ત્વરિત જાહેિાત માટે

બ્રામ્પટન ફાયિ િહેવાસીઓને ઘિમાાં સ્મોક ઍલામ્સસ બેસાડવાની અને આગ લાગવાની ઘટનામાાં બહાિ
નનકળવાના બચાવ આયોજનનો મહાવિો કિવાની નવનાંતી કિે છે .
બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરિયો - શનનવાિની કરુણ જીવલેણ આગથી જાગૃત થઇને, જે બ્રામ્પટનમાાં વર્સ 2017 થી તાજે તિમાાં બનેલી પહેલી ઘટના છે ,
બ્રામ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમિજન્સી સર્વસસીસ િહેવાસીઓને પોતાના ઘિના દિેક માળ પિ અને સૂવાની તમામ જગ્યાઓ બહાિ સ્મોક એલામ્સસ
કાયસિત નસ્થનતમાાં હોવાની, અને પોતાના ઘિમાાંની દિેક વ્યનતત સાથે આગ લાગવાની ઘટનામાાં બચાવ આયોજનનો મહાવિો કિવાની ખાતિી
કિવાનાં યાદ અપાવે છે .
આવતી કાલે બપોિે, બ્રામ્પટનના ફાયિ ચીફ નબલ બોય્સ (Bill Boyes) અને બ્રામ્પટન ફાયિની ટીમ સમદાયમાાં આ સાંદેશો ફેલાવવા લોકોના
ઘિોના દિવાજા ખખડાવશે.
નીચે બ્રામ્પટન ફાયિ રડપાટસમેન્ટે ઘિમાાં આગ િોકથામ અને સિક્ષાને લગતી માનહતી આપી છે ેઃ
ધમાડો અને કાબસન મોનોતસાઇડ ઍલામસને લગતી સિળ સૂચનાઓ:
 તમાિા ઘિમાાં દિેક માળ પિ અને સૂવાની તમામ જગ્યાઓ બહાિ સ્મોક ઍલામ્સસ બેસાડો. સાંિક્ષણ વધાિવા, ઉત્પાદકની ભલામણો
અનસાિ દિેક બેડરૂમમાાં સ્મોક ઍલામસ બેસાડો. નવશાળ કદના ઘિોમાાં વધાિાના સ્મોક ઍલામ્સસની જરૂિ પડી શકે.
 જો તમાિા ઘિમાાં ઇંધણ-બાળતાં ઉપકિણ, સગડી કે ઘિ સાથે જોડાયેલાં ગેિજ
ે હોય, તો સૂવાની તમામ જગ્યાઓ બહાિ કાબસન
મોનોતસાઇડ ઍલામ્સસ બેસાડો. સાંિક્ષણ વધાિવા, ઉત્પાદકની ભલામણો અનસાિ તમાિા ઘિના દિેક માળ પિ કાબસન મોનોતસાઇડ
ઍલામ્સસ બેસાડો.
 ટેસ્ટ બટન દબાવીને દિ મનહને સ્મોક અને કાબસન મોનોતસાઇડ ઍલામ્સસનાં પિીક્ષણ કિો. બેટિી દિ વર્ે બદલો.
 સમય નવતવાની સાથે સ્મોક અને કાબસન મોનોતસાઇડ ઍલામ્સસમાાં ઘસાિો લાગે છે . ઉત્પાદકની ભલામણો અનસાિ ઍલામ્સસ બદલી
નાખો.
ઘિે આગ લાગવાની ઘટનામાાં આયોજન કિવાના સિળ પગલાઓમાાં સમાવેશ થાય છે :
 જો શતય હોય તો, દિેક વ્યનતતએ દિેક ઓિડામાાં અવિજવિ કિવાના બે માગો જાણવા જોઇએ.
 બહાિ નનકળવાના તમામ બચાવ માગો અચૂકપણે અબાનધત (અવિોધ િનહત) અને ઉપયોગમાાં સિળ હોવા જોઇએ.
 જો તમાિા ઘિમાાં કોઇ વ્યનતત અશતત હોય, તો તમાિા ઘિબાિમાાં તેઓની અજોડ જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાાં લેતી આગમાાંથી બહાિ
નનકળવાની યોજના નવકસાવો. જવાન બાળકો, વયોવૃદ્ધ વ્યનતતઓ અને બહાિ નનકળવામાાં સહાયની જરૂરિયાત ધિાવતી કોઇ વ્યનતતને
મદદ કિવા માટે જવાબદાિ કોણ િહેશે તે નનધાસરિત કિો.
 ઘિની બહાિ ઝાડ, કે લૅમ્પ પોસ્ટ (સ્રીટ લાઇટનો થાાંભલો) જે વી જગ્યાએ એકઠા થવાનાં પસાંદ કિો, જયાાં દિેક વ્યનતતની ગણતિી થઇ
શકે.
 ઘિની બહાિ જઇને, સૅલ ફોનથી કે પડોશીના ઘિેથી ફાયિ રડપાટસમેન્ટને ફોન કૉલ કિો.
 તમાિા ઘિમાાંથી આગ લાગવાની ઘટનામાાં બહાિ નનકળવાના બચાવ આયોજનનો મહાવિો કિો.
 એકવાિ બહાિ નનકળ્યા પછી, બહાિ િહો. જવનલત ઇમાિતમાાં તયાિેય પનેઃપ્રવેશ કિશો નહીં.
એપાટસમન્ે ટ ઇમાિતોમાાં િહેતા અને બહાિ નનકળવામાાં સહાયતાની જરૂિ પડી શકે તેવા લોકો માટે:
 જો તમને સહાયતાની જરૂિ હોય તો, સનપ્રન્ટેન્ડેન્ટ કે મકાનમાનલકને કહો.
 તમારુાં નામ અનગ્નસિક્ષા યોજનામાાંની ‘પસસન્સ હ રિતવાયિ આનસસ્ટન્સ (સહાયતાની જરૂરિયાત ધિાવતી વ્યનતતઓ)’ યાદીમાાં ઉમેિો,


જે થી ફાયિ રડપાટસમેન્ટને જાણ િહે કે તમે કયા એપાટસમન્ે ટમાાં િહો છો.
ઇમાિતની અનગ્નસિક્ષા યોજનામાાં ઉલ્લેનખત કટોકટી સમયની કાયસપદ્ધનતઓ જાણો.

અવતિણ (તવૉટ):
“આ અઠવારડક િજામાાં આપણે વર્સ 2017 થી તાજે તિમાાં પહેલી સૌથી જીવલેણ આગ અનભવી. બ્રામ્પટન ફાયિ અને સીટી ઓફ બ્રામ્પટન
વતી, હાં અમાિા ફાયિફાઇટસસ (અનગ્નશામક દળો) સનહત, કટાંબીજનો, નમત્રો અને આ કરુણ આગથી પ્રભાનવત તમામ લોકો પ્રત્યે અમાિો શોક
વ્યતત કિવા ઇચછાં છાં . હાં તમામ િહેવાસીઓને નવનાંતી કરુાં છાં કે તેઓ પોતાના ઘિના દિેક માળ પિ અને સૂવાની તમામ જગ્યાઓ બહાિ સ્મોક
એલામ્સસ કાયસિત નસ્થનતમાાં હોવાની ખાતિી કિે. આગ ઝડપથી ફેલાતી હોય છે અને તમાિી પાસે સિનક્ષત િીતે બહાિ નનકળવા 60 સેકન્ડથી
ઓછો સમય હોય તેવાં બની શકે. વહેલી ચેતવણી જીવ બચાવવા માટે નનણાસયક હોય છે અને માત્ર કાયસિત સ્મોક એલામ્સસ જીવન બચાવે છે .”
-

ફાયિ ચીફ નબલ બોય્સ (Bill Boyes)

વધ અનગ્નસિક્ષા માનહતી માટે, વેબસાઇટ www.bramptonfire.com જઓ અથવા Twitter (નવવટિ) પિ Brampton Fire
(બ્રામ્પટન ફાયિ)ને અનસિો, @BramptonFireES
-30સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન નવશે નવર્ે વધ માનહતી માટે અહીં મલાકાત લો www.brampton.ca અમને ફોલો કિો Twitterપિ, Facebookપિ,
અને Instagramપિ.
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