காேரஜ் பாகாப் க் கான சரிபார்ப்ப் பட் யல்
ப் பிக்கத் வங் ம் ன்னதாகேவ அைத நி த்ங் கள் மற் ம்
அபாயகரமான கார்பன் ேமானாக்ைஸ (CO) விஷம் பரவைத
ன் னதாகேவ தத்ங் கள் !
ப் ராம் ப் ட் டன் நகரில் காேரஜ் ப் பித் தேல ெபம் பாலான  விபத் க் கக் #2
காரணம் ஆ ம் . ேகேரஜ் -இல் ெசய் யப் பம் பல ெசயல் பாகம் பாகாப் பற் றைவ
மற் ம் ப் பிக் க காரணமா ற அல் ல CO விஷம் காற் ல் பரவ ஏவா ற.
இந் தப் பாகாப் க் ப் க் கைள பின்பற் ங் கள் மற் ம் காேரஜ் கதகள்
றந் ந் தாேம ட பாகாப் பற் ற ெசயல் கள் எைவ என ெதரிந் ெகாள் ங் கள் :
ெபாட் கைள பாகாப் பாக ைவத் தல் /எரிெபாள் நிரப் வதற் கான

____________________________________________________________________

ப் க் கள் :

அபாயகரமான ெபாட் கைள , ப் ெபா, அல் ல ஜுவாைல ஏற்பத்தக்ய
ெபாட் களில் இந்  ரமாக ைவங் கள் . இவற்ைற விட் ச ் ஆன் /ஆஃப் ெசய் ம் ேபா
ெபா ளம் பக்ய ன் ேமாட் டார்கம் அடங் ம் .
எரிெபாைள அதற்ெகன ஒப் தல் வழங் கப் பட் ட ெகாள் கலனில் இ க்கமாக யிட் ,
ெபயர் அட் ைடயிட்  ேசங் கள் . நீ ங் கள் ேசக்க அமக்கப் பட் ட அகபட் ச
அளவான 30 ட் டர்கேள ஆம் .

எச்சரிக்ைகயாக இங் கள் ; ந்ய எரிெபாளான ையத் ண்விட் 
கைமயான காயம் ஏற்பத்தலாம் . ந்ய அபாயகரமான ரவம் அல் ல
எரிெபாைள உடனயாக ைடத் ய் ைம ெசய் ங் கள் .
ஒ சாதனத்ல் எரிெபாள் நிரப் ைகயில் , சாதனம் ெவப் பம் தணிந்த
நிைலயில் மட் ேம நிரப் பம் (ல் ெவட் ம் எந்ரங் கள் , பனி அகற் ம்
எந்ரங் கள் ).

பாகாப் டன் அகற்

வதற் கான

ப் க் கள் :

ைகந் ெகாண்க்ம் ெபாட் கைள ேநரயாக ப் ைபகடன் இவைத தவிங் கள் .
கெரட் னி மற் ம் ைகைய தல் நீ ரில் நைனத் பிற ப் ைபக்ைடயில் இங் கள் .
ைகந் ெகாண்க்ம் ெபாட் கள் கெரட் னிகள் ேபான்றவற்ைற அைசக்க யாத
ஆழமான சாம் பல் ண்ணத்ல் இட்  அகற் ங் கள் .
எண்ெணயில் , மற் ம் கைரக்ம் ரவத்ல் ேதாய் தத
் ந்த ணிகைள ஒ உேலாக
ெகாள் கலனில் இட்  இ க்கமாக  இங் கள் .
9 ேவால் ட் ேபட் டரிகைள அப் றப் பத்ம் ன்னதாக அவற்ன் னிகக் ேடப்
உைறயிடம் . பீல் பிராந்யத்ன் ேபட் டரி ம ழற் ெசய் ம் ட் டம் பற்ய தகவல் கக்
அவர்கைள நாங் கள் .
இனிேமற்ெகாண் ேதைவயில் லாத பயன்பத்தாத ப் பற்றக்ய எரியக்ய
ெபாட் கைள அவ் வப் ேபா அகற்விங் கள் .

