
 
 

 

 

20 ਜੂਨ, 2017  

 

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਅਿੱ ਗ ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਵਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਝੁਾਅ 

 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਵਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਬਲਵ ੰਗ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰ ਨ, ਇੰਗਲੈਂ  ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਿਦਾਈ 
ਕਹਾਨੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵ ਿੱ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐ ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵ ਵਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services) 

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਵਬਲਵ ੰਗ ਸਟੈਂ ਰ ਸ (ਵਮਆਰਾਂ) ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦ ਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

“ਲੰ ਨ ਵ ਿੱ ਚ  ਰਾਉਣੀ ਅਿੱਗ ਇਿੱਕ ਅਨੋਿੀ ਸਵਿਤੀ ਹੈ,” ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਜਦਵਕ 
ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਵਿਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਅਸਵਿਰਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਫਾਇਰ ਕੋ  (Fire 

Code) ਅਤੇ ਵਬਲਵ ੰਗ ਸਟੈਂ ਰ ਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਿੱਿੇ ਅਵਜਹੀ ਸਵਿਤੀ  ਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੰਵਭਕ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ 
ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਕਲੈਵ ੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੱਗ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੰਜਲਾਂ ਵ ਚਕਾਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਕਲੈਵ ੰਗ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਬਲਵ ੰਗ ਕੋ  
(Ontario Building Code) ਦੇ ਹੇਠ  ਰਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।” 
 

ਵਬਲਵ ੰਗ ਕ ੋ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਵ ਿੱ ਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਬਲਵ ੰਗਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਰ ਕੋ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਿੇ  ੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਵਜਆਦਾਤਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 
ਅਿੱਗ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵਸਸਟਮ, ਸਵਪਰੰ ਕਲਰ (ਵਛੜਕਾਅ ਕਰਨ  ਾਲੇ) ਵਸਸਟਮ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਦੀ 
ਰੋਕਿਾਮ  ਾਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱ ਤ, ਵਜਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਯੋਜਨਾ ਾਂ, ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਰ  ੋਰ (ਅਿੱਗ-ਰੋਧੀ 
ਦਰ ਾਜੇ) ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 

“ਸਾ ੇ ਅਨੁਭ  ਵ ਿੱ ਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਉਸੇ ਯੂਵਨਟ ਵ ਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹ ਲਿੱ ਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ,” ਚੀਫ ਕਲਾਰਕ ਨੇ 
ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਉਸਾਰੀ (ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ) ਸਟੈਂ ਰ ਸ ਅਤੇ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਪਰੰ ਕਲਰ ਵਸਸਟਮ ਅਿੱਗ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਅਿੱਗ ਸਾ ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ (crews) ਦੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ।” 
 

ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ 

ਇਸ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ, ਵਜਆਦਾਤਰ  ਾਰ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ 
ਰੋਕਿਾਮ  ਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।  
 

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਬਲਵ ੰਗਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਲਈ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ  ੇਲੇ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਸੋਈ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੋ। 
 

ਧੰੂਏ ਂਦਾ ਚਾਲੂ (ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ) ਅਲਾਰਮ ਤੁਹਾ ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ੇ ਪਵਰ ਾਰ ਲਈ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਦੀ ਲੜੀ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਜਰੂਰੀ ਵਲੰਕ 
ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾ ੇ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸੌਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੋ। ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਯੂਵਨਟ ਵ ਿੱਚ ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ 



 
 

 

ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ  ੀ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਚਿੱ ਲੇ ਵਕ ਧੰੂਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵ ਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਚਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ੀ ਯੂਵਨਟ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢੋ, ਆਪਣੇ ਵਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦਰ ਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਬਲਵ ੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਿੱਕਲ 
ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵਸਸਟਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਬਾਰੇ ਵਚਤਾ ਨੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਵਿਿੱ ਚੋ ਅਤੇ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ੀ ਵਬਲਵ ੰਗ ਵ ਿੱ ਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਅਿੱਗ  ਿੱ ਿ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾ ੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ, ਵਕਤੇ ਕੋਈ ਧੰੂਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ। 
 

ਤੁਹਾ ੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿੁਦ ਨੰੂ ਧੰੂਏ ਂਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਅਿੱਗ ਨਾਲ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਵਜਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਧੰੂਏ ਂਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਿੱਗ ਕਾਰਨ 
ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਵਨਟ ਵ ਿੱ ਚ ਹੀ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਕਟ ਟੇਪ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰ ਾਜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋ। ਐਲੀ ੇਟਰ 
ਨਾ  ਰਤੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੌੜੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੰੂਆਂ ਆ ੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਵਨਟ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਪਸ ਜਾਓ ਜਾਂ ਗ ਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਯੂਵਨਟ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਓ। 
 

ਇਹ ਤਹੁਾ  ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ  ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਚੰਤਾ ਹੈ। ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। 
 

“ਉਸਦੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾ ੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ – ਤੁਹਾ ਾ ਪਵਰ ਾਰ,” ਚੀਫ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਆਪਣੇ 
ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਬਲਵ ੰਗ ਦੀਆਂ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।” 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ੈਂਟ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਲਓ। 
 

ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonfire.com 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ  ਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲਭਵ ਿੱ ਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨੰੂ  ਿੱ ਿਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇ ਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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