतकामिन र मनकासी योजनाहरूको सिीक्षा गननुहोस्।

 यमि तपाईं घरिा बसे्न असक्षि हुननहुन्छ वा मवशेष मचमकत्सा आवश्यकताहरू छन् भने

आपतकामिन सियिा तपाईंिाई िद्दत गनु सके्न व्यस्क्तहरूको पमहचान गननुहोस्।

 तपाईंको बच्चाको मवद्यािय वा मिन हेरचाह केििा आपतकािीन योजनाहरूको बारेिा जान्ननहोस्।
(सनमनमित गननुहोस् मक उनीहरूसँग तपाईं र तपाईंको पररवारका अन्य सिस्यको िामग अ प-टन-डेट सम्पकु जानकारी छ ।)

 एउटा सानो, बोक्न मिल्ने आपतकािीन आपूमतु मकटिाई सँधै तपाईको गाडीिा राख्ननहोस्। (ए क ग्यािन 

पानी, खानाका धेरै क्यानहरु, र ए क म्याननअि क्यान ओ प न र, ए क स्लीमपंग ब्याग वा अमतररक्त कम्बि, अमतररक्त पैसा, र प्रािमिक उपचार 

सािग्री सिावेश गननुहोस्।)

 आपतकामिन स्थिमतका िामग तयारी गिाु तपाईंको घरपािनवा जनावरको मवचार गननुहोस्।

यो जानकारी तपाईंको सम्पूणु पररवारसँग छिफि  गननुहोस्। 

आपतकामिन स्थिमतका िामग तयारीका बारेिा िप  जानकारीका िामग, तपाईंको थिानीय सावुजमनक स्वास्थ्य 

मवभागिाई सम्पकु गनन ुहोस्। 

 मिसौरी स्वास्थ्य र वररष्ठ सेवा मवभाग  
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