
ਤਿਆਰ  ਹਣੋ ਤ ਿੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨਾ  

ਅਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਨ ੈੱ ਟਵਰਕ ਦ  ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਵੈੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾੀਂ, ਪਰ ਵਿਜਲ  ਦਾ ਕੈੱਟ 

ਵਕਸੇ ਵ  ਸਮੇਂ ਲੈੱਗ ਸਕਦਾ ਹ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਜ਼ਰਰੂ  ਹ । 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦ ਆੀਂ ਵਵੈੱਚ, ਜਦੋਂ ਖਰਾਿ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਜਲ  ਨ ੈੱ ਟਵਰਕ ਨੂੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦ  

ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹ ।  

ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਅਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾੀਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕ  ਕਰਦ ੇ

ਹਾੀਂ, northernpowergrid.com/weather-aware 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਤਿਆਰ ਰਹ ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਵੈੱਚ ਵਿਜਲ  ਦਾ ਕੈੱਟ ਲੈੱ ਵਗਆ ਹ , ਤਾੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾੀਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ ੀਂ ਵਜੂੰਨ  ਜਲਦ  ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡ  ਸਪਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੈੱਵਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ 

ਕਰਾੀਂਗੇ - ਪਰ ਕ  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹ  ਵਕ ਤੁਸ ੀਂ ਕ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਵਿਜਲ  ਦੇ ਲੂੰਿੇ 

ਕੈੱਟ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪਆ ਹੋਵੇ ਤਾੀਂ ਵਕ ਇਸਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿੂੰਧਨਯੋਗ 

ਿਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? 

ਨਵ ਨਤਮ ਸਲਾਹ ਲਈ northernpowergrid.com/be-prepared ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ  ਤੁਸ ੀਂ 

ਪਾਵਰ ਕੈੱਟ ਿ ਗ ਿਣਾਉਣ ਿਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕ ਤਾ ਹ  ਵਜਸ ਨੂੂੰ  ਤੁਸ ੀਂ ਲੋੜ ੀਂਦ  ਸਵਥਤ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੈੱਚ 

ਸੁਵਵਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਰੈੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸ ੀਂ ਕ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦ ਹੋ ਇਸਦ  ਇੈੱਕ ਚ ਕਵਲਸਟ ਇੈੱਥੇ ਵਦੈੱਤ  ਗਈ ਹ : 

ਟਾਰਚ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਿ ਟਰ ਆੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਿਾਈਲ ਫੋਨਾੀਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕ ਤੇ ਪਾਵਰ ਿੈਂਕ      

ਵਵੂੰਡ-ਅੈੱਪ ਜਾੀਂ ਿ ਟਰ  ਨਾਲ ਚੈੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੇਡ ਓ, ਹੈਂਡ ਵਾਰਮਰ, ਕੂੰਿਲ, ਥਰਮਲ ਜੁਰਾਿਾੀਂ ਅਤੇ 

ਦਸਤਾਨੇ, ਲੂੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤੈੱਕ ਠ ਕ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਪ ਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਠੂੰ ਡੇ ਖਾਧੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ ਲ ਫੋਨ ਸਾਕਟ ਵਵੈੱਚ ਪਲੈੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾਲਾਗ ਕੋਰਡ ਫੋਨ ਵਕਉੀਂਵਕ ਇਹ 

ਵਿਜਲ  ਦੇ ਕੈੱਟ ਵਵੈੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗਾ।   

ਦੇਖਭਾਲ 

ਕ  ਦਜੂ ੇਖੇਤਰਾੀਂ ਵਵੈੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾੀਂ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪਰਭਾਵਵਤ ਨਹ ੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਜਨਹਾੀਂ ਨਾਲ 

ਤੁਸ ੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੋ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੈੱਕ ਤੁਹਾਡ  ਵਿਜਲ  

ਿਹਾਲ ਨਹ ੀਂ ਹੋ ਜਾੀਂਦ ? ਕ  ਤੁਸ ੀਂ ਉਸ ਵਵਅਕਤ  ਦ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਵਜਸਦ  ਤੁਸ ੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦ ੇਹੋ? 

ਕ  ਤੁਹਾਡ  ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਵੈੱਚ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਤ  ਹ  ਵਜਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ  ਜਾੀਂ ਵਨੈੱ ਜ  ਹਾਲਾਤਾੀਂ ਕਰਕੇ 

ਵਿਜਲ  ਦੇ ਕੈੱਟ ਵਵੈੱਚ ਵਾਧੂ ਸਲਾਹ ਜਾੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦ  ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ  ਹ । ਜੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਹ , ਤਾੀਂ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰ ੋ

ਵਕ ਉਹ ਅੈੱਜ ਹ  ਸਾਡ  ਮੁਫਤ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦ  ਮੈਂਿਰਵਸ਼ਪ ਵਵੈੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। 

Northernpowergrid.com/care 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾੀਂ 0800 169 2996 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੋ  

ਕ  ਤੁਸ ੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹ ੇਵਵਅਕਤ  ਨੂੂੰ  ਜਾਣਦ ੇਹੋ ਜੋ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੂੰ  ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 

ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਡ  ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦ  ਮੈਂਿਰਵਸ਼ਪ ਵਵੈੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹ ? ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  

ਯਾਦ ਰੈੱਖਣ ਵਵੈੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ.ੋ..                                                      

ਤਿਆਰ ਰਹੋ...ਦਖੇਭਾਲ ਕਰੋ...ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ੋ

northernpowergrid.com/be-prepared 

ਸਾਡੇ ਵਿਜਲ  ਕੈੱਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੋਿਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਿੁੈੱਕਮਾਰਕ ਕਰ ੋਤਾੀਂ ਜੋ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜਲ  ਦ ੇਕੈੱਟ 

ਦ  ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤ ੇਟਰ ਕ ਕਰ ਸਕੋ।  

ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰ ਕਾ ਹ  ਵਕ ਕ  ਹੋਇਆ ਹ । ਇਸ ਵਵੈੱਚ ਉਹ  ਵੇਰਵੇ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਸਾਡ  ਸੂੰਪਰਕ 

ਕੇਂਦਰ ਟ ਮ ਵਵੈੱਚ ਹਨ ਵਕ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡ  ਵਿਜਲ  ਕਦੋਂ ਿਹਾਲ ਕਰਾੀਂਗੇ।      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਅੈੱਪਡੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ  Facebook ਅਤੇ 

Twitter 'ਤ ੇਫਾਲੋ ਕਰ ੋਅਤ ੇਆਪਣੇ ਮਿੋਾਈਲ ਫੋਨ ਵਵੈੱਚ 

105 - ਪਾਵਰ ਕੈੱਟ ਜਾੀਂ ਵਿਜਲ  ਦ  ਐਮਰਜੈਂਸ  ਦ  

ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਨੂੰ ਿਰ – ਰੈੱਖਣਾ ਨਾ 

ਭੁੈੱਲੋ।         
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