ਗੈ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਜਾਂ ਚ-ਸੂਚੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਅੱ ਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਬਨ
ਮੋ ਨੋ ਆਕਸਾਈਡ (CO) ਜ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਰੋ ਕੋ !
ਗੈ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ , ਬ੍ਰੈ ਂਪਟਨ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲੱ ਗਣ ਦਾ #2 ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗੈ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਸੁਰੱ ਿਖਅਤ
ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਲੱ ਗਣ ਜਾਂ CO ਜ਼ਿਹਰ ਫੈ ਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਅਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ,
ਚਾਹੇ ਗੈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖ੍ਹੁੱ ਲਾ ਹੋ ਵੇ :
ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਸਟੋ ਰੇਜ/ਿਰਿਫਊਲ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਝਾਅ:

____________________________________________________________________

ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ, ਚੰ ਿਗਆੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱ ਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋ ਤ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਸਟੋ ਰ ਕਰੋ । ਇਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਉਹ
ਇਲੈ ਕਿਟ੍ਰ ਕ ਮੋ ਟਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਚੰ ਿਗਆੜੇ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੈ ਸੋਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱ ਸ ਕੇ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ , ਲੇ ਬਲ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰ ਟੇ ਨਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸਟੋ ਰ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਅਿਧਕਤਮ 30 ਿਲਟਰ
ਤੱ ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਟੋ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ; ਡੁੱਿਲ੍ਹ ਆ ਿਫਊਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱ ਗ ਲੱ ਗਣ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਸਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਡੁੱਿਲ੍ਹ ਆ ਹੋ ਇਆ
ਸਾਰਾ ਿਫਊਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ ਸਾਫ ਕਰੋ ।
ਉਪਕਰਨ (ਲਾਅਨ ਕੱ ਟਣ ਵਾਲੇ , ਸਨੋ ਬਲੋ ਅਰ ਆਿਦ) ਨੂੰ ਿਰਿਫਊਲ ਿਸਰਫ ਠੰਡਾ ਹੋ ਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ ।

ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਿਨਪਟਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ:
ਧੂੰਏਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਕੂੜੇ ਿਵੱ ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ । ਿਸਗਰੇ ਟ ਦੇ ਟੁ ਕੜੇ ਅਤੇ ਰਾਖ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਫੇ ਰ
ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱਟੋ। ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਜਵੇ ਂ ਿਸਗਰੇ ਟ ਦੇ ਟੁ ਕੜੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਣ ਡੂੰਘੀ, ਠੋ ਸ ਐਸ਼ਟ੍ਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕਰੋ ।
ਤੇ ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋ ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਿਗੱ ਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈ ਟਲ ਦੇ ਕੰ ਟੇ ਨਰ ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਸ ਕੇ ਢੱ ਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ।
ਿਨਪਟਾਉਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰਚਾਰਜ ਹੋ ਣ ਯੋ ਗ ਅਤੇ 9 ਵੋ ਲਟ ਬੈ ਟਰੀਆਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਤੇ ਟੇ ਪ ਲਗਾਓ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of
Peel) ਦੇ

ਬੈ ਟਰੀ ਿਰਸਾਇਕਿਲੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਲਣਯੋ ਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਿਨਪਟਾਣ ਕਰੋ , ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਣ।

905.458.5580
bramptonfire.com
firelife@brampton.ca

BramptonFire
@BramptonFireES

ਗੈ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਜਾਂ ਚ-ਸੂਚੀ
ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ੀਕਲ ਸੁਝਾਅ:

_________________________________________________________________________________

ਵਾਧੂ ਸਰਕਟਾਂ, ਆਊਟਲੇ ਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ੀਕਲ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਰੰ ਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ੀਕਲ ਠੇ ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ । ਲਾਇਸੈ ਂਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇ ਕੇਦਾਰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ੀਕਲ ਸੇ ਫਟੀ ਅਥਾੱਿਰਟੀ
(Electrical Safety Authority) (ESA) ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਿਕਸੇ ਸਰਿਕਟ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋ ਡ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ ; ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਧੂ ਆਊਟਲੈ ਟਸ ਜਾਂ ਸਰਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਲਾਇਸੈ ਂਸਸ਼ੁਦਾ
ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ।
ਐਕਸਟੈ ਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਿਬਨਾਂ ਆਊਟਲੈ ਟ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਪਾਵਰ ਿਲਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੰ ਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਾਇਿਰੰ ਗ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰੰ ਟ ਲੱ ਗਣ ਤੋ ਂ ਬਚਾਓ; ਆਪਣੇ ਗੈ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਆਊਟਲੈ ਟਸ ਸਮੇ ਤ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਊਟਲੈ ਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰ ਾਊਂਡ ਫੌ ਲਟ ਸਰਿਕਟ ਇੰ ਟਰਪਟਰਸ
(Ground Fault Circuit Interrupters) (GFCI) ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਯੰ ਤਰਾਂ, ਟੂ ਲਸ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਿਗਆੜ ਿਨੱਕਲੇ , ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਰੁ ਕਾਵਟ ਆਵੇ , ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱ ਗ ਕੱ ਢ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਡੀਲਰ ਜਾਂ
ਯੋ ਗ ਉਪਕਰਨ ਸਰਿਵਸ ਟੈ ਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋ ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
ਓਨਰ ਮੈ ਨੁਅਲ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈ ਕਿਟ੍ਰ ਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ।

ਅਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ :
ਕਦੇ ਵੀ ਗੈ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਭੋ ਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ ਜਾਂ ਬਾਰਬੇ ਿਕਊ ਨਾ ਕਰੋ ।
ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਪੇਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਿਫਊਲ ਨਾਲ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ, ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਰੇ ਟਰ ਨਾ ਵਰਤੋ ।
ਕਦੇ ਵੀ ਗੈ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਵਾਹਨ, ਿਫਊਲ ਵਾਲਾ ਇੰ ਜਣ ਜਾਂ ਮੋ ਟਰ ਨਾ ਚਲਾਓ (ਿਜਵੇ ਂ, ਲਾਅਨ ਕੱ ਟਣ ਵਾਲੇ , ਸਨੋ ਬਲੋ ਅਰ)।
ਕਦੇ ਵੀ ਗੈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੰ ਮਾਕੂਨੋ ਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ; ਤੰ ਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਆਖੋ ।
ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਗਰੇ ਟ ਦੇ ਟੁ ਕੜੇ ਉਸ ਸਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਜੋ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੋ ਵੇ (ਿਜਵੇ ਂ ਬਨਸਪਤੀ, ਗਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੱ ਗੇ ਪੌ ਦੇ)।
ਪ੍ਰੋ ਪੇਨ ਗੈ ਸ ਿਸਲੰ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਸਟੋ ਰ ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇ ਕਰ ਿਰਸਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਪ ਿਕਸੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਰੋ ਤ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਵਸਫੋ ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਜਵੇ ਂ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ੀਕਲ ਉਪਕਰਨ)।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ : ਅੱ ਗ ਲੱ ਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱ ਖੋ ।

