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ਗੈਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਜ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਰੋਕੋ!

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਨਪਟਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ:

ਧੰੂਏਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਕੂੜੇ ਿਵੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਿਸਗਰੇਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਰਾਖ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਫੇਰ 
ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੋ। ਧੰੂਏਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਜਵਂੇ ਿਸਗਰੇਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਣ ਡੰੂਘੀ, ਠੋਸ ਐਸ਼ਟ�ੇ  ਿਵੱਚ ਕਰੋ।

ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਿਗੱਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਿਨਪਟਾਉਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ 9 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਤੇ ਟੇਪ ਲਗਾਓ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of 
Peel) ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਿਰਸਾਇਕਿਲੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਲਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਿਨਪਟਾਣ ਕਰੋ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਟੋਰੇਜ/ਿਰਿਫਊਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ:
____________________________________________________________________

 ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਪ, ਚੰਿਗਆੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤਂੋ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ 
ਇਲੈਕਿਟ� ਕ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚਂੋ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਂੇ ਚੰਿਗਆੜੇ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਗੈਸੋਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪ� ਵਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਧਕਤਮ 30 ਿਲਟਰ 
ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ; ਡੱੁਿਲ�ਆ ਿਫਊਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੱੁਿਲ�ਆ ਹੋਇਆ 
ਸਾਰਾ ਿਫਊਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰਲ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ ਕਰੋ।

  ਉਪਕਰਨ (ਲਾਅਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਸਨੋ ਬਲੋਅਰ ਆਿਦ) ਨੰੂ ਿਰਿਫਊਲ ਿਸਰਫ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਗੈਰਾਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖ�ੁ ੱ ਲਾ ਹੋਵੇ:

ਗੈਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ #2 ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗੈਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ CO ਜ਼ਿਹਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।



ਗੈਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ

ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ:

 ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰਾਜ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ ਜਾਂ ਬਾਰਬੇਿਕਊ ਨਾ ਕਰੋ।

 ਕਦੇ ਵੀ ਪ�ੋ ਪੇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਫਊਲ ਨਾਲ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ, ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾ ਵਰਤੋ।

 ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵਾਹਨ, ਿਫਊਲ ਵਾਲਾ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਨਾ ਚਲਾਓ (ਿਜਵਂੇ, ਲਾਅਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਸਨੋ ਬਲੋਅਰ)।

 ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰਾਜ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ; ਤੰਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਆਖੋ।

 ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਗਰੇਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਸ ਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸੱੁਟੋ, ਜੋ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ (ਿਜਵਂੇ ਬਨਸਪਤੀ, ਗਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਪੌਦੇ)।

 ਪ�ੋ ਪੇਨ ਗੈਸ ਿਸਲੰਡਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗੈਰਾਜ ਜਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਿਰਸਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਪ ਿਕਸੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਰੋਤ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿਵਸਫੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਜਵਂੇ ਇਲੈਕਟ� ੀਕਲ ਉਪਕਰਨ)।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੈਰਾਜ ਨੰੂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ।

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇਲੈਕਟ� ੀਕਲ ਸੁਝਾਅ:                                                                                                           
_________________________________________________________________________________

ਵਾਧੂ ਸਰਕਟਾਂ, ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ� ੀਕਲ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ� ੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਲਾਇਸਂੈਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ� ੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾੱਿਰਟੀ 
(Electrical Safety Authority) (ESA) ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਸਰਿਕਟ ਨੰੂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ; ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਧੂ ਆਊਟਲੈਟਸ ਜਾਂ ਸਰਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਾਇਸਂੈਸਸ਼ੁਦਾ 
ਇਲੈਕਟ� ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਿਬਨਾਂ ਆਊਟਲੈਟ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪਾਵਰ ਿਲਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਾਇਿਰੰਗ ਨੰੂ 
ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੁਦ ਨੰੂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤਂੋ ਬਚਾਓ; ਆਪਣੇ ਗੈਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਊਟਲੈਟਸ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਤੇ ਗ� ਾਊਡਂ ਫੌਲਟ ਸਰਿਕਟ ਇੰਟਰਪਟਰਸ 
(Ground Fault Circuit Interrupters) (GFCI) ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਯੰਤਰਾਂ, ਟੂਲਸ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਿਵੱਚ ਚੰਿਗਆੜ ਿਨੱਕਲੇ, ਓਵਰਹੀਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਡੀਲਰ ਜਾਂ 
ਯੋਗ ਉਪਕਰਨ ਸਰਿਵਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤਂੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

ਓਨਰ ਮੈਨੁਅਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੜ�  ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਿਟ� ਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। 


