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ਖਾਮੋਸ਼ ਹਤਿਆਰੇ - ਕਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਕਸਾਈਡ - ਿੋਂ ਆਪਣੇ ਅਿ ੇਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੀ ਰੱਤਖਆ ਕਰੋ 
1-7 ਨਵੰਬਰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤਾ ਹੈ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਨੰੂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸੇਵਰਨਾ ਧਾਰਾਨੀ-ਫਸੀਹ (Serena Dharani-Fasih) ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 
ਚਲੇ ਗਏ – ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਵਕ ਫਰਨੈਂ ਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਹਿੱ ਸਾ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੰਗਹੀਣ ਅਤੇ 
ਗੰਧਹੀਣ ਗੈਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਵਿੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਵਿੱ ਚ CO ਅਲਾਰਮ 
ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। 
 

“ਜਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਹੀ ਵਜਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੰੂਸਮਝ ਆ ਗਈ,” ਮੇਸ ਧਾਰਾਨੀ-ਫਸੀਹ ਨੇ ਵਕਹਾ, ਜੋ 
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸਹਰਾ CO ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। “ਸਾਨੰੂ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨਾ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵਕੰਨੀ ਨੇੜੇ ਸੀ।” 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਅਲਾਰਮਡ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਵਕ ਧੰੂਏ ਂਅਤੇ CO ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1,300 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 
700 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ CO ਅਲਾਰਮ ਇਨਸਟਾਲ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਿੱ ਥੇ ਘਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਪਵਹਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਧੰੂਏ ਂਅਤੇ/ਜਾਂ CO ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਪਾਲਨਾ 60 ਲਗਭਗ ਪਰਵਤਸ਼ਤ ਸੀ।  
 

ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਨੇ ਵਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ 
ਰਿੱਿਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ CO ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਅਲਾਰਮਡ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਵਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਸ ਿਾਮੋਸ਼ 
ਹਵਤਆਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।  
 

ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੇ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, 
ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਿਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ CO ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਫੈਲਾਉਣਗੇ। 
 

5 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ, ਹਾਅਵਕੰਸ-ਵਗਗਨੈਕ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਹਨ ਵਗਗਨੈਕ (John Gignac), ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਗ 
ਡੇਰੈਬੀ (Doug DeRabbie), ਅਤੇ MPP ਅਰਨੀ ਹਾਰਡੇਮੈਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਿਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਫਲਾਵਰ 
ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਵਿੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਨੰੂ 
150 CO ਅਲਾਰਮ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ 
ਿਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਵਮਸਟਰ ਵਗਗਨੈਕ ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਜੇ ਧਾਰਾਨੀ-ਫਸੀਹ ਪਵਰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ CO ਅਲਾਰਮ ਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਤੇ 
ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਵਰਵਾਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਜਉਂਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵਕ CO ਅਲਾਰਮ ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 
 

ਹਾਅਵਕੰਸ-ਵਗਗਨੈਕ ਕਾਨੰੂਨ – ਜੋ ਵਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ – ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਮਸਟਰ 
ਵਗਗਨੈਕ ਅਤੇ MPP ਹਾਰਡੇਮੈਨ ਦੀ ਅਵਨਿੱਿੜਵੀਂ ਭੂਵਮਕਾ ਸੀ। MPP ਹਾਰਡੇਮੈਨ ਨੇ 2008 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ ਵਵਿੱ ਚ 



 
 

 

ਹਾਅਵਕੰਸ-ਵਗਗਨੈਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਸ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 
2013 ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2015 ਵਵਿੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਵਿੱ ਚ CO ਦੇ ਜੋਿਮ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ CO 

ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਵਗਆ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ: 
 ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ – ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ! 
 10-ਸਾਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਲਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ CO ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ – ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਵਿੱ ਚ 

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੋ 

 ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰੂਏ ਂਅਤੇ CO ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 
 ਉਹਨਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਦਓ ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, CO ਅਲਾਰਮ 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹਨ। 
 

ਸਰੋਤ 

 

ਵੀਡੀਓ - ਚੀਫ ਕਲਾਰਕ ਦਾ CO ਅਲਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ  
  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਿਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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https://www.youtube.com/watch?v=8hfvyFOo5RQ&list=PLwPpn41MA71TgAWsPUShJfM37uZoo8Smo
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx

