
 உணவை சவைகக்ுை்்போது, ைறுகக்ுை்்போது, ககோதிகக் 
வைகக்ுை்்போது, தீயில் ைோட்டுை்்போது, சூடோகக்ுை்்போது 
சமையலமைமய விட்டு அகலாதீரக்ள்.

 உணவை ்ைக வைகக்ுை்்போது, ்பகக்ிங் கசய்யுை்்போது, 
ைறுகக்ுை்்போது வீட்டிலலலய இருங்கள். அதவை 
அை்ைப்்போது ்சோதியுங்கள் ைற்றுை் நீங்கள் 
சவைத்துகக்கோண்டிருகக்ிறீரக்ள் எை நிவைைில் ககோள்ள 
ஒரு கடிகோரதவ்த உப்யோகியுங்கள்

 சவைகக்ுை்்போது, எசச்ரிக்மகயாகவுை் கவனை் 
சசலுத்தியபடியுை் இருங்கள். நீங்கள் எசச்ரிகவ்கயோக 
இல்லோத்போது, தூகக் கலகக்ைோக இருகக்ுை்்போது, ைது 
அருந்திய ்போது, ்போவத ைருந்து அல்லது சோதோரண 
ைருந்துகள் எடுத்துகக்கோண்ட நிவலயில் ஒரு்போதுை் 
சவைகக்ோதீரக்ள்

 தீப்பிடித்து எரியக்கூடிய விஷயங்கமள ஸ்டை் 
அடுப்பிலிருந்து தள்ளி வையுங்கள். உதோரணைோக, 
கரித்துணி, போதத்ிரை் பிடிகக்ுை் சோதைங்கள், துைோவலகள், 
துணி, சவையல் போதத்ிரங்கள், உணவு கபோட்டலங்கள் 
முதலோைவை

 குட்வடயோை இறுகப் பிடிகக்ுை் ைவகயிலோை முழுகவ்க 
ஆவடயிை் வகைடிப்புகக்வள இருகக்ைோக சுற்றிகக்கோண்டு 
தீப்பிடிப்பமத முன்கூட்டிலய தடுத்திடுங்கள்.

 உப்யோகதத்ில் இல்லோத்போது  சிறிய சவையல் 
சாதனங்கமள மின்னிமைப்பில் இருந்து துை்டித்து 
விடுங்கள். சுதத்ை் கசய்து தள்ளி வைகக்ுை் முை்போக  அத 
கைப்பை் தணியச ்கசய்யுங்கள்

 சவைகக்ுை்்போது, கணப்பு அடுப்பு வகயுவறகவள ைற்றுை் 
போதத்ிரங்கள் ைற்றுை் ைோணலியிை் மூடிகவள ஸ்டை்வுகக்ு 
அருகில் தயாராக மவத்திருங்கள்

சிறிய கிரீஸ் அல்லது பாத்திரை்/வாைலியில் தீ
• எை்மை தீப்பிடித்து எரிந்தால் ஒருலபாதுை் தை்ைீமர 

ஊை்ைாதீரக்ள்

• உங்கள் வககவளக ்கோத்துகக்கோள்ள கணப்பு அடுப்பு 
வகயுவறகவள அணியுங்கள்

• தீசச்ுைோவலவய அடகக் போதத்ிரை்/ைோணலிவய மூடி மீது 
சரிகக்வுை்

• பரை்வர அவணத்துைிட்டு, போதத்ிரதத்ிை் கைப்பை் தணிந்து 
குளிரச்ச்ியவடயுை் ைவர மூடிவய நகரத்த்்ைோ அல்லது 
அகற்ற்ைோ ்ைண்டோை்

• தீசச்ுைோவல இருகக்ுை் போதத்ிரதவ்த எடுகக்்ைோ வகயில் 
தூகக்ிசக்சல்ல்ைோ ்ைண்டோை்; அது உங்கள் சருைதவ்த 
எரித்துைிடுை் ைற்றுை் வகதைறி கீ்ே ைிட்டுைிட்டோல் தீவய 
பரைச ்கசய்துைிடுை்.  

லபக்கரி அடுப்பு தீ
• ஹீட்டவர அவணத்து ைிட்டு கதவை மூடியபடி்ய 

வையுங்கள்

• லபக்கரி அடுப்பு குளிரச்ச்ியமடந்து தீ முை்றிலுைாக 
அமையுை் வமர அதன் கதமவ திைக்காதீரக்ள்.

மைக்லராலவவ் அடுப்பு தீ
• தீசச்ுைோவலகளுகக்ு ஆகஸ்ிஜை் ைேங்குை் ஃ்பை் ஐ நிறுதத் 

உடைடியோக வைக்் ரோ்ைை் அடுப்பிை் மிை் இவணப்வப 
துண்டிகக்வுை். 

• அது குளிரச்ச்ியமடந்து தீ முை்றிலுைாக அமையுை் வமர 
லபக்கரி அடுப்பு கதமவ திைக்காதீரக்ள்

உங்கள் வீட்டில் சையலமை தீப்பிடித்துவிடாைல்  
முன்கூட்டிலய தடுக்க இந்த சமையல் பாதுகாப்பு 
குறிப்புக்கமள உபலயாகியுங்கள்

தீப்பிடித்துவிட்டது என்ைால் 
கருத்தில் சகாள்ள லவை்டிய 
விஷயங்கள்

bramptonfire.com
firelife@brampton.ca

BramptonFire
@BramptonFireES

சமையலமையில் தீப்பை்றுகிைது என்ைாலல அது ஒரு அவசர நிமலதான்;
9-1-1 க்கு உடனடியாக அமைக்கவுை் - தீ அமைந்துவிட்டது என நீங்கள் 
நிமனத்தாலுலை கூட.

ஏன்? உள்ளபடி்ய, உங்களுகக்ுத ்கதரியோை்ல்ய தீ, கைப்பை் ைற்றுை் புவக பிற பகுதிகளுகக்ு 
பரைியிருகக்க ்கூடுை்.

சிறிய அளைிலோை சவையலவற தீவய அவணப்பது போதுகோப்போைது எை்றோல் ைட்டு்ை தீவய அவணகக் முயற்சிகக்வுை்
சந்லதகை் வந்தால்: சவளிலயறி விடுங்கள் ைை்றுை் சவளியிலலலய இருந்துவிடுங்கள்! எப்லபாதுை் 9-1-1 ஐ அமையுங்கள்

905.458.5580

உங்கள் சமையல் 
பாதுகாப்புக்கான  
சரிபாரப்்புப் பட்டியல்
சமையல் சசய்வதில் ஏை்படுை்  
தீதான் ப்ராை்ப்ட்டன் நகரில்  
தீப்பிடிப்பதை்கான #1 காரைைாகுை்


