
 રસોડામાં જ રહો જ્યારે ખોરયાક રયાંધો, તળો, બયાફો, ગ્રિલ કરો કે 
બ્ોઇલ (બેક) કરો. બર્નર બંધ કરો જે તમે કોઇ કયારણસર રસોડંુ 
છોડીરે દૂર જવ.

 તમારા ઘરમાં રહો જ્યારે ખોરયાક ઉકયાળો, પકવતયા હો કે શેકતયા 
હો. રંધયાતો ખોરયાક નરયમમતપણે તપયાસતયા રહો અરે તમે ખોરયાક 
રયાંધતયા હોવયારું તમરે યયાદ અપયાવવયા ટયાઇમરરો ઉપયોગ કરો.

 સચેત રહો અને ધ્ાન આપો જ્યારે ખોરયાક રયાંધતયા હો. ક્યારેય 
રસોઇ રયાંધશો રહહ જે તમે સચેત રયા હો, ઊંઘ આવતી હોય, દયારૂ, 
રશીલી દવયાઓ કે દવયારું સેવર કયુું હોય.

 સળગીને આગ પકડી શકતી વસતતુઓ ખસેડો, સટવટોપથી દૂર 
રયાખો. દયા.ત. ઓવર મમટ્સ (હયાથમોજ), પોટ હોલ્ડસ્ન, ટુવયાલ, 
કપડંુ, રયાંધવયારયા વયાસણો, ખોરયાકરું પેકેજંગ, વગેરે.

 કપડાંને આગ લાગવાથી બચાવો રયાંધતી વખતે ટંૂકયા, બંધબેસતયા-
ફફહટંગવયાળયા કે ચુસત વયાળેલી બયાંયવયાળયા કપડયાં પહેરો.

 નાના ઉપકરણોના પલગ કાઢી નાખો જ્યારે તે ઉપયોગમયાં રયા 
હોય. ઉપકરણરે સયાફ કરતયા પહેલયાં અરે દૂર મૂકતયા પહેલયાં હંમેશયા 
ઠંડુ થવયા દો.

 તૈ્ાર રહો રયાંધતી વખતે ઓવર મમટ્સ અરે પોટ/પૅર મલડ 
(વયાસણ કે કઢયાઇરયા ઢયાંકણ)રે સટવરી બયાજુમયાં રયાખો.

થોડીક ગ્ીસની કે પોટ/પૅનની જવાળા
• ગ્ીસની જવાળા પર પાણી ક્ારે્ રેડશો નહી!ં
• તમયારયા હયાથ સુરક્ષિત રયાખવયા તમયારયા ઓવર મમટ્સ (હયાથમોજ) 

પહેરો.
• જવયાળયાઓ ઓલવવયા પોટ/પૅર ઉપરરું ઢયાંકણ સરકયાવો.
• બર્નર બંધ કરો અરે પૅર (કઢયાઇ) ઠંડી રયા થયાય તયાં સુધી ઢયાંકણ 

ખસેડશો કે કયાઢી રયાખશો રહી.ં
• જવયાળયાથી ગરમ પોટરે પકડવયારો કે લઇ જવયારો પ્રયત્ન કરશો રહહ, 

તેરયાથી તમયારી ચયામડી દયાઝી જશે અરે જે હયાથમયાંથી છટકી જય તો, 
આગ ફેલયાશે.

ઓવનની જવાળા
• જવયાળયા ઓલવી રયાખો અરે દરવયાજે બંધ રયાખો.
• ઓવન ઠંડતુ  ના થા્ અને જવાળા પરેૂપરૂી ઓલવા્ નહહ તાં સતુધી 

તેનો દરવાજે ખોલશો નહી.ં

માઇક્ોવેવ ઓવનની જવાળા
• મયાઇક્ોવેવરે તયાતકયામલક બંધ કરીરે ચયાલુ પંખયાથી જવયાળયારે 

ઓક્સિજર મળતો રોકો.
• માઇક્ોવેવ ઓવન ઠંડતુ  ના થા્ અને જવાળા પરેૂપરૂી ઓલવા્ 

નહહ તાં સતુધી તેનો દરવાજે ખોલશો નહી.ં

રસોઇ બનાવતી વખતે સતુરક્ા રાખવાના આ સચૂનો 
રસોડામાં લાગતી આગને રોકીને તમારા ઘરને સતુરક્ક્ત 
રાખે છે.

આગ લાગવાના હકસસામાં 
ધ્ાનમાં લેવાની કા ્્યવાહીઓ
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રસોડામાં લાગતી આગથી હંમેશા કટોકટી ઊભી થા્ છે;
9-1-1 પર તાતકાલલક કૉલ કરો, તમે આગ ઓલવાઇ ગઇ હોવાનતું વવચારતા હો તો પણ.
કેમ? આગ, ગરમી અરે ધૂમયાડો તમયારી જણ બહયાર અનય નવસતયારોમયાં ખરેખર ફેલયાઇ શકે છે. 

રસોડયારી રયારી આગ ઓલવવયારો પ્રયત્ન મયાત્ર તો જ કરો જે તેમ કરવું સુરક્ષિત હોય.
જ્ારે પણ શંકા હો્ તારે: બહાર નીકળો અને બહાર રહો! 9-1-1 પર હંમેશા કૉલ કરો.

905.458.5580

રસોઇ બનાવતી વખતે તમારી 
સતુરક્ા તપાસ-્ાદી
બે્મપટનમાં આગ લાગવાનતું #1 કારણ રસોઇ 
બનાવતી વખતે લાગતી આગ છે.


