ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਪਾਰਕਸ ਕੈਨ�ਡਾ (Parks Canada) ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਜੋ ਹਰੇਕ
ਿਵਰਾਸਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਵਾਰਦਾਤ� ਅਤੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠ�। ਹਾਲ�ਿਕ ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ� ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਵਰਾਸਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੂਜੇ ਤ� ਵੱ ਖ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਕ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ 911 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜ� ਪਾਰਕਸ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਡਸਪੈਚ ਨੂੰ 519-596-2702 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹ ਾਡੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ
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ਬਰੂਸ ਪੇਿਨਨਸੁਲਾ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਘੁੰ ਮਦੇ ਸਮ�, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ, ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰ�, ਅਤੇ ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰ ਗਲੀ ਖੇਤਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਜਓਰਿਜਅਨ ਬੇਅ (Georgian Bay) ਿਵੱ ਚ ਤੈਰ ਾਕੀ
ਿਜਓਰਿਜਅਨ ਬੇਅ ਦੇ ਸਾਫ ਡੂੰ ਘੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਡੂੰ ਘਾ, ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਹੈ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਓਰਿਜਅਨ ਬੇਅ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਸਮੁੰ ਰੀ ਿਕਨਾਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਤਾਪਮਾਨ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੈਰਾਕੀ ਮਹਾਰਤ�
ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ। ਕਿਲੱ ਫ ਡਾਈਿਵੰ ਗ ਖਤਰਨਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਜੰ ਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜੰ ਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰੋਮ�ਚਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜੰ ਗਲੀ
ਹਨ। ਜੰ ਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਹ� ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ।
•

ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਖਵਾਓ।

•

ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਜਾਨਵਰ-ਰੋਧ ੀ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਪੁਨ ਰ-ਚੱ ਕਰਨ
ਡੱ ਿਬਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੋ।

•

ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

•

ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ �ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵ� ਨੂੰ ਚੁੱ ਕੋ ਨਹ� (ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ
ਕਰੋ) ਜ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਾਲੋ ।

ਈਸਟਰਨ ਮਾਸਾਸੌਗ ਾ ਰੈਟਲਸਨ� ਕ

ਈਸਟਰਨ ਮਾਸਾਸੌਗ ਾ ਰੈਟਲਸਨ� ਕ (Eastern Massasauga Rattlesnake)
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ਬਰੂਸ ਪੇਿਨਨਸੁਲਾ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਈਸਟਰਨ ਮਾਸਾਸੌਗਾ ਰੈਟਲਸਨ�ਕ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਗੜ ਬੱ ਿਚਆ ਹੈ। ਰੈਟਲਸਨ�ਕ (ਨਾਗ) ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦ� ਤਕ ਹਮਲਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਜਦ� ਤਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ। ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਘੁੰ ਮਦੇ ਸਮ� ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਕਦਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਹਨ।
•

ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ ਤੇ ਰਹੋ।

•

ਜਾਣੋ ਿਕ ਇਸ ਸੱ ਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਸੱ ਪ ਦੀ ਖੜਕ ਜ� “ਿਭਣਕ” ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਰੁੱ ਖ ਜਾਓ, ਸੱ ਪ ਦੀ ਥ� ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲ ੀ ਹੌਲ ੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।

•

ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਗੱ ਿਟਆਂ ਤ� �ਪਰ ਵਾਲੇ ਜੁੱ ਤੇ ਪਾਓ ਜੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਮਾਸਾਸੌਗਾ ਰੈਟਲਸਨ�ਕ ਨ� ਕੱ ਟ ਿਲਆ ਹੈ, ਤ�
911 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਤਵੱ ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮਾਸਾਸੌਗਾ ਰੈਟਲਸਨ�ਕ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੋਇ ਜ਼ਨ ਆਈਵੀ

ਪੋਇ ਜ਼ਨ ਆਈਵੀ
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ਪੋਇ ਜ਼ਨ ਆਈਵੀ
ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਈਵੀ ਬਰੂਸ ਪੇਿਨਨਸੁਲਾ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰ ਭੀਰ ਖੁਜਲੀਦਾਰ, ਛਾਲੇ ਦਾਰ ਚਟਾਕ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਫੈਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

ਸਨ ਸਮਾਰਟ
ਸਨ ਸਕ�ੀਨ, ਟੋਪ, ਪਾਣੀ (ਮੁੜ ਭਰਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ), ਅਤੇ ਧੁੱ ਪ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲ-ਿਮਸ਼ਰਤ ਰੱ ਖੋ। ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁੱ ਪ ਤ� ਝੁਲਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ

ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸ� ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਜ� ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਛ� ਵਾਲੀ ਥ� ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ�
ਇਲੈ ਕਟ�ਲ
ੋ ਾਈਟ ਘੋਲ ਿਪਓ। ਜੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿਥਤੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਤਵੱ ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਬੈਕਕੰ ਟਰੀ ਹਾਈਿਕੰ ਗ
ਹਾਈਕ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਾਅ!
•

ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਣੋ। ਝਰਿਨਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਵਧ ਗਰਮ ਕੱ ਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰੋ।

•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਰਸਤਾ,
ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਵਾਪਸੀ ਸਮ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

•

ਸੈ�ਲ ਫ਼ੋਨ ਕਵਰੇਜ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

•

ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਜੁੱ ਤੇ ਪਿਹਣੋ।

•

ਪ�ਾਥਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਕੱ ਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕ ਕਰੋ; ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ; ਨਕਸ਼ਾ/ਿਦਸ਼ਾਸੂਚਕ ਜੰ ਤਰ/ਜੀਪੀਐਸ; ਥੋੜ�ੇ ਵਧ ਗਰਮ ਕੱ ਪੜੇ; ਅਤੇ ਫਲੈ ਸ਼ਲਾਈਟ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਸਰਦੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱ ਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ।
•

ਿਤਆਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚੋ! ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਟੋਬਰਮੋਰੀ (Tobermory) ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ
ਰੋਕ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

ਸੈ�ਲ ਫ਼ੋਨ ਰੱ ਖਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ।

•

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ।

•

ਸਰਦੀ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ
ਸਮ� ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ।

•

ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਥਰਿਮਆ ਲਈ ਸਚੇਤ ਰਹੋ।

•

ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਬਰਫ ਜੰ ਮ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ�ੋਟੋ/ਇੰ ਡੀਅਨ ਹੈ�ਡ ਕੋਵ ਤੇ। ਬਰਫ ਅਕਸਰ
ਇਸਦੇ ਿਡੱ ਗਣ ਨਾਲ ਢੱ ਕ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ!

•

ਮੌਸਮ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੋ ਿਕ�ਿਕ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫ ਦੀ
ਡੂੰ ਘਾਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ
ਇਹ ਮੰ ਨ ਕੇ ਚੱ ਲੋ ਿਕ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲ� ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਜਦ� ਤਕ ਇਸਨੂੰ 5 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਉਬਾਿਲਆ ਜ� ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਿਫਲਟਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। ਿਸ਼ਿਵਰ (ਕ�ਪ�) ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ੋਚ-ਘਰ ਅਤੇ ਫੇਸ�ੈ ਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�
ਿਕ ਮੁੜ ਭਰਣ-ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਤਲ� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱ ਟਣ ਯੋਗ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਬੋਤਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਨ�� ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜ� ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਡੱ ਿਬਆਂ ਿਵੱ ਚ ਠੀਕ ਤਰ�� ਪੁਨਰ-ਚਕਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

