
mb_YcZf�̂ ǊS�ਨੰੂ ਸਰੱੁਿਖਅਤ 

NYc? f�RaZ �R\ �O��EǊKM�

ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ

mb_YcZf�̂ ǊS�
YgI Z ^RĂ?��?Pf�?Pf�@fNcUan c�\aZf�7 Z ab?6 4�b\D ਖਾਣੇ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ 

bT?Y��5Nf�?dG�?f̂ ��b\D�̂ ǊS�Pc�WiN�b\D�bR?Z �̂ ?Pa�_g। ਬੀ ਸੀ ਵਾਇਲਡਲਾਈਫ ਐਕਟ, U_dNf�F�AZ c�Fc\��Re��SYbWI �Z ; �bUR��WaYR, 9R���

Re��SYf] aR�?YR�5Nf�TnR�N��W_aRc�?YPa�_g, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। mb_YcZf�̂ ǊS��Re�b?^aR��\Z�bm�Wf\aYc�\aZf�NYc?f�RaZ �R\��O��

`Nf�EǊKM�Re��?RmY\f] R�5T^Y��\Z��S�U�Q�Pa�7 ?�mYeYc�5WZ  ਸਮਿਝਆ F�Pa�_g�bF_n a�b?�Fc\��Pc�YǊb@6 �b\D�XhAPaR Sa� Pa�_g। ਪੱਛਮੀ 

mb_YcZf�̂ ǊS�ਨੰੂ@NYf�b\DZf�Fc\��UaYf�<?I �5QcR ?gRĂKa�b\D�@NW�_d�Pf�Fa�Y_f�Fc\��Pf�NiY�̀ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਜੋ b?�7 R��Fc\�ਦੀ 

TgKYZ�mWcR�`ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੈਰ-mb_YcZf�̂ ǊS�ਦੀਆਂ R^Z�ਨੰੂ ਦੂਜੀ O�`ਤੇ ਿਲਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ R_��_g, ਜੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਨਾ ਹੋਣ।

Zhn �Pa�̂ am-ਸਮਾਨ

 ^ǊS�TnR�\aZ c�_dǊ?�F��̂ ǊS�TnR ਵਾਲੇ 

ਿਚਮਟੇ ਿਜਹੜੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 

ਲੰਮੇ ਹੱਥੇ ਵਾਲੇ ਹਣੋ। (www.tongs.com N�

ਿਮਲਦੇ ਹਨ)। Yf?�F��Gan e�
UYeW��Pa�

_�KZ�\c�ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ 

?hWZ�Y_h�b?� b?�̂ ǊS�EfNc�_c�TǊI n �_hF�Pf�

ਹਨ।

 ^ǊS�Re��bZFaM�Z8 �?h8 �L hZ �bF\��b?�SeYf�

ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦਾ ਗਾਰਬਜੇ ਕੈਨ ਿਜਸ 

Pf�_�KZ�_hM�5Nf�̂ dYǊb@5N�LǊ?M�_h\f।

ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਢੋਲ ਿਜਹੜਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਿਵਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ 

^V�N��\Qc6 �_g। L hZ �� SY ਸੇਫਟੀ ਲਈ 

ਸਾਫ ਸਾਫ ‘‘Za8 \�YgI Z ^RĂ?`’ Va\�bF� Pf�

ਸੱਪ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਿਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

^ǊS�ਨੰੂ R\ �O��EǊKM�Pf�XhA ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਘੱਟ ੋ

BǊI �7 ? �b\ 5 ? Nc�Re��I Y�K�? YR ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਟਰੇਿਨੰਗ 

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਓਕਨਆਗਨ ਿਸਿਮਲਕਾਮੀਨ 

ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

outreach@osca.org.

1. mb_YcZf�̂ ǊS�Re��R\�O��EǊKM�N��Sb_Z ��̂ _c�̂ am-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ 

WdZamW�Re��I YfbR�A�Pc�b̂ TaY] �?cNc�F�Pc�_g।

2. bF^�mb_YcZf�̂ ǊS�Re��R\�O�ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹ ੋਜਾਣ 

N��Ua5P�̂ ǊS�̀Nf�̂ dYǊb@5N�Tâ Zf�N��
BǊI h�BǊI ��-3 WcI Y��N���bRA�a�

ਰੱਖ।ੋ bRA�a�YǊ@M�\aZa�bF�Ra�PeY�̂ ǊS N�ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਸੱਪ 

