
 

 

 

11 ਜਨਵਰੀ, 2018 

 

ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਨੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ ਧ ੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਨਵਿੱਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਦਾ 

ਅਨਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਓਸ਼ਾਵਾ (Oshawa) ਨਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨ ੂੰ ਲਿੱਗੀ ਨਿਆਨਕ ਅਿੱਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 

ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (Brampton Fire and Emergency Services) ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਤ ੇਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹਿੱਨਸਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਲ  ਧ ੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਘਰ ਨਵਿੱਚ ਅਿੱਗ 

ਲਿੱਗਣ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਨਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹੇਠਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ (Brampton Fire) ਵਿੱਲੋਂ  ਘਰ ਨਵਿੱਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਨਿਆ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਦਿੱਤ ੇਗਏ ਹਨ: 

ਧ ੂੰਏਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦ ੇਅਲਾਰਮ ਸਬੂੰਧੀ ਆਸਾਨ ਸਝੁਾਅ: 

· ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹਿੱਨਸਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਲ  ਧ ੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਲਈ, ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ 

ਨਸਫਾਨਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਬੈਡਰ ਮ ਨਵਿੱਚ ਧ ੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਨਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨਵਿੱਚ ਧ ੂੰਏਂ ਦੇ ਵਾਧ  ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

· ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਵਿੱਚ ਬਾਲਣ-ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਚੁਿੱਲਹ ਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱਨਗਆ (ਅਟੈਚਡ) ਗਰਾਜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿੱਨਸਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਲਈ, ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਜ਼ਲ 'ਤੇ 

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। 

· ਮਹੀਨੇ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਧ ੂੰਏਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੋ। 

· ਧ ੂੰਏਂ ਦੇ ਅਤ ੇਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਿਰਾਬ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ 

ਕਰੋ। 

ਘਰ ਨਵਿੱਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ 'ਤ ੇਬਚਾਅ ਯਜੋਨਾਬੂੰਦੀ ਦ ੇਆਸਾਨ ਪੜਾਵਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

· ਹਰ ਨਕਸੇ ਨ ੂੰ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਰਸਨਤਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਸੂੰਿਵ ਹੋਵੇ।  

· ਸਾਰੇ ਨਨਕਾਸ ਰਸਤ ੇਨਨਰਨਵਘਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

· ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਹਜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਅਨਜਹੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਨਤਆਰ ਕਰੋ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਉਸ ਅਪਾਹਜ 

ਨਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰਿੱਨਿਆ ਜਾਏ। ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕਰੋ ਨਕ ਛੋਟੇ ਬਿੱਨਚਆਂ, ਵਿੱਡੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤ ੇਨਜਸਨ ੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ 

ਮਦਦ ਦੀ ਨਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਕਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

· ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਮਲਣ ਦੀ ਥਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਨਜਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁਿੱਿ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ, ਨਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕੇ। 

· ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨ ੂੰ, ਨਕਸੇ ਸੈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

· ਆਪਣੀ ਘਰ ਨਵਿੱਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਨਿਆਸ ਕਰੋ। 

· ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਿੱਕਲਣ 'ਤੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਕਦ ੇਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। 

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜ ੋਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਬਲਨਡੂੰਗਾਂ ਨਵਿੱਚ ਰਨਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹ:ੈ 

· ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ ਦਿੱਸੋ। 

· ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਨਬਲਨਡੂੰਗ ਦੀ ਅਿੱਗ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਵਿੱਚ ‘ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ, ਨਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ’ੈ, ਸ ਚੀ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ 

ਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨ ੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਹੜ ੇਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵਿੱਚ ਹੋ। 

· ਆਪਣੀ ਨਬਲਨਡੂੰਗ ਦੀ ਅਿੱਗ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਵਿੱਚ ਨਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 



 

 

ਹਵਾਲਾ: 

“ਅਿੱਗ ਇੂੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹ ੈਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਨਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਨਿੱਕਲਣ ਲਈ 60 ਸਨਕੂੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸਲਈ ਜਲਦੀ 

ਨਚਤਾਵਨੀ ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਨਸਰਫ਼ ਚਾਲ  ਧ ੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 

-       ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਨਬਲ ਬੋਇਸ (Bill Boyes)। 

ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਸਬੂੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonfire.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ (Brampton Fire) ਨ ੂੰ Twitter 

@BramptonFireES 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਡਾ ਸਚੋ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਵਿੱਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰ ੇਨਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ ਵਿੱਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘ ੇਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵਿੱਚ ਸਨਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ 

ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ ੋਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਨਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵਿੱਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹਾ ਜੁਨੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨਹਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ ਅਿੱਗੇ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨ ੂੰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤ ੇਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ www.brampton.ca 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 
 

 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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