
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1 ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬ੍ਰ ਤੱਕ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮਨੋੋਆਕਿਾਈਡ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (28 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1 ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬ੍ਰ ਤੱਕ, ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ (Carbon 

Monoxide Awareness Week) ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਗੰਧਹੀਣ, ਿੁਆਦਹੀਣ, ਨਾ ਰਦੱਿਣ 

ਵਾਲੀ ਗੈਿ, ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ, ਇਿ ਗੈਿ ਰਵੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ ਦਾ 
ਰਵਸ਼ਾ ਹੈ, “ਰਜਿਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਿਕਦ,ੇ ਿੰੁਘ ਨਹੀਂ ਿਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੁਆਦ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਰ ਿਕਦਾ ਹੈ!” ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਬ੍ਨ 

ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services), ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕਾਰਬ੍ਨ 

ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰ ੰਦਗੀ ਬ੍ਚਾ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿੁਝਾਅ: 

 

• ਘਰ ਦੇ ਿੌਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰ ੇਰਹੱਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਇੰਿਟਾਲ ਕਰੋ।  
• ਮਹੀਨੇ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਟੈਿਟ ਕਰੋ। ਅਰਜਹ ੇਅਲਾਰਮ ਵਰਤਣ ਬ੍ਾਰ ੇਿੋਚੋ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ 10-ਿਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 

ਰਲਥੀਅਮ ਬ੍ੈਟਰੀ ਹਵੋੇ, ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਰਚੰਤਾਮੁਕਤ ਰੱਖੇ। 
• ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ ਅਤੇ ਿਾਲ ਰਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਿਦਾ ਅਰਿਆਿ ਕਰੋ। 
• ਕਦ ੇਵੀ ਗੈਰਾਜ ਰਵੱਚ ਰਕਿੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਕਿੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਰਨਸ਼ਰਕਰਰਆ ਨਾ ਛੱਡੋ।  
• ਕਦ ੇਵੀ ਘਰ ਜਾਂ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਦੂਰ ਜਾਂ ਪਰੋਪੇਨ ਕੂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ। 
• ਕਦ ੇਵੀ ਘਰ ਜਾਂ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਪੇਨ ਹੀਟਰ ਨਾ ਵਰਤੋ। 

ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਬ੍ਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 

ਜਾਓ: 

• ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ (Carbon Monoxide Awareness Week) 

• ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (Home Escape Plan) 

• ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਕਈ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵੱਚ) (Home Escape Plan (multi-language) 

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਿ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਆਪਣ ੇਘਰ ਰਵੱਚ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਅਲਾਰਮ 

ਇੰਿਟਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ; ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ 

ਬ੍ਣਨ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਿਾਈਲੈਂਟ ਰਕਲਰ (ਚੱੁਪ-ਚਪੀਤੀ ਕਾਤਲ) ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਅਤੇ 

ਬ੍ਚਾਅ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰ ੰਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/Carbon-Monoxide-Awareness-Week-.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx


 

 

“ਿੁਰੱਰਖਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹੈ! ਅਿੀਂ ਿਾਰ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਦੇ ਖਤਰਰਆਂ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣ ੋਅਤੇ ਘਰ ਰਵੱਚ 

ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਰਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੱੁਕੋ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ 

ਰਕ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਇੰਿਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਨਯਰਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟੈਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” 
- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਇਿ ਗੈਿ ਦੇ ਖਤਰਰਆਂ ਬ੍ਾਰ ੇਅਤੇ ਇਿ ਬ੍ਾਰ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਕਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵੱਚ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਦਾ  ਰਹਰ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰਕਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਿ ਘਰ ਰਵੱਚ ਿੌਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਰਹੱਰਿਆਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਦਾ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹਣੋਾ  ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਬ੍ਾਲਨ ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਟੈਚਡ ਗੈਰਾਜ ਹੈ। 
ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਟੈਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਾਲ ਰਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ੈਟਰੀਆਂ ਬ੍ਦਲੋ। 
ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਲ ਰਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਿਦਾ ਅਰਿਆਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 
- ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਿ (Bill Boyes), ਫਾਇਰ ਚੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ ੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 

                                                                                       

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

