
 

 

 
    برائے فوری اجراء

   
 

 نومبر تک کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کا ہفتہ منا ہے 7تا  1سٹی آف برامپٹن  

  

نومبر تک کے ہفتہ کو کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کے ہفتہ کے طور پر منا   7تا   1سٹی آف برامپٹن  – (2022اکتوبر  28برامپٹن، آن )
رہا ہے۔ کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کے ہفتے کے دوران کمیونٹی کو کاربن مونو آکسائیڈ کے خطرات کے بارے میں آگاہی دینے پر 

اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صالحیت رکھتی ہے۔ اس  توجہ مرکوز کی جائے گی جو ایک بے بو اور نظر نہ آنے والی گیس ہوتی ہے 
اور  کتے، وہ آپ کو ہالک کر سکتا ہے!"سال کا مرکزی خیال ہے "جس دشمن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے یا چکھ بھی س

 جائے گا۔ اس دوران کاربن مونو آکسائیڈ کے االرمز کو کارآمد حالت میں رکھنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا 

 برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز رہائشیوں کو یاد دالتی ہے کہ کاربن مونو آکسائیڈ کے االرم چالو حالت میں رکھنے سے آپ اپنی زندگی
 کو بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے اہم مشورے:

 کریں۔ سونے کی تمام جگہوں کے ساتھ کام کرنے والے کاربن مونو آکسائیڈ کے االرم نصب  •

سال تک چلنے والی   10انہیں ہر مہینے ٹیسٹ کریں۔ ایسے االرم استعمال کرنے پر غور کریں جن میں پریشانی سے پاک  •

 لیتھیم بیٹری موجود ہوتی ہے۔ 

 اپنے گھر سے ہنگامی طور پر باہر بھاگنے کا منصوبہ بنائیں اور سال میں دو بار اس کی مشق کریں۔  •

 گرم نہ کریں اور نہ ہی وہاں پر اسٹارٹ حالت میں چھوڑیں۔ گیراج میں گاڑی کو کبھی  •

 گھر یا گراج کے اندر کبھی بھی باربی کیوز یا پروپین کوکرز کے ساتھ نہ پکائیں۔  •

 گھر یا گراج کے اندر کبھی بھی پروپین ہیٹرز استعمال نہ کریں۔  •

بندی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم   کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کے ہفتے اور گھر سے باہر بھاگنے کی منصوبہ
 مالحظہ کریں: 

  کاربن مونو آکسائنڈ سے آگاہی کا ہفتہ  •

 منصوبہ ہنگامی گھر سے باہر بھاگنے کا  •

 منصوبہ )کئی زبانوں میں( ہنگامی گھر سے باہر بھاگنے کا  •

 اقتباسات

، میں ہر ایک کو اپنے گھروں میں کاربن مونو آکسائیڈ کے االرم لگانے اور گھر سے "کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کے اس ہفتے میں
ہنگامی طور پر بار بھاگنے کا منصوبہ بنانے کی ترغیب دیتا ہوں؛ یہ اہم اقدامات برامپٹن کو صحت بخش اور محفوظ شہر بنانے میں معاون  

ی اور حفاظت اور روک تھام کے بارے میں آگاہی ہمارے رہائشیوں کو ہوں گے۔ کاربن مونو آکسائیڈ ایک خاموش قاتل ہے۔ مسلسل آگاہ
 محفوظ رہنے اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

رات کے بارے میں جانیں "سیفٹی کا آغاز آپ سے ہوتا ہے! ہم تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ کاربن مونو آکسائیڈ کے خط
اور خود کو اور اپنے خاندان کو گھر میں محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ اپنے گھر سے ہنگامی طور پر باہر بھاگنے کا  

ھی کرتے ایک منصوبہ بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاربن مونو آکسائیڈ کے االرم باقاعدگی سے نصب شدہ ہوں اور انہیں ٹیسٹ ب
 رہیں۔" 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور   1رووینا سینتوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

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


 

 

"کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کا ہفتہ ہماری کمیونٹی کو اس مہلک گیس کے خطرات اور اپنے گھر میں کاربن مونو آکسائیڈ کے زہر کو 
حاصل کرنے کا ایک نادر موقع فراہم کرتا ہے۔ ایندھن جالنے والے آالت اور/ یا منسلک شدہ گیراج  کیسے روکنا ہے، کے بارے میں آگاہی 

کے ساتھ ہر گھر میں سونے کی تمام جگہوں کے ساتھ کاربن مونو آکسائیڈ کے فعال االرم لگانے کی ضرورت ہے۔ براہ کرم کاربن مونو 
اور سال میں کم از کم ایک بار بیٹریاں بھی تبدیل کریں۔ اس کے عالوہ، رہائشیوں کے  آکسائیڈ االرمز کی ہر مہینے جانچ کرنا یقینی بنائیں

پاس ہنگامی طور پر گھر سے باہر بھاگنے کا ایک منصوبہ بھی ضرور موجود ہونا چاہیے اور انہیں سال میں دو بار اس کی مشق کرنی 
 چاہیے۔"

 سزبل بوئیر، فائر چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سرو -

 

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 ریں۔ مالحظہ ک  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

                                                                                       

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7+A+0scwN4CrQA1wiuc=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna/301xZPtc8iEQxKYoA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=P8/jomtkZlg6j2Bt7keO4+geUI+85W29L+6WlXB76AI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4=&reserved=0
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