
શું તમે વેધરરેડી છો?
આગળનું વિચારવું અને મોસમ જે સ્થિતિ લાવી શકે છે તેની તૈયારી કરવાથી  મોટું ફેર પડે છે. 
તમારી જાતને, તમારા વાહનને અને તમારા ઘર અથવા વ્યવસાયને તૈયાર કરવા માટે તમે અહીં થોડા સરળ પગલાં લઈ શકો છો.

www.metoffice.gov.uk/WeatherReady
શું તમારા મિત્રો, પડોશીઓ અને સમુદાય શિયાળા માટે વેધરરેડી છે? આ ચેકલિસ્ટ શેર કરીને અથવા #WeatherReady

ઓનલાઇન વાતચીતમાં જોડાવા માટે તેમને તૈયાર કરવામાં સહાય કરો
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શિયાળાના તોફાનોની ચિંતા દૂર 
કરો

એક અલગ બેટરી ચાર્જર 
રાખવાનંુ વિચાર કરો, અને તમે 
તમારા ફોનમાં પાવર કટ 
હેલ્પલાઇન નંબર (105) જેવી 
મુખ્ય માહિતી સ્ટોર કરી શકો છો.

તમારું હિટીંગ તપાસો

ઠંડા હવામાન તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે 
જોખમી બની શકે છે, ખાસ કરીને જો 
તમારી ઉંમર 65 થી વધુ હોય અથવા 
લાંબા ગાળાની સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ 
હોય. તમારંુ ઘર આદર્શ રીતે 18 
ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ ગરમ હોવંુ 
જોઈએ.

તમારા ઘર અને ગાર્ડન વેધરપ્રુફ 
કરો

તમારા ઘરની આસપાસ જોરદાર 
પવન અથવા પૂરથી શું અસર થઈ 
શકે છે તે વિશે વિચારો. જાળવણી 
તપાસો ગોઠવો અને વસ્તુઓ 
ખસેડવાનું વિચારો.

પ્લમ્બિંગ ચેક પૈસા બચાવી શકે 
છે

ફ્રીઝ થવાથી અને પીગળવાથી 
પાઈપ ફાટી શકે છે. તપાસો કે 
તમારી પાઈપો ખાસ કરીને 
બહારથી ઇન્સ્યુલેટેડ છે અને 
ખાતરી કરો કે તમે જાણો છો કે 
તમારું સ્ટોપ ટેપ ક્યાં છે.

વૈકલ્પિક યોજનાઓ બનાવો

તમારે ગંભીર હવામાન માટે 
વૈકલ્પિક મુસાફરી યોજનાઓ અને 
શાળા અથવા નર્સરી બંધ થવાના 
કિસ્સામાં વૈકલ્પિક બાળ સંભાળ 
યોજનાઓની જરૂર પડી શકે છે.

હાથમાં મૂળભૂત પુરવઠો રાખો

જો વાવાઝોડું પાવર, પાણી અથવા 
ફોનની લાઈનો ખસી જાય તો, 
પાણી, ટોર્ચ અને બેટરી જેવી 
ઉપયોગી વસ્તુઓ વત્તા 
ઇમરજન્સી નંબરો બેગમાં મૂકો.

તપાસો કે તમારું વાહન શિયાળા 
માટે તૈયાર છો

ઠંડા તાપમાનમાં અસરકારક હોય 
તેવા સ્ક્રીન વોશ સાથે ટોપ અપ 
કરો, તમારા ટાયર રસ્તા માટે 
યોગ્ય છે તે તપાસો અને તમારી 
કાર માટે વિન્ટર કીટ પેક કરો.

સંવેદનશીલ પડોશીઓ વિશે 
વિચારો

તમારા સમુદાયમાં અન્ય લોકો માટે 
જુઓ અને લોકોને શિયાળામાં 
તેમને સુરક્ષિત અને સારી રીતે 
રાખવા માટે જરૂરી પુરવઠો, મદદ 
અથવા માહિતી એક્સેસ કરવામાં 
મદદ કરો.


