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ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹਫਤਾ, 4-10 ਅਕਤੂਬਰ 

ਧ ੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ 'ਤੇ ਧਧਆਨ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਘਰ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰਾਤ ਨ ੰ  11  ਜੇ ਤੋਂ ਸ ੇਰੇ 7  ਜੇ ਧ ਚਕਾਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਿੱ ਤੇ ਹੋਣ 
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਧ ੰ ਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਿੱ ਧਾ ਰਧਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਤਿੱ ਥ ਸਾਰੇ ਬੈਡਰ ਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧ ੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਦਾ ਅਧਹਮੀਅਤ 'ਤੇ ਿੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। 
 

ਇਸ ਸਾਲ ਅਿੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਧ ਸ਼ਾ ਹੈ “Hear the Beep where you Sleep” (ਧਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੀਪ ਦੀ ਆ ਾਿ ਸੁਣੋ)। 
ਧਜ ੇਂ-ਧਜ ੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਧ ਧਸਿ (BFES), ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਧਹਰ ਦੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ 
ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਿੱਗ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸੁਨੇਧਹਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੰ  ਮਿਬ ਤ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। 
 

ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ “ਅਸੀਂ ਘਰ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧ ੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਦਾ ਅਧਹਮੀਅਤ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਧਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ Alarmed for Life (ਧਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਅਲਾਰਮ) 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਧਮਲ ਰਹੀ ਹਾਲੀਆ ਧਗਣਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧ ੰ ਏ ਂਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਧਦਖਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੈਡਰ ਮ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ੰ ਏ ਂ ਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ ਰਜੋਰ ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”  
 

ਫਾਇਰ ਸਰਧ ਧਸਿ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਧਲਰ ਅਤੇ  ਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਮਾਈਕਲ ਪੈਲੇਸਚੀ (Michael Palleschi) ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ “ਬਰੈਂਪਟਨ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ੰ ਏ ਂਦੇ 
ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਧਚੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧ ੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਧਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਅਿੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਧ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਹਮ ਕਦਮ ਹਨ – ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਧਹਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਤੇ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।” 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ BFES ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ Dominos ਅਤੇ Home Depot ਸਮੇਤ ਅਿੱਗ 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, Shopper’s Drug Mart ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਧਮਊਧਨਟੀ 
ਸੈਂਟਰਾਂ ਧ ਖੇ ਸ ਚਨਾ ਬ ਥ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਸਬੰਧੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। Dominos Pizza ਨਾਈਟ ( ੀਰ ਾਰ, 1 ਅਕਤ ਬਰ) ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਇਿੱ ਕ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ ਤੁਹਾਡੇ Dominos ਧਪਿਾ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਕ ਧਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੋਮ ਾਰ 5 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੰ , ਧਸਟੀ ਹਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਝੰਡਾ-ਚੜਹਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਮੇਿਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਆਨਰ ਗਾਰਡ, ਮੇਅਰ ਧਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey), ਫਾਇਰ ਡੌਗ ਸਪਾਰਕੀ, ਸੇਂਟ ਮੈਰੀਿ ਕੈਥੋਧਲਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕ ਲ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਗਾਇਕ-ਮੰਡਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਧਧਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਰਧਹਣਗੇ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਧਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਿਰ ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
- ਹਰੇਕ ਮੰਿਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌਣ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਧ ੰ ਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧ ਿੱ ਚ ਬਾਲਣ ਨ ੰ  ਜਲਾਉਣ  ਾਲੇ ਉਪਕਰਣ (ਫਰਨੇਸ, ਗੈਸ ਡਰਾਇਰ, ਗੈਸ  ਾਟਰ ਹੀਟਰ), ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਜਾਂ ਨਾਲ 

ਜੁਧੜਆ ਗੈਰੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੌਣ  ਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, BFES ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਡਰ ਮ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧ ੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ 
ਧਬਜਲਈ ਧ  ਸਥਾ ਨਾਲ ਧਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ BFES ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  10 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ਚਿੱਲਣ  ਾਲੀਆਂ ਧਲਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਸ੍ਰੋਤ 

 

 ੀਡੀਓ - ਚੀਫ ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਧ ੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ 
 

ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹਫਤਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.bramptonfire.com 'ਤੇ ਲਿੋ। 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਧ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਧਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਧ ਧ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਧਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਧਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਧਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਧਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਧਲਆਂ ਨ ੰ  ਧ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਧ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਧਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ 
 ਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਧਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਧ ਿੱ ਚ ਖਧੋਲਹਆ ਧਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਧਸਧ ਕ ਹਸੋਧਪਟਲ, ਧ ਧਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਧਸਸਟਮ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਕਧਮਉਧਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਸੰ੍ਪਰਕ 
ਬਰਾਇਨ ਸਧਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਧਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
 
   

https://www.youtube.com/watch?v=l6whleozkQ8&list=PLwPpn41MA71TgAWsPUShJfM37uZoo8Smo
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:brian.stittle@brampton.ca

