ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ: ਇਹ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹਨ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲੱ ਗ ਜਾਵੇ … ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ । ਤੁਰੰ ਤ 9-1-1 ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇ ਕ ਮੰ ਜ਼ਲ ਤੇ ਅਤੇ ਸੌ ਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ
ਲਗਵਾਓ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਵਾਰੀ
ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀਜ ਤੇ ਵੀ
ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ , ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਣ, ਜਦੋ ਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ
ਲਿਖੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇ :
• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ
ਡਿਸਕਨੈ ਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਵੇ ।
• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਚੱ ਲ
ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੂੰਏਂ ਦੇ
ਅਲਾਰਮ ਡਿਸੇ ਬਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ
ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਹੈ !
ਵਾਧੂ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬੈ ਡੱ ਰੂ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ
ਅਲਾਰਮ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰੋ ।

ਮਹੀਨੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ, ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੇ
ਟੈ ਸਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈ ਸਟ
ਕਰੋ ।

ਬੈ ਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਾਂ
ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲੋ ।
ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਰਮ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ , ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ
ਚਿੰ ਤਾ-ਮੁਕਤ 10 ਸਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਲਿਥੀਅਮ
ਬੈ ਟਰੀ ਹੋ ਵੇ ।
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10 ਸਾਲ ਤੋ ਂ

ਵੱ ਧ ਪੁਰਾਣੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ
ਬਦਲੋ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਹਾਰਡਵਾਇਰਡ/ਇਲੈ ਕਟ੍ ਰੀਕਲ
ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਦੋ ਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਇੰ ਟਰਕਨੈ ਕਟਿਡ ਧੂੰਏਂ ਦੇ
ਅਲਾਰਮ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰੋ । ਜਦੋ ਂ ਇੱ ਕ ਅਵਾਜ਼ ਕਰੇ ,
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਹਰੇ ਕ ਮੰ ਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇ ਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਇੰ ਟਰਕਨੈ ਕਟਿਡ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇ ਂ,
ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇ ਂ ਬਦਲੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱ ਕੋ ਖਰਾਬ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤਾਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਲਾਰਮ, ਮੌ ਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ
ਭੋ ਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਟੀਵੇ ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ , ਤਾਂ ਬੈ ਟਰੀ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਅਲਾਰਮ
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਫੋ ਟੋ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿ ਕ
ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ ।

ਅਜਿਹੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ
ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰੋ , ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਗਾੜ
ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱ ਚ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ
ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਜੁਅਲ
ਚੇ ਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਫਲੈ ਸ਼ਿੰ ਗ ਸਟ੍ਰੋ ਬ ਲਾਈਟਸ
ਅਤੇ ਸਟੈ ਂਡਰਡ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਐਕਟੀਵੇ ਟ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ੍ ਹਾਣਾ ਜਾਂ ਬੈ ਡੱ ਸ਼ੇ ਕਰ।

ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ: ਇਹ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ – ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰੋ – ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈ ਸਟ ਕਰੋ

ਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਕਿੱ ਥੇ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਛੱ ਤ ਉੱਤ�ੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰੋ ।
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ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਛੱ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ, ਡੈ ਡ ਏਅਰ ਸਪੇ ਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ ਹਾ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਧੂੰਏਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ।

905.458.5580

bramptonfire.com
firelife@brampton.ca

BramptonFire
@BramptonFireES