6 YaWPf_�Y_fAa�5Nf�9^�Pf�Pin R�F��b?^f�5 bF_c�O��̀ ਤੇ ਲੁਕਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹਵੋੇਗੀ bFǊO��9^�Re��TnRa�>@a�ਹਵੋ।ੇ bRA�aਰੱਖਣ ਨਾਲ 

ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਈੋ ਵੀ ਸੱਪ Pf�RĂn fਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ `ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੌਖ ਨਾਲ ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ ੇਸੱਪ 

5bF_c�O�`ਤੇ ਚਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵ,ੇ

bF\��b?^f�BY�F��?YaZ �̂ Sf̂ ਦੇ ਥੱਲੇ N��̂ ǊS ਨੰੂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ 

ਕਰੋ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

Sponsored by



ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ `ਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਿਵਚ 

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ N�ਇਹ ਪੱਕਾ 

ਕਰੋ ਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹਇੋਆ ਿਵਅਕਤੀ ] �N�Y_f�5Nf�b?^fਨੰੂ 

ਸੱਪ `Nf�bRAYaRc�YǊ@M�Z8 �?_h�N��ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੇ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕ।ੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਰਸੋਾ

bP\a9�b?�mb_YcZf�̂ ǊS��Pf�K�A�FaRZf\a�R_�ਹੁੰ ਦੇ 

ਅਤੇ ਜੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ N��7 ^�Pa�

ਆਮ ਤੌਰ `Nf�Z�Wf�̂ W�Z8 �?h8 �5^Y�R_��Yb_�Pa। 

ਸੱਪ ਨੰੂ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਸੱਪ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ 

Re��_ hY�@NYRa? �UMa� Pa�_ g।

1. K�A�\aZ c�O��̀ ਤੇ ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ

ਵੀ U�KfF�UAgYa�Ra�Z a9 F�ਚੀਰਾ ਨਾ ਿਦਉ,

F��m@W�N�ਖੂਨ ਨਾ ਚੂਸੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ 

ਹੋਣ ਵੀ UPNY�_h�F�Pa�_g।

2. ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕੇ RĂn f�Pf�_^SNaZ�Re��

ਫੋਨ ਕਰੋ N�Fh�̂ I aT�Zhn �Pc6 4�bN6 Yc6 4�

ਕਰ ਸਕ।ੇ

3. TiYR�9^�b\5?Nc�Re��RĂn f�Pf�_^SNaZ�Zg�

ਕੇ ਜਾਉ 5Nf�9^�Re��] �N�Yb_M�Z8 �

ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰਦੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਖਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਦੀ ਵੀ 

ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਏ।

ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ bFǊOf�Zh?��5Nf�SaZNe�FaR\Y�ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 

ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨੰੂ ਢੋਲ ਿਵਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਦਾ 

ਖਤਰਾ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵਗੇਾ ਿਕ ਲੋਕ ਸੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤ RĂn f�_h�?f�9^�Re��VgVcN�R_��

ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣ ਵੇਲੇ, ਸੱਪ ਨੰੂ ਕਾਬ ੂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਏਰੀਏ ਿਵਚਲੇ ਹਰੋ

Zh?�ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ।ੈ

mb_YcZf�̂ ǊS�?hZ �F f�@dZ�cO��b\D�Fa7 6 �Fa\f�N��9_�VgVcN�_h�̂ ?Pa�_g। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹਵੋੇ N�

^ǊS�Pf�RĂn f�FaM�N�Sb_Z��6 SMf�6 S�Re��L ?c6 4�_h8 6 4�Dcm�ਦੇ ਓਹਲੇ ਰੱਖੋ (bF\�ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੰੂ R\�O�ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ

Yd?a\I �) N��Fh�̂ ǊS�Pfਭੈਭੀਤ _hM�F��_WZa\Y�UMR�Pa�Wi?a�BI a9M�b\D�WPP�_h�̂ ?f। ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਨ `N��_Wf] ��

ਬਾਹਰ ਰਹੋ। F f�̂ ǊS�RĂ�?d�KZ�WabY6 ਹੋਵੇ N��mb_YcZ aਸੱਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ½ N�¾ ਿਹੱਸੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ 

^ǊS�S^bY6 �_h\f�N��_WZf�Pa�mhR ਛੋਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ

F f�̂ ǊS�BUYa_I �b\D�_h\f�N��7 ^�Re��TnRa�5Nf�R\�O�ਿਲਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 5Nf�7 ^�Pc�5?^Y�RĂn f�6 �Y_f�@NYf�̀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। F f�5 bF_a�_h\f�N��̂ ǊS�Pf�6 YaWPf_�_hM�NǊ? ਸਾਰੀ ਿਹਲਜੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਉ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਘਟਾਉ। ^ǊS�Pf�RĂn f�FaM

ਵੇਲੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ] �N�NYc?f�RaZ�Fa9। ਜੇ ਿਚਮਟਾ 
I �Am��\YNMaਹੈ N�ਸੱਪ ਨੰੂ ਿਚਮਟੇ RaZ �̂ YcY�Pf�b\D?aY�N��Tn h�5Nf�bF�Ra�\c�_h�̂ ?f�

SYg] Y�BǊI �N��BǊI �_h\f। ਜ ੇਿਚਮਟੇ `Nf�7�I YZib?�A�P�Pa�_g�N��̂ ǊS ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਮੁਤਾਬਕ ਦੰਦੇ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ UaYf�Di?^c�YǊ@h�N��Fh�P�Pa�̂ ǊS�b\D�DdǊV�Ra�Fa\f�5Nf�9^�

ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਫੱਟੜ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ (^ǊS��Pf�5�A�̂ i@�RaZ�_c�m@Wc�_hF�Pfਹਨ)। ਜ ੇ

^RĂ?�_dǊ?�F�ਲੰਮਾ _�KZ�\YN�Y_f�_h�N��_dǊ?�Re��̂ ǊS�Pf�OǊZf�b̂ Y�N��7 ?�bN_a8 �

b_Ǌ̂ a�b@̂ ?a9�5Nf�_iZ c�_iZ c�� SY�DdǊ?h।

ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨੰੂ Sb_Z��_c�@hZ�f�_h; ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਿਵਚ ਪਾਉ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ 

ਢੱਕਣ ਲਾ ਿਦਉ, 5Nf�7 _�SǊ?a�?Yh�b?�7 _�D�Ac�NY���U�P�_h�bA6 �_g। YǊ̂ c�F��KǊ?�

I fS�RaZ �LǊ?M�Re��_hY�̂ dYǊb@5N�?Yh�N��Fh�LǊ?M�5DaR?�Ra�@dZ��̂ ?f। ਸੱਪ ਨੰੂ 

R\��Oa�bZFaM�Z8 �bN6 Yc�?YR�\fZf�L hZ �Re��Zh?��N��PeY�5NfE�_fJ �bRA�aਿਵਚ 

ਰੱਖ।ੋ ਢੋਲ `ਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ‘‘ਲਾਈਵ ਰੈਟਲਸRĂ?��Ke�Ri I �bK^I YU`’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ _g�5Nf�7 ^�Re��bP@aZM�Z8 �R_��YǊb@6 �FaMa�Da_cPa। ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ 

ਸੱਪ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦੇ ਕੁਝ B�bI 6 4�Pf�b\D�b\D�̂ dYǊb@5N�O��̀ ਤੇ ਛੱਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ।  

NdYR�N��Sb_Z��KUZ�Dg{?�?Yh�b?�LǊ?M�SeYcNY��ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਢੋਲ ਨੰੂ AǊKc�b\D�YǊ̂ c6 4�F��̂ cI Ug{Z I �RaZ�U�R�Ą। ਪੱਤਝੜ (ਫਾਲ) ਿਵਚ,

ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੰੂ ਘੁਰਿਨਆਂ ਵਾਲੀ O�Pf�RĂn f�EǊKh, ਆਮ ਤੌਰ `Nf�� Dc6 4�Rc\�6 4O�\��

Pf�RĂn f�5Nf�7 _�O����b?ZhWcI Y�N�ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਬਸੰਤ (ਸਪਿਰੰਗ) ਅਤੇ 

ਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੰੂ Tn c�A8 �O�N�500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਇਹ 

O��̂ n ?��5Nf�6 UaPcਵਾਲੇ 7 Zab?6 4�N��SY���_h\fbFǊOf�7 _�WRdǊ@��Pf�̂ �SY?�b\D�

ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢੋਲ ਨੰੂ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਲਾਹ ਕੇ

ਅਤੇ L hZ �Re��_iZ c�_iZ c�@n?a�?f�EǊKh�5Nf�L hZ �Re��̂ fTI c�\F��Yd?aਵਟ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ 

ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। LǊ?M�Za_dM�Z8 �5Nf�̂ ǊS�Pf�L hZ �b\ǊD��bR?ZM�PiYaR _�KZ�

ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਚਮਿਟ6 4�Pc�\YN�ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। F��@dZ�a�_h7 6 �L hZ �6 YaW�

ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   
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Kevin Dunn


