برائے فوری اجراء

برامپٹن فائر نے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسموک االرم لگوائیں اور آگ کی صورت میں گھر سے باہر
بھاگنے کی مشق کریں
برامپٹن ،آن ( 1اپریل  )2019ہفتہ کے دن کو لگنے والی مہلک آگ ،جو  2017کے بعد پہلی مرتبہ اتنی بڑی آگ تھی ،کے بعد برامپٹن فائر
اینڈ ایمرجینسی سروسز نے عوام کو یاددہانی کرائی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے گھروں کی ہر منزل پر اور سونے کی تمام
جگہوں کے باہر چالو حالت میں اسموک االرم لگے ہوئے ہوں اور یہ کہ گھر میں رہائش پذیر ہر شخص آگ لگنے کی صورت میں گھر
سے بحفاظت باہر نکلنے کی مشق کرے۔
کل بعد از دوپہر برامپٹن فائر چیف بل بوئیز اور برامپٹن فائر ٹیم کا عملہ دروازوں پر دستک دے کر اس پیغام کو کمیونٹی میں پھیالئیں گے۔
بچاو اور حفاظت کے مشورے ہیں:
ذیل میں برامپٹن فائر کی جانب سے گھر میں آگ سے
ٔ
دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ االرم کے بارے میں سادہ و مفید تجاویز:
 اپنے گھر کی ہر منزل اور سونے کی ہر جگہ کے باہر ،کام کرنے والے دھوئیں کے االرم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے ،ہر بیڈ
روم کے اندر اسموک االرم بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق اسموک االرم نصب کروائیں۔ بڑے گھروں میں اضافی اسموک
االرم لگوانے چاہیں۔
 اگر آپ کے گھر میں ایندھن استعمال کرنے والے آالت ،انگیٹھی یا منسلکہ گیراج موجود ہے ،تو سونے والی تمام جگہوں کے باہر
کاربن مونو آکسائیڈ االرم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے ،ہر بیڈ روم کے اندر کاربن مونو آکسائیڈ االرم بنانے والی کمپنی کی
ہدایات کے مطابق کاربن مونو آکسائیڈ کا االرم نصب کروائیں۔
 ہر مہینے ٹیسٹ بٹن کو دبا کر اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ االرموں کو ٹیسٹ کریں۔ بیٹریاں ہر سال تبدیل کریں۔
 اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ االرم وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کی ہدایات کے مطابق پرانے االرموں کو
اتارکر نئے لگوائیں۔
گھر میں آگ لگنے کی صورت میں باہر نکلنے کے منصوبے میں درج ذیل سادہ مراحل شامل ہیں:
 اگر ممکن ہو ،تو ہر شخص کو ہر کمرے سے باہر نکلنے کے دو راستے معلوم ہونے چاہیں۔
 باہر نکلنے کے تمام راستوں میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو اور یہ راستے آسان ہونے چاہیں۔
 اگر آپ کے گھر میں کوئی معذور شخص موجود ہو ،تو آگ کی صورت میں باہر نکلنے کے لیے معذور شخص کی خصوصی
مدد کے لیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مِ ل کر ایک موزوں منصوبہ تیار رکھیں۔ اس بات کا تعین کر لیں کہ چھوٹے بچوں ،عمر
رسیدہ اشخاص اور گھر کے ایسے اشخاص جن کو باہر نکلنے میں مدد کی ضرورت ہے ،کی مدد کون کرے گا۔
 گھر سے باہر جمع ہونے کی کوئی جگہ مخصوص کر لیں ا
مثال کوئی درخت یا کھمبا وغیرہ ،جہاں پر سب لوگوں کو شمار کیا جا
سکے۔
 گھر سے باہر نکل کر موبائل فون یا کسی پڑوسی کے فون کے ذریعے فائر ڈیپارٹمنٹ کو فون کریں۔
 آگ کی صورت میں اپنے گھر سے باہر نکلنے کے منصوبے کی مشق کریں۔
 جب باہر نکل جائیں ،تو باہر ہی رہیں۔ آگ کی موجودگی میں کبھی بھی بلڈنگ میں دوبارہ داخل نہ ہوں۔
اپارٹمنٹس والی عمارتوں میں رہائش پذیر ایسے لوگ جنہیں آگ کی صورت میں باہر نکلنے میں مدد درکار ہو:
 اگر آپ کو معاونت درکار ہو ،تو سپرنٹینڈینٹ یا لینڈ الرڈ کو بتائیں۔
 اپنا نام فائر سیفٹی پالن میں 'معاونت کے طلبگار لوگوں' کی فہرست میں شامل کروائیں ،تاکہ فائر ڈیپارٹمنٹ کو معلوم ہو کہ آپ
کس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں۔
 ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے عمارت کے فائر سیفٹی پالن میں موجود طریقوں سے واقفیت حاصل کریں۔
اقتباس

"اس ویکینڈ کے دوران ہمیں  2017کے بعد پہلی مرتبہ ایک مہلک آگ کا سامنا کرنا پڑا۔ برامپٹن فائر اور سٹی آف برامپٹن کی جانب سے
میں آگ سے متاثرہ تمام لوگوں اور ان کی فیملی اور دوستوں سے ،اور اس دلخراش آگے سے متاثر ہونے والے دیگر تمام لوگوں ،بشمول
فائر فائٹرز سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ میں تمام رہائشیوں سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی ہر منزل
پر اور سونے کے تمام مقامات سے باہر اسموکنگ االرم چالو حالت میں رکھیں۔ آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور جان بچانے کے لیے آپ
کے پاس  60سیکنڈ سے بھی کم وقت موجود ہو سکتا ہے۔ جان بچانے کے لیے بروقت انتباہ نہایت اہم ہوتا ہے اور صرف کارآمد اسموک
االرم ہی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔"
-

فائر چیف بل بوئیز۔

مزید معلومات کے لیے  www.bramptonfire.comمالحظہ کریں یا برامپٹن فائر کو ٹوئٹر پر  @BramptonFireESپر فالو
کریں
30-سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،مالحظہ کریں www.brampton.caیا ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک ،اور
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