
▪ ਜ਼ਖ਼ਮ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ/ਲਹੂੂ ਦੇ ਵਹਾਅ � ਰੋਕਣਾ

1. ਉਸ ਇਨਸਾਨ � ਸੱਪ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤ� ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਓ, ਪਰ ਸੱਪ ਦੀਆ ਂਹਰਕਤਾ ਂ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤ� ਿਨਗ�ਾ ਰੱਖੋ ਤਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਪਾਸੇ

ਵੱਲ ਨਾ ਚਿਲਆ ਜਾਵੇ।

2. ਉਸ ਇਨਸਾਨ � ਸ਼ਾਤਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ � ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

3. ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਤ�, ਿਜੱਥੇ ਡੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਿਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਹੋਂਰ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਿਦਓ ਜੋ ਅਿੜੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ।

4. ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੰੁਚੋ ਤੇ �ਥੇ ਅਗਾ� ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਿਦਓ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗੇਹੋਏ ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:

▪ ਸੱਪ  � ਮਾਰਨਾ

▪ ਜ਼ਿਹਰ ਚੂਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾਕਰਕਰਨਾ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹ� ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ

▪ �ਚੇ ਘਾਹ ਜਾ ਂਿਖਲਾਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਬੂਟ ਤੇ ਪ�ਟ ਪਿਹਨ� ।

▪ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤ� ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੋ, ਨਾ ਿਕ ਇਸ � ਟੱਪ ਕੇ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇਸੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

▪ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਥਾ ਂ‘ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੋ ਿਕ� ਿਕ �ਥੇ ਸੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

▪ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇਆਪ � ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ।

▪ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਟਲਸਨੇਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾ,ਂ ਉਸ � ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।

▪ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਰੈਟਲਸਨੇਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਨਹ� ਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾ,ਂ ਖੇਡ ਦੇ

ਮੈਦਾਨ ‘ਚ), ਤਾ ਂਘੱਟੋ ਘੱਟ �ਥ� 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਪ �ਥੋ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ � ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ‘ਤੇ ਿਨਗ�ਾ ਰੱਖਦੇ

ਹੋਏਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਿਧਕਾਰੀ � 1-877-952-7277 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ‘ਚ ਸੱਪਾ ਂਦੀਆ ਂਸੱਤ ਿਕਸਮਾ ਂਹਨ। ਿਸਰਫ ਨਾਰਦਰਨ ਪੈਸੇਿਫਕ ਰੈਟਲਸਨੇਕ ਹੀ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ

ਸੱਪ ਹੈ।

ਸੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ!ਸੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ!

GOPHERSNAKES VS RATTLESNAKES

ਸੱਪਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਚੋ:  

ਭਾਵ� ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਰੈਟਲਸਨੇਕ ਵੱਲ� ਡੰਗ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ:

ਪੂਛ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਗੰਢ ਵਰਗਾ
ਕੁੱਝ ਵੀਨਹ� ਹੁੰਦਾ। 

ਪਤਲਾ ਭੂਰਾ ਸਰੀਰ ਿਜਸ ‘ਤੇ
ਗੂੜ�ੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ

ਆਇਤਕਾਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ।

ਛੋਟਾ ਿਸਰ, ਅੱਖਾ ਂ‘ਤੇ ਅਕਸਰ
ਗੂੜ�ੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਣੀ ਹੰੁਦੀ

ਹੈ।  

ਚੌੜੇ, ਿਤਕੋਣੇ ਿਸਰ ਵਾਲਾ
ਿਜਸਦੀ‘ਧੌਣ’ ਸ਼ਪਸ਼ਟ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ

ਗੂੜ�ੇ ਭੂਰੇ-ਹਰੇ ਤ� ਹਰੇ-ਸਲੇਟੀ
ਰੰਗ ਦਾਸਰੀਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ

ਲਾਲੀ ਿਜਹੇ ਰੰਗ ਦਾ▪ਿਪੱਠ ‘ਤੇ
ਗੂੜ�ੇ ਚੱਕਰ ਿਜਨ�ਾ ਂਦੇ ਚਾਰੇਪਾਸੇ
ਿਚੱਟਾ ਿਜਹਾ ਚੱਕਰ ਬਿਣਆ

ਹੁੰਦਾਹੈ।. 
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ਗ�ੇਟ ਬੇਿਸਨ ਗੋਫ਼ਰਸਨੇਕ  ਨਾਰਦਰਨ ਪੇਸੇਿਫਕ ਰੈਟਲਸਨੇਕ  

ਡੈਜ਼ਰਟ ਨਾਈਟ ਸੱਪ  ਪੀਲ਼ੇ ਪੇਟ (ਯੈਲੋ-ਬੈਲੀਡ) ਰੇਸਰ ਰਬੜ ਬੋਆ ਟਰੈਸਟ�ੀਅਲ ਗਾਰਟਰ ਸੱਪ 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਰੈਟਲਸਨੇਕ ਦਾ ਡੰਗ ਲਗ ਭਗ ਕਦੇ
ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦਾ�
ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਪੂਛ ਇੱਕ ਗੰਢ ਿਜਹੀ ਜਾ ਂਛੋਟੇ
ਬਟਣਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੀ ਸੀ
‘ਚ ਸੱਪਾ ਂਦੀਆਂ
ਹੋਰ ਨਸਲਾ:ਂ 

ਆਮ ਗਾਰਟਰ ਸੱਪ  


