DEPARTMENT OF HEALTH

आँधी-बे
ी बे

आँधी-बे भनेको चक बतास र पानीसँगै आउने तुफान हो। सुरत रहनको लािग िनन िनद शनह पालना गनुह
 ोस ्।
कोह घाइते भएको वा खतरामा रहे को बेला 9-1-1 मा कल गरे जतै, तपाले अ समयाह, जतै मौसम खराबीहको

बारे जानकार पाउनको लािग 2-1-1 मा कल गन सनुहुछ। तपाको फोनबाट 2-1-1 डायल गनुह
 ोस ् र तपाले बोने
भाषा भनुहोस ्। कसैले तपाको हको उर तपाको भाषामा दनेछ।

आँधी-बे सावधानी भनाले आँधी-बे अक एक वा दईु दनमा आउन सनेछ।
आँधी-बे चेतावनी भनाले आँधी-बे अक दनमा आउँ दै छ।
रे डयो सुनुहोस ्।
•
•

तपाको भाषामा जानकार पाउनको लािग रे डयो टे शन ______ सुनुहोस ्। तपाले आनो भाषा नसुिनजेल

सम के भइरहे को छ र तपाले के गनुप
 छ भने कुरा जानको लािग रे डयो सुिन राुहोस ्। – वा –

के भइरहे को छ र तपाले के गनुप
 छ भने कुरा बुनको लािग अेजी बुने कुनै यलाई रे डयो सम राख

सुन लगाउनुहोस ्।

तयार हुनुहोस ््:
•
•
•
•
•
•

यद तपासँग सेल फोन छ भने, पूण पमा चाज गनुह
 ोस ्।

तपाको कारको याँस याक भनुह
 ोस ्।

केह दन सम पुने गर खानेकुरा र बोतलको पानीह खरद गनुह
 ोस ्।

बाहर राे सामानह िभ याउनुहोस ्, जतै साइकल।

साना घरायसी सामानह जतै टिभ र माइोवेभह बद गनुह
 ोस ्।

बाथटबह, िसकहर र जगह सफा पानीले भनुह
 ोस ्। यस पानीलाई खान, धुन, र चप सफा गन योग गन
सकछ।

आँधी-बे
ी बे समयमा सुरत रहनुहोस ्।
घरमा:
घरमा
•
•
•
•
•

िभै बनुहोस ्। यालहबाट पर रहनु होस ्। तुफानले गदा यालह फुन सछन ्।

तपाको घरको सबैभदा तलो तहमा जानुहोस ् र यालहबाट पर रहनु होस ्।

तपाको खाने कुरा िचसो राको लािग रे जरे टर र जरलाई बद राुहोस ्।
आपकिलन भएमा माै फोनको योग गनुह
 ोस ्।

यद तपाकोमा बजुली गयो भने, बाहरको पकाउने िलह िभ याएर योग नगनुहोस ्। ितनीहले याँस

िनकाछन ् जले तपालाई हानी गन वा यान िलन सछ।

•
•

बाहर शात भयो भदै मा तुफान कम भएको नसनुहोस ्। तुफान फेर तुतै सु हुन सछ।

यद तपाको घर िभ पानी िछय भने, तपाको घरबाट बाहर िनकनुहोस ् र उच जमीन भएको ठाउँ तफ

जानुहोस ्।

कार िभ:
िभ
•

आँधी-बेको समयमा सवार नचलाउनुहोस ्। चक बतास, वषा र बाढको कारणले गदा सवार चलाउन असुरत
हुन सछ।

•
•
•
•
•
•

यद तपालाई सवार चलाउनु छ भने, सुरत रोडह माै योग गनुह
 ोस ्।

तगारोह वरपर नचलाउनुहोस ्।

बद भनेर िनद िशत रोडहको योग नगनुहोस ्।

बाढको पानीमा सवार नचलाउनुहोस ्। गहरो नभएको पानीले पिन कारलाई तैराउन सछ।

यद तपाको कार पानीमा आएर रोकयो भने, कारबाट िनकनुहोस ् र उच जमीन भएको ठाउँ तफ जानुहोस ्।

दे  गाो हुने रातको समयमा सवार नचलाउनुहोस ्।

तुफान पिछ:
पिछ
•
•
•
•

रे डयो सुनुहोस ् र के गन भिन पा लगाउनुहोस ्।

अब सुरत छ भनेर नभनेसम तपा जहाँको यहँ रहनुहोस ्।

खसेका वुतीय तारहबाट पर रहनु होस ्।

यद आवयक परे को खडमा माै सवार चलाउनुहोस ्। बाटोह असुरत हुन सछ।
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