ગેરેજ સુરક્ષા તપાસ-યાદી
આગને રોકો તે શરૂ થાય તે પહે લાં અને જાેખમી
કાબર્ન મોનોક્સાઇડ (CO) નું ઝે ર ફેલાતું અટકાવો!
ગેરેજમાં લાગતી આગ બ્રેમ્પટનમાં આગ લાગવાનું #2 કારણ છે. ગેરેજમાં થતા ઘણાં કામો અસુરિક્ષત હોય છે અને તે
આગ લાગવાનું કે CO ઝે ર ફેલાવાનું કારણ બની શકે.

આ સુરક્ષા સૂચનો અનુસરો અને કયા અસુરિક્ષત કામો ટાળવા જાેઇએ તે જાણો, પછી ભલે ગેરેજનો
દરવાજાે ખુલ્લો રાખતા હો:
ં સૂચનો:
સુરિક્ષત સ્ટોરેજ/િરફ્યુઅિલગ

____________________________________________________________________

જાેખમી માલસામગ્રીનો સંગ્રહ ગરમ થવાના, તણખા ઝરવાના, કે આગની જ્વાળા પકડવાના સ્ત્રોતથી દૂ ર કરો.
તેમાં ઇલેિક્ટ્રક મોટરો સામેલ છે , જેને ચાલુ કે બંધ કરતી વખતે તેમાંથી તણખા ઝરી શકે છે .
ગેસોિલનનો સંગ્રહ ચુસ્તપણે બંધ ઢાંકણવાળા, લેબલ ચોટં ાડેલા અને મંજૂર પાત્રોમાં કરો. તમે મહત્તમ 30
લીટરનો જથ્થો સંઘરી શકો છો.
સાવચેતી રાખો; ઢોળાયેલું ઇંધણ સહે લાઇથી સળગીને આગ લાગવાનું અને ગંભીરતાથી દાઝવાનું કારણ બની શકે
છે . ઢોળાયેલું બધું ઇંધણ અને જાેખમી પવાર્હી તાિત્કાલક સાફ કરી નાખો.
સાધન માત્ર ઠં ડુ થાય ત્યારે િરફ્યુઅલ કરો (લૉન મૂવસર્, સ્નો બ્લોઅસર્, વગેરે).

સુરિક્ષત િનકાલના સૂચનો:
ધૂમ્રપાન સામગ્રી સીધી કચરામાં ખાલી કરવાનું ટાળો. િસગારેટના ઠૂં ઠા અને રાખ પાણીમાં પહે લા બોળો અને પછી કચરાપેટીમાં િનકાલ
કરો. ધૂમ્રપાન સામગ્રી, જેમ કે િસગારેટના ઠૂં ઠાનો ઊંડી અને મજબૂત એશટ્રેમાં િનકાલ કરો.
ચીકાશવાળા અને દ્રાવક-ભીના ચીથં રાનો ચુસ્ત બંધબેસતા ઢાંકણવાળા ધાતુના પાત્રમાં િનકાલ કરો.
બધી િરચાજર્ કરી શકાતી અને 9 વોલ્ટની બેટરીઓનો િનકાલ કરતા પહે લાં તેના છે ડા પર ટે પ ચોટં ાડો. રીજીયન ઑફ પીલના બેટરી
િરસાઇકિલગં પ્રોગ્રામ પર માિહતી માટે તેઓનો સંપકર્ કરો.
ભિવષ્યમાં ન જરૂરી અથવા ઉપયોગમાં ન લેવાની જ્વલનશીલ અને દહનશીલ સામગ્રીઓનો અવારનવાર િનકાલ કરો.
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ગેરેજ સુરક્ષા તપાસ-યાદી
સુ
રિક્ષત ઇલેિક્ટ્રકલ સૂચનો:
_________________________________________________________________________________
વધારાની સરિકટ્ સ, આઉટલેટ્સનું િનરીક્ષણ અને ઇન્સ્ટૉલ કરવા અને તમારી ઇલેિક્ટ્રકલ િસસ્ટમમાં કોઈ સમારકામો પૂરા કરવા હં મેશા
લાઇસન્સધારક કોન્ટા્ર ક્ટર પાસે કામ કરાવો. લાઇસન્સધારક કોન્ટા્ર ક્ટર શોધવા ઇલેિક્ટ્રકલ સેફ્ટી ઓથોિરટી (ESA) નો સંપકર્ કરો.
સરિકટ ઓવરલોડ થતી ટાળો; જાે વધારાના આઉટલેટ્સ, કે સરિકટ્ સની જરૂર છે કે કેમ તે િનધાર્િરત કરવા લાઇસન્સધારક કોન્ટા્ર ક્ટરની
સલાહ લો.
એક્ષ્ટે ન્શન વાયરો આઉટલેટ વગર જે તે િવસ્તારોમાં હં ગામી ઊજાર્ પૂરી પાડે છે . તેઓની િડઝાઇન લાંબા-ગાળાના ઉપયોગ કે કાયમી
વાયિરંગને બદલવા માટે કરવામાં આવતી નથી.
તમે પોતાને શૉક લાગવાથી બચાવો; તમારા ગેરેજ સિહત બધાં આઉટડોસર્ આઉટલેટ્સ પર ગ્રાઉન્ડ ફૉલ્ટ સરિકટ ઇન્ટરરુપ્ટસર્ (GFCI)
ઇન્સ્ટૉલ કરો.
જાે ઓજારો, સાધનો કે ઉપકરણોમાંથી તણખા ઝરે, તે વધારે પડતા ગરમ કે બંધ થાય તો, તેનું પ્લગ કાઢી નાખો અને તેની તપાસ ડીલર કે
લાયક એપ્લાયન્સ સિવર્સ ટે કિનિશયન પાસે કરાવો.
ઓનસર્ મેન્યુઅલમાંની સૂચનાઓ વાંચીને અને અનુસરીને ઇલેિક્ટ્રક વાહનો ચાજર્ કરાવો.

અસુરિક્ષત પ્રવ્ૃિત્તઓ:
ગેરેજની અંદર ક્યારેય રાંધશો નિહ કે બારબેક્યુ ચલાવશો નહી.ં
ક્યારેય પ્રોપેન કે અન્ય ઇંધણ બાળતા હીટસર્, એપ્લાયન્સીસ કે જનરેટસર્નો ઉપયોગ કરશો નહી.ં
ગેરેજમાં ક્યારેય વાહન, ઇંધણથી ચાલતું એિન્જન કે મોટર (દા.ત. લૉન મૂવસર્, સ્નો બ્લોઅસર્) ચલાવશો નહી.ં
ગેરેજ કે ઘરમાં ક્યારેય ધૂમ્રપાન કરશો નહી;ં ધૂમ્રપાન કરનારાઓને બહાર ધૂમ્રપાન કરવા પ્રોત્સાિહત કરો.
બળી શકતી સામગ્રીઓના ઠૂં ઠા (દા.ત. વનસ્પિત, કૂં ડાના છોડની સળીઓ) ક્યારેય બહાર ફેકં શો નહી.ં
પ્રોપેન ગેસ સીિલડં સર્નો સંગ્રહ ક્યારેય તમારા ગેરેજ કે ઘરમાં કરશો નહી.ં ધડાકો થઈ શકે છે જાે ગળતર વરાળ
ઇિગ્નશન સ્ત્રોતના (દા.ત. ઇલેિક્ટ્રકલ સાધન)ના સંપકર્ માં આવે.

યાદ રાખશો: આગ લાગવાની ઘટના ઘટાડવા, તમારું ગેરેજ સાફ અને સુઘડ રાખો.

