ਦੀਵਾਲੀ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ
ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਮਨਾਓ

ਪਟਾਿਕਆਂ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।

ਇਹ ਕਰੋ
• ਿਸਰਫ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਓ: ਿਵਕਟੋ ਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day),
ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਡੇ (Canada Day), ਦੀਵਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ (New
Year’s Eve)

• ਛੋ ਟੀ-ਰੇ ਂਜ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਓ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਦੂਰੀ ਤੱ ਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
• ਪਟਾਕੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਨੱਜੀ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਓ
• ਕੋ ਿਵਡ-19 (COVID-19) ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਿਨਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ
• ਲੰ ਮੀ-ਰੇ ਂਜ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਦੂਰੀ ਤੱ ਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
• ਸਕੂਲ ਯਾਰਡਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਾਈਡਵਾਕਸ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ
ਚਲਾਓ

ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋ ਲ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਪ੍ਰੂ ਫ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
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ਪਟਾਿਕਆਂ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਿਖਆ
ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਝਾਅ
• ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਫੁ ਲਝੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਕੋ ਲ ਪਾਣੀ ਰੱ ਖੋ
• ਕਦੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅੱ ਗ ਲੱ ਗੇ ਪਟਾਕੇ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ
ਨਾ ਫੜ੍ਹੋ
• ਜਲਦੇ ਹੋ ਏ ਪਟਾਿਕਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਵੋ

• ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੋ

• ਸਾਰੇ ਪਟਾਿਕਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਣ ਿਦਓ

• ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ ਲਈ, 30 ਿਮੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ
ਕੋ ਲ ਜਾਓ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋ ਿਵਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਿਨਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

brampton.ca/fireworks

ਤੇ ਜਾਓ

