ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ
ਮ ਿੱ ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਵ ਿੱ ਗਣ ਨਾਲ਼ ਸੰ ਬੰ ਵਿਤ ਸਿੱ ਟ੍ਾਂ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਿੱ ਿ ਚਿੱ ਕੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ
ਆਦਮੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਮਿੱ ਕ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਚਸਤ ਵਰਟ੍ਾਇਰ ਆਦਮੀ ਜੋ ੀ ਆਈ ਾਈ (DIY) ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵ ਿੱ ਵਗਆ ਵਜਹੜਾ ਉਸਨੇ ਾੜ ਕਿੱ ਟ੍ਣ ਲਈ
ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਨਵਰੀ 2015 ਮਵਿੱ ਚ, ਮ ਿੱ ਕ ਨੇ ਉਸ ਵਾੜ ਨੂੰ ਕਿੱ ਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਸਲੀਆਂ ਟਿੱ ਟੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਸੀ6 (C6) ਰੀੜਹ ਦਾ ਮਹਿੱ ਸਾ

ਮਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰਬ ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਮਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ

ਟਿੱ ਮਟਆ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜ ਹੋਰ ਰੀੜਹ ਦੇ ਮਹਿੱ ਮਸਆਂ ਤੇ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗੀ। ਉਸਦਾ ਮਸਰ

ਗਰ , ਮਸਿੱ ਲਾ ਮਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮ ਿੱ ਕ ਥਿੱ ਮਕਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਰਫ਼ ਕੂੰ

‘ਇਿੱ ਕ ਬੋਮਲੂੰਗ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ’ ਸਿੱ ਟ ਨਾਲ ਸਿੱ ਜ ਚਿੱ ਕਾ ਸੀ।

ਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਦਾ ਸੀ।

ਮ ਿੱ ਕ ਨੇ ਘਰ ਮਵਿੱ ਚ ੂੰ ਜੇ ਤੇ ਹੀ ਰਮਹ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਗਰਦਨ ਦੀ ਬਰੇਸ (neck

ਮ ਿੱ ਕ ਸਿੱ ਠ ਸਾਲ ਮਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਚਸਤ ਮਰਟਾਇਰ ਆਦ ੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੂੰ
ਕਰਨਾ ਪਸੂੰ ਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੂੰ ਤ ਦਾ ਕੂੰ
ਲਈ ਚਲਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕੂੰ

ਆਪ

20 ਸਾਲ

ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ

ਸ ੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਾਰ ਹਿੱ ਡੀਆਂ ਟਿੱ ਟੀਆਂ।
ਵਾੜ ਮਤੂੰ ਨ ੀਟਰ ਤੋਂ ਮਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮ ਿੱ ਕ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਲਿੱਕੜੀ
ਮਵਚਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਸਥਾਮਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਕ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ
ਉਪਰ ਥਿੱ ਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ ਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੂੰ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਲਿੱਕੜੀ
ਦੇ ਕਝ ਟਕੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥਿੱ ਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਮਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਿੱ ਖੇ। ਮ ਿੱ ਕ ਆਪਣੀ ਮਪਿੱ ਠ ਘਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱ ਲ ਝਕਾ ਮਰਹਾ ਸੀ, ਵਾੜ ਕਿੱ ਟਣ
ਵਾਲਾ ਮਬਜਲੀ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਯੂੰ ਤਰ ਉਸਦੇ ਹਿੱ ਥ ਮਵਿੱ ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ
ਉਸ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਮਖਸਕ ਗਈਆਂ।
ਮ ਿੱ ਕ ਦੋ ੀਟਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਰੀ ਤੇ ਿ ੀਨ ਤੇ ਮਡਿੱ ਮਗਆ, ਉਸਦਾ ਦਾ ਮਸਰ
ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਮਖੜਕੀ ਦੀ ਬੂੰ ਨੀ ਤੇ ਵਿੱ ਮਜਆ।
ਬਾਰਬ ਨੇ ਮਪਛਲੇ ਬਗੀਚੇ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਉਸਦੇ ਮਡਿੱ ਗਣ ਦੀ ਆਵਾਿ ਸਣੀ।
ਮ ਿੱ ਕ ਦਾ ਪਮਹਲਾ ਮਖਆਲ ਸੀ ਮਕ ਉਸਦੀ ਧੋਣ ਟਿੱ ਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਲੂੰ ਾ ਮਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਉਗਲੀਆਂ ਮਹਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਬ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
ਡਾਕਟਰ (GP) ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ, ਮਜਸਨੇ ਮ ਿੱ ਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਮਦਿੱ ਤੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੂੰ ਚੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮ ਿੱ ਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਮਸਆ, “ਤਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਤਸੀਂ ਮਕੂੰ ਨੀ ਮਕਸ ਤ ਵਾਲੇ ਹੋ।”

