
 ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਦੇਂ, ਤਲਦੇ, ਭੰੁਨਦੇ ਅਤੇ ਰਾੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬਰਨਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕਦਓ।

 ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਬੇਕ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇਸਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈਕੱ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰਮਾਈਂਡਰ ਵਜਂੋ 
ਟਾਈਮਰ ਵਰਤੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

 ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਨਾ 
ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਲਕੋਹਲ, ਡ੍ਰ ਗਸ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ 
ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ।

 ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸਟੋਿਟੌਪ ਤਂੋ ਹਟਾਓ, ਜੋ ਜਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ 
ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ, ਓਵਨ ਦਸਤਾਨੇ, ਪੌਟ ਹੋਲਡਰਸ, ਤੌਲੀਏ, ਕੱਪੜਾ, 
ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਫੂਡ ਪੈਕੇਕਜੰਗ ਆਕਦ।

 ਕੱਪਵਿਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਦੇਂ ਸਮਂੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਫੱਟ ਜਾਂ ਭੀੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਕਹਨੋ।

 ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਗ ਹਟਾ ਵਦਓ ਜਦਂੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਸਾਫ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਦਓ।

 ਵਤਆਰ ਰਹੋ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਪਕਾਉਦੇਂ ਸਮਂੇ ਓਵਨ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਪੌਟ/ਪੈਨ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੰੂ 
ਸਟੋਵ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।

ਥੋਿ੍ੀ ਵਜਹੀ ਵਚਕਨਾਈ ਜਾਂ ਪੌਟ/ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਅੱਗ
• ਕਦੇ ਿੀ ਵਚਕਨਾਈ ਤਂੋ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ!

• ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਓਵਨ ਦਸਤਾਨੇ ਪਕਹਨੋ।

• ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਟ/ਪੈਨ ਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖੋ।

• ਬਰਨਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਪੈਨ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਨਾ ਕਹਲਾਓ ਜਾਂ 
ਹਟਾਓ।

• ਕਜਸ ਪੌਟ ਕਵੱਚਂੋ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਜਾਂ ਕਲਜਾਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਜਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਡੱਗ ਕਪਆ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਓਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਅੱਗ
• ਓਵਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਰੱਖੋ।

• ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਓਿਨ ਦਾ ਦਰਿਾਜਾ ਨਾ ਖੋ੍ਲੋ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਅੱਗ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਿੇ।

ਮਾਈਕੋ੍ਿੇਿ ਓਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਅੱਗ 
• ਤੁਰੰਤ ਮਾਈਕ੍ਰ ੋ ਵੇਵ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਦਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਖੇ ਨੰੂ ਲਪਟਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ 

ਤਂੋ ਰੋਕਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਮਾਈਕੋ੍ਿੇਿ ਓਿਨ ਦਾ ਦਰਿਾਜਾ ਨਾ ਖੋ੍ਲੋ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ 
ਅਤੇ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਿੇ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੋਜਨ 
ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੁਝਾਿਾਂ ਨੰੂ ਅਪਨਾਓ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ 
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ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ;
ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗੇ ਵਕ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ।
ਕਕਉ?ਂ ਅੱਗ, ਤਾਪ ਅਤੇ ਧੰੂਆਂ, ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਹੋਰ ਡਹੱਕਸਆਂ ਕਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਜਸਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਰਸੋਈ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਹੀ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੋਵੇ।
ਜਦਂੋ ਸ਼ੱਕ ਹੋਿੇ: ਬਾਹਰ ਵਨੱਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ! ਹਮੇਸ਼ਾ 9-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

905.458.5580

ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਦੇਂ ਸਮਂੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੁਰੱਵਖਆ ਜਾਂਚਸੂਚੀ
ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਦੇਂ ਸਮਂੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ, 
ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਅੱਗ ਦਾ #1 ਕਾਰਨ ਹਨ।


