
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ 
ਸਾਰੇ ਹਹੱਸਸਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ 
ਲਗਵਾਓ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ 
ਹੈ ਸਕ ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 
ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀਜ ਤੇ ਵੀ 
ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਤਂੋ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ 
ਬਦਲੋ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਹਾਰਡਵਾਇਰਡ/ਇਲੈਕਟ੍ੀਕਲ 
ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਇਹ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ, ਜਦਂੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ 
ਸਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ: 
• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਧੰੂਏਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ 

ਸਡਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਗਆ ਹੋਵੇ।
• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਧੰੂਏਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਚੱਲ 

ਨਹੀ ਂਸਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਸਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਧੰੂਏਂ ਦੇ 
ਅਲਾਰਮ ਸਡਸੇਬਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਨੰੂਨ ਦੇ 
ਸਵਰੱੁਧ ਹੈ!

ਜਦਂੋ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸਟਡ ਧੰੂਏਂ ਦੇ 
ਅਲਾਰਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਜਦਂੋ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਕਰੇ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਸਵੱਚ 
ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸਹਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਸਖਆ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬੈਡੱਰੂਮਾਂ ਸਵੱਚ ਧੰੂਏਂ ਦੇ 
ਅਲਾਰਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।

ਇੰਟਰਕਨੈਕਸਟਡ ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਬਦਲਦੇ ਸਮਂੇ, 
ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਸਸਟਮ ਸਵਚਲੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਸਨਟਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਮਂੇ ਬਦਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇੱਕੋ ਖਰਾਬ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਨਵਾਂ ਅਲਾਰਮ, ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਸਨਟਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 

ਮਹੀਨੇ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੇ 
ਟੈਸਟ ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੈਸਟ 
ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰੂਏਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ 
ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਦੇਂ  ਸਮਂੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਅਲਾਰਮ 
ਨੰੂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਫੋਟੋਇਲੈਕਸਟ੍ਕ 
ਯੂਸਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਲ ਸਵੱਚ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ 
ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਚੀ-ਂਚੀ ਂਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲੋ। 
ਅਸਜਹੇ ਅਲਾਰਮ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਚੰਤਾ-ਮੁਕਤ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਲਥੀਅਮ 
ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇ।

ਅਸਜਹੇ ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਸਡਵਾਈਸਾਂ 
ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਗਾੜ 
ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਸਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸਜਹੀਆਂ 
ਸਡਵਾਈਸਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਵਜੁਅਲ 
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਫਲੈਸਸ਼ੰਗ ਸਟੋ੍ਬ ਲਾਈਟਸ 
ਅਤੇ ਸਟਂੈਡਰਡ ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ 
ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਸਰ੍ਾਣਾ ਜਾਂ ਬੈਡੱ ਸ਼ੇਕਰ।

bramptonfire.com
firelife@brampton.ca905.458.5580

BramptonFire
@BramptonFireES

ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ: ਇਹ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ … ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਨੱਕਲ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 



ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ: ਇਹ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦੋ – ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ – ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ 

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਧੰੂਏਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਸਕੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਛੱਤ ਉੱਤਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਸਦੱਟਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਗਲਤ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਧੰੂਏਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧੰੂਏਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਤੀਸਕਸਰਆ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।

CEILING

SIDE WALL

100 mm
(minimum)Acceptable here

“Dead Air Space”
NEVER here

Top of smoke alarm
acceptable here

300 mm
(maximum)

ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ, ਡੈਡ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ

bramptonfire.com
firelife@brampton.ca905.458.5580

BramptonFire
@BramptonFireES

ਛੱਤ

ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਸਾਈਡ ਵਾੱਲ 

“ਡੈਡ ਏਅਰ ਸਪੇਸ” 
ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲਗਾਓ 

ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਟੌਪ 
ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

100 mm 
(ਨਸਊਨਤਮ)

100 mm 
(ਅਧਸਕਤਮ)