brace) ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੀਨੇ ਗਿਾਰੇ।

“ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ੇਰੇ ਮਸਰ ਮਵਿੱ ਚ ਘੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਜੇ...?” ਮ ਿੱ ਕ
ਨੇ ਮਕਹਾ। ੈਂ ੂੰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਅਿੱ ਠ ਜਾਂ ਦਸ ਹਫਮਤਆਂ ਲਈ ਮਪਆ ਮਰਹਾ ਅਤੇ
ਇਸਨੇ ੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਮਦਿੱ ਤਾ – ਪਰ ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਜੇ ੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ
ਮਿੂੰ ਦਗੀ ਲਈ ੂੰ ਜੇ ਤੇ ਮਪਆ ਰਮਹੂੰ ਦਾ ਜਾਂ ਵੀਲਚੇਅਰ (wheelchair) ਤੇ
ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।

ਪੌੜੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਦੇ ਨਕਤੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਹਾ ੀ ਪੌੜੀ ਸਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ
• ਸਟੈਂਡਰਡਿ (ਪਿੱ ਧਰ)- ਨਿਰ ਸ਼ਦਾ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ
ਪਿੱ ਧਰ AS/NZS 1892) ਕਰੋ।

ਮ ਿੱ ਕ ਕਮਹੂੰ ਦਾ ਮਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ -ਦਆਲੇ

ਦਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ ਚੀਿਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਪਮਹਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸ ਾਨ ਚਿੱ ਕਣ ਅਤੇ ਦਿੱ ਦ

• ਮਨਰ ਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੜਹੋ ਅਤੇ ਸਰਿੱ ਮਖਆ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
ਵਰਤੋ।
• ਚੈਕ ਕਰੋ ਮਕ ਤਹਾਡੀ ਪੌੜੀ ਕੂੰ

ਕਰਦੀ ਹੈ (ਮਜਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ

ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਕਿੱ ਟਣ ਲਈ ਸੂੰ ਘਰਸ਼

ਇਹ ਜੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਨਾ ਮਤਲਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਿੱ ਮਖਅਕ ਪੈਰ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਤ ਸ ੇਂ ਲਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੌਣ ਮਵਿੱ ਚ

ਅਤੇ ਸਰਿੱ ਮਖਅਕ ਮਜੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੂੰ ਡੀਆਂ ਥਾਂ ਮਸਰ ਹਨ।)

ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਦਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਸ ੇਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਹਰ ਰੋਿ ਦਰਦ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਤ ਹੈ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਜੋ ਭਾਰ ਤਸੀਂ ਚਿੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਮਜਵੇਂ ਤਹਾਡਾ ਭਾਰ,
ਸੂੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਸ ਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਿਾਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਲਿੱਗੀਆਂ ਹਨ)
ਪੌੜੀ ਉਸ ਰੇਟ (ਮਹਸਾਬ) ਅਨਸਾਰ ਹੈ।

ਮ ਿੱ ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਓ ਮਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਲਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚਾਈ ਤੇ
ਕੂੰ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿੱ ਟੜੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਸਰਿੱ ਮਖਅਤ ਡੂੰ ਡੇ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਮਜਹੜੀ ਪੌੜੀ ਤਸੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਕੂੰ
ਠੀਕ ਹੈ।

ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਚੜਹਨ ਦਾ ਇਿੱ ਛਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਘਰ ਦੇ

ਸਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰੋ

ਆਲੇ -ਦਆਲੇ ਦੇ ਕੂੰ ਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ

• ਢਕਵੇਂ ੌਸ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਪੌੜੀ ਤੇ ਕੂੰ

ਉਸਨੂੰ ਦਿੱ ਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਕਹਾ।

ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਮ ਿੱ ਕ ਨੇ ਮਕਹਾ। “ ੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ,
ਮਖਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਕ ੇਰਾ ਇਿੱ ਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ੈਂ ਕਝ ਕਰ

ਮਵਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ ਮਗਿੱ ਲਾ ਮਦਨ ਤਹਾਡੇ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਮਤਲਕਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਿ ਹਵਾ ਨਾਲ਼ ਪੌੜੀ ਮਡਿੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ)
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਤਹਾਡੀ ਪੌੜੀ ਬਾਹਰ ਵਿੱ ਲ ਖਿੱ ਲਣ ਵਾਲੇ
ਦਰਵਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਮਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖੀ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ?”
“ਇਹ ਅਸਲ ਮਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਦ ੀਆਂ ਲਈ ਬਹਤ ਸ਼ਮਕਲ ਹੈ ਮਜਹਨਾਂ ਨੇ
ਛਿੱ ਡਣਾ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਨੂੰ ਕੂੰ

ਕਰੋ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਇਿੱ ਕ

ਗਰ ੀ ਦੇ ਮਦਨ ਮਵਿੱ ਚ ਤਹਾਨੂੰ ਚਿੱ ਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੂੰ ਲਨ

“ਇਹ ਹੀ ੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ੈਂ ਕਝ ਨਹੀਂ

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰ

ਲਈ

ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਤ ਔਖਾ ਹੈ ਆਪ
ਲਈ ਭਿੱ ਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱ ਦ ੂੰ ਗਣੀ।”

“ਪਰ ੈਂ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਉ ਰ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਹਣਾ
ਚਾਹਾਂਗਾ: ਪੌੜੀ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਦੋ ਬਾਰ ਸੋਚੋ।”

• ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱ ਕੀ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਿ ੀਨ ਤੇ ਰਿੱ ਖੋ।
• ਹ ੇਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਪੌੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਮਟਕੀ ਹੈ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਪੌੜੀ ਕੂੰ

ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਰਿੱ ਮਖਆ ਦੇ ਾ ਲੇ :
ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਰਿੱ ਮਖਆ ਦੇ ਾ ਮਲਆਂ ਦੀ ਮਹੂੰ

ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਨੰ ਸਰਿੱ ਵਖਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋ

ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.betterhealth.vic.gov.au/laddersafety

ਲਈ ਠੀਕ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ।

• ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧਣ ਵਾਲੀ(ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ) ਪੌੜੀ ਤੇ ਕੂੰ

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਇਹ ਤਮਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਿੱ ਕ ੀਟਰ ਉਪਰ
ਪਹੂੰ ਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੇਕ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰ ਸਰਿੱ ਮਖਅਤ ਹੈ।

ਤੇ ਜਾਓ।
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ਪੌੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਸਰਿੱ ਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋ
• ਨਾ-ਮਤਲਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱ ਤੀ ਪਾਓ।
• ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਪਹੂੰ ਚ ਅਨਸਾਰ ਕੂੰ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਝਿੱ ਕੋ –

ਥਿੱ ਲੇ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਅਨਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿੱ ਧ
ਸਰਿੱ ਮਖਅਤ ਹੈ
• ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੇ ਮਤੂੰ ਨ ਨਕਮਤਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ। ਜਦੋਂ
ਉਪਰ ਚੜਹੋ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱ ਥ ਵਰਤੋ। ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਦਜਾ ਹਿੱ ਥ ਪੌੜੀ ਤੇ
ਸਰਿੱ ਮਖਅਤ ਹੈ।
• ਮਸਰਫ ਉਥੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਉਪਰ ਚੜਹੋ ਮਜਿੱ ਥੇ ਤਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਪਰ ਤੋਂ
ਦਜਾ ਪੌਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੌਡਾ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧਣ ਵਾਲੀ
(ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ) ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਨੰ ਜਾਣੋ
• ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕੂੰ
ਤਸੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਕੂੰ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਜਦੋਂ

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਜਾ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਮਵਿੱ ਚ ਹੈ,

ਅਗਰ ਤਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
• ਦਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਮਤਲਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੜਨ ਲਈ ਆਸਪਾਸ ਰਿੱ ਖੋ।
• ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਤਹਾਡੀ ੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਮਜਹੜੀ
ਤਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਤੂੰ ਲਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸੀਂ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਮਹਸਸ ਕਰਦੇ, ਕੂੰ

ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਦਨ ਲਈ ਛਿੱ ਡ ਮਦਓ ਜਾਂ ਮਕਸੇ

ਤੋਂ ਦਿੱ ਦ ੂੰ ਗੋ।
• ਜੇ ਤਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਉ ਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ
ਾ ਲੀ ਰੂੰ ਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾ (Home and Community Care
(HACC)) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਮਨਕ ਕੌਂ ਸਲ
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮਵਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ

ਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ , 1

Treasury Place, Melbourne.
© ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਵਕਟੋਰੀਆ, Department of Health and
Human Services ਜਲਾਈ 2016.
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