
 

 

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਪਾਰਕਸ ਕਨੈ� ਡਾ (Parks Canada) ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਜੋ ਹਰੇਕ 

ਿਵਰਾਸਤੀ ਇਲਾਕ ੇਦੇ ਅੰਦਰ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਵਾਰਦਾਤ� ਅਤੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ� । ਹਾਲ�ਿਕ ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦਾ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਰਾਸਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਦੂਜੇ ਤ� ਵੱਖ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਰਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ 911 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜ� ਪਾਰਕਸ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਡਸਪੈਚ ਨੂੰ  519-596-2702 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

  
ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ ੈ 
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ਬਰੂਸ ਪਿੇਨਨਸੁਲਾ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਘੁੰ ਮਦੇ ਸਮ�, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ�, ਅਤੇ ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਜਓਰਿਜਅਨ ਬੇਅ (Georgian Bay) ਿਵੱਚ ਤੈਰਾਕੀ 

ਿਜਓਰਿਜਅਨ ਬਅੇ ਦੇ ਸਾਫ ਡੰੂਘੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹ,ੈ ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਡੰੂਘਾ, ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਹੈ, 

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਓਰਿਜਅਨ ਬੇਅ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਸਮੰੁਰੀ ਿਕਨਾਰ।ੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਤਾਪਮਾਨ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੈਰਾਕੀ ਮਹਾਰਤ� 

ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹ।ੋ ਕਿਲੱਫ ਡਾਈਿਵੰਗ ਖਤਰਨਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਇਸਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।  

 

 



 

 

ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 

ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਮ�ਚਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲੀ 

ਹਨ। ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਹ� ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਝੁ ਸੌਖੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ,ੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। 

• ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ  ਕੁਝ ਨਾ ਖਵਾਓ।  

• ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ  ਉਿਚਤ ਜਾਨਵਰ-ਰੋਧੀ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਚੱਕਰਨ 

ਡੱਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਟੋ।  

• ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਨੂੰ  ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।  

• ਪਗਡੰਡੀਆਂ �ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ� ਨੂੰ  ਚੁੱ ਕੋ ਨਹ� (ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ 

ਕਰੋ) ਜ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਾਲੋ।  

ਈਸਟਰਨ ਮਾਸਾਸੌਗਾ ਰੈਟਲਸਨ� ਕ 

 

  
ਈਸਟਰਨ ਮਾਸਾਸੌਗਾ ਰੈਟਲਸਨ� ਕ (Eastern Massasauga Rattlesnake) 
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ਬਰੂਸ ਪਿੇਨਨਸੁਲਾ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਈਸਟਰਨ ਮਾਸਾਸੌਗਾ ਰੈਟਲਸਨ� ਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੜ ਬੱਿਚਆ ਹੈ। ਰੈਟਲਸਨ� ਕ (ਨਾਗ) ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦ� ਤਕ ਹਮਲਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਜਦ� ਤਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਕਸਾਇਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ। ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਘੁੰ ਮਦੇ ਸਮ� ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਕਦਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 

ਹਨ। 

• ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਰਹੋ।  



 

 

• ਜਾਣੋ ਿਕ ਇਸ ਸੱਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ।  

• ਜੇ ਤੁਸ� ਸੱਪ ਦੀ ਖੜਕ ਜ� “ਿਭਣਕ” ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਰੁੱ ਖ ਜਾਓ, ਸੱਪ ਦੀ ਥ� ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।  

• ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਗੱਿਟਆ ਂਤ� �ਪਰ ਵਾਲੇ ਜੁੱ ਤੇ ਪਾਓ ਜੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਸਟਰਨ ਮਾਸਾਸੌਗਾ ਰੈਟਲਸਨ� ਕ ਨ�  ਕੱਟ ਿਲਆ ਹ,ੈ ਤ� 

911 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਤਵੱਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ।ੋ 

ਮਾਸਾਸੌਗਾ ਰੈਟਲਸਨ� ਕ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਈਵੀ 

  
ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਈਵੀ 
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ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਈਵੀ 

ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਈਵੀ ਬਰੂਸ ਪਿੇਨਨਸੁਲਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਖੁਜਲੀਦਾਰ, ਛਾਲੇਦਾਰ ਚਟਾਕ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਫੈਲ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ  ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।  

ਸਨ ਸਮਾਰਟ 

ਸਨ ਸਕ�ੀਨ, ਟੋਪ, ਪਾਣੀ (ਮੁੜ ਭਰਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ), ਅਤੇ ਧੁੱ ਪ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਨੰੂ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ 

ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਲ-ਿਮਸ਼ਰਤ ਰੱਖ।ੋ ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁੱ ਪ ਤ� ਝਲੁਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ 



 

 

ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸ� ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਜ� ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਛ� ਵਾਲੀ ਥ� ਲੱਭ ੋਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ� 

ਇਲੈਕਟ�ਲੋਾਈਟ ਘੋਲ ਿਪਓ। ਜੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿਥਤੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਤਵੱਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ।ੋ 

ਬੈਕਕੰਟਰੀ ਹਾਈਿਕੰਗ 

ਹਾਈਕ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਾਅ! 

• ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਣ।ੋ ਝਰਿਨਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਵਧ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰੋ। 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਵੋ ੇਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਸਤਾ, 

ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਵਾਪਸੀ ਸਮ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੇ। 

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 

• ਸੈ�ਲ ਫ਼ਨੋ ਕਵਰੇਜ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਭਰਸੇੋਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 

• ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਜੁੱ ਤੇ ਪਿਹਣ।ੋ 

• ਪ�ਾਥਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਕੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕ ਕਰ;ੋ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ; ਨਕਸ਼ਾ/ਿਦਸ਼ਾ-

ਸੂਚਕ ਜੰਤਰ/ਜੀਪੀਐਸ; ਥੋੜ�ੇ ਵਧ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ; ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ। 

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 

ਸਰਦੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ।ੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

• ਿਤਆਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚੋ! ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਟੋਬਰਮੋਰੀ (Tobermory) ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ 

ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

• ਸੈ�ਲ ਫ਼ਨੋ ਰੱਖਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। 

• ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰ।ੋ 

• ਸਰਦੀ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣੇ 

ਸਮ� ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। 

• ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਥਰਿਮਆ ਲਈ ਸਚੇਤ ਰਹ।ੋ 

• ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਬਰਫ ਜੰਮ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ�ੋਟੋ/ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ�ਡ ਕਵੋ ਤੇ। ਬਰਫ ਅਕਸਰ 

ਇਸਦੇ ਿਡੱਗਣ ਨਾਲ ਢੱਕ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ! 

• ਮੌਸਮ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ ਿਕ�ਿਕ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫ ਦੀ 

ਡੰੂਘਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 



 

 

ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 

ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਿਕ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲ� ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਜਦ� ਤਕ ਇਸਨੰੂ 5 ਿਮੰਟ ਲਈ ਉਬਾਿਲਆ ਜ� ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਿਫਲਟਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। ਿਸ਼ਿਵਰ (ਕ�ਪ�) ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ੋਚ-ਘਰ ਅਤੇ ਫੇਸੈ�ਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਅਸ� ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ� 

ਿਕ ਮੁੜ ਭਰਣ-ਯਗੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਤਲ� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਵਰਤ ਕੇ ਸੱੁਟਣ ਯੋਗ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਬੋਤਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਨ� � ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜ� ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਡੱਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਤਰ�� ਪੁਨਰ-ਚਕਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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