ਭੋ ਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂ ਚਸੂਚੀ
ਭੋ ਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱ ਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ,
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ ਦਾ #1 ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਸੋ ਈ ਸਬੰ ਧੀ ਅੱ ਗ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਭੋ ਜਨ
ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਓ।






ਅੱ ਗ ਲੱ ਗਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ

ਰਸੋ ਈ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋ ਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਤਲਦੇ , ਭੁੰਨਦੇ ਅਤੇ ਰਾੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਸੋ ਈ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬਰਨਰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿਓ।

ਥੋ ੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿਕਨਾਈ ਜਾਂ ਪੌ ਟ/ਪੈ ਨ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ
•

ਕਦੇ ਵੀ ਚਿਕਨਾਈ ਤੋ ਂ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ!

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਟ ਸੇ ਕ ਤੇ ਭੋ ਜਨ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ, ਬੇ ਕ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ ਜਾਂ ਰੋ ਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ। ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈ ਕੱ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵਜੋ ਂ
ਟਾਈਮਰ ਵਰਤੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋ ਜਨ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ।

•

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਓਵਨ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ ।

•

ਅੱ ਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌ ਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌ ਟ/ਪੈ ਨ ਤੇ ਢੱ ਕਣ ਰੱ ਖੋ ।

•

ਬਰਨਰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਪੈ ਨ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਢੱ ਕਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਓ ਜਾਂ
ਹਟਾਓ।

•

ਜਿਸ ਪੌ ਟ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਣ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇ ਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਡਿੱ ਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅੱ ਗ ਫੈ ਲਾ ਦੇ ਵੇ ਗਾ।

ਚੌ ਕਸ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋ ਜਨ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌ ਕਸ ਨਾ
ਹੋ ਵੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਵੇ, ਅਲਕੋ ਹਲ, ਡ੍ਰ ਗਸ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਭੋ ਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ।
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋ ਵਟੌ ਪ ਤੋ ਂ ਹਟਾਓ, ਜੋ ਜਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗ
ਲੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ, ਓਵਨ ਦਸਤਾਨੇ , ਪੌ ਟ ਹੋ ਲਡਰਸ, ਤੌ ਲੀਏ, ਕੱ ਪੜਾ,
ਭੋ ਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਫੂ ਡ ਪੈ ਕੇਜਿੰ ਗ ਆਦਿ।

ਓਵਨ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ
•

ਓਵਨ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰ ਦ ਰੱ ਖੋ।



ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲੱ ਗਣ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੋ ਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਂ ਛੋ ਟੀਆਂ , ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱ ਟ ਜਾਂ ਭੀੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਨੋ ।

•

ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਓਵਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨਾ ਖ੍ਹੋ ਲੋ , ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱ ਗ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ।



ਛੋ ਟੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱ ਗ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜਦੋ ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ। ਸਾਫ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਣ ਦਿਓ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱ ਗ





ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਭੋ ਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਂ ਓਵਨ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਪੌ ਟ/ਪੈ ਨ ਦੇ ਢੱ ਕਣ ਨੂੰ
ਸਟੋ ਵ ਦੇ ਕੋ ਲ ਰੱ ਖੋ ।

•

ਤੁਰੰ ਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇ ਵ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱ ਖੇ ਨੂੰ ਲਪਟਾਂ ਤੱ ਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ
ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

•

ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨਾ ਖ੍ਹੋ ਲੋ , ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ।

ਰਸੋ ਈ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲੱ ਗਣਾ, ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ;
ਤੁਰੰ ਤ 9-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰੋ , ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗੇ ਕਿ ਅੱ ਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ।
ਕਿਉਂ? ਅੱ ਗ, ਤਾਪ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ, ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਫੈ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗਦਾ।
ਰਸੋ ਈ ਸਬੰ ਧੀ ਛੋ ਟੀ ਅੱ ਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ , ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੋ ਵੇ ।
ਜਦੋ ਂ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋ ਵੇ : ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ ! ਹਮੇ ਸ਼ਾ 9-1-1 ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ।
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