905.458.5580
bramptonfire.com
firelife@brampton.ca

BramptonFire
@BramptonFireES

காேரஜ் பாகாப் க் கான சரிபார்ப்ப் பட் யல்
ன்சாரப் பாகாப் க்

ப் க் கள் :

_________________________________________________________________________________
தலான ஒயர் அைமத்தல் , பிளக் ெசம் இடங் கைள ஆய்  ெசய்  நி வதற், மற் ம்
உங் கள் ன் அைமப் பில் ஏேதம் ப¤ ஏற்பட் டால் அைதச் சரிெசய் வதற், உரிமம் ெபற்ற
ன் ஒப் பந்ததாரைரேய எப் ேபாம் பயன்பத்தம் . உரிமம் ெபற்ற ஒப் பந்ததாரைரக்
கண்டய ன் பாகாப்  ஆைணயத்ைதத் (ESA) ெதாடர் ெகாள் ளம் .
ஒ ன்ற்ல் அகப் பயான ைம ெகாப் பைதத் தவிர்க்கம் ; தல் பிளக் ெசம்
ைனகள் அல் ல ன்ற் கள் ேதைவயா என்பைதத் ர்மானிக்க உரிமம் ெபற்ற
எலக்ட்ர¥
ீ யைன அ¦கம் .
பிளக் ெசவதற்கான இடம் இல் லாத பகக், நீ ட் ப்  ஒயர்கள் தற்காகமாக
ன் சாரத்ைத ெகாண் வன் றன. அைவ நீ ண்ட கால பயன்பாட் ற்காக அல் ல நிரந்தர
ஒயரிங் -ற் மாற்றாக வவைமக்கப் படவில் ைல
ன் சாரத் தாக்தந்  உங் கைளப் பாகாத் க் ெகாள் ங் கள் ; உங் கள் ேகேரஜ் உட் பட
அைனத்  ெவளிப் ற பிளக் ெசம் இடங் களி¢ம் ரண்ட் ஃபால் ட் சர்க்§ட்
இன் டர்ரப் டர்கைள (அதாவ தைரக் ன்சாரத்ைத ெகாண் ெசன் காக்ன்ற) (எஃப் ஐ)
நி வம் .
ன் சாதனங் கள் , கவிகள் அல் ல உபகரணங் களில் ப் ெபா ஏற்பட் டால் , அக
ெவப் பமானால் அல் ல ஸ்தம் பித்தால் , அவற்ைற ன் இைணப் பில் இந்  அகற், ஒ ©லர்
அல் ல தவாய் ந்த உபகரண ேசைவ ெதால் ட் ப வல் ¢நைரக் ெகாண் பிைழநீ க்கம் .
உரிைமயாளரின் ைகேயட் ல் உள் ள வைறகைளப் பத்  பின்பற் வதன் லம் ன்சார
வாகனங் கைள சார்ஜ் ெசய் யம் .

பாகாப் பற் ற ெசயல் கள் :
காேரஜ் -க்ள் யில் இட்  சைமப் பைத ஒேபாம் ெசய் ய ேவண்டாம் .
ப் ேராேபன் அல் ல இதர எரிெபாட் களால் எரிம் ட் டர்கள் , சாதனங் கள் ,
ெஜனேரட் டர்கைள ஒேபாம் உபேயாக்க ேவண்டாம் .
எந்த ஒ வாகனம் , எரிெபாள் நிரப் பிய எஞ் ன் அல் ல ேமாட் டாைர
(ல் ெவட் ம் எந்ரங் கள் , பனி அகற் ம் எந்ரங் கள் ) காேரஜ் -ற்ள் ைவத் 
ஓடவிட ேவண்டாம் .
வீட்ற்ள் ேளா அல் ல காேரஜ் -ற்ள் ேளா ஒேபாம் ைகக்க ேவண்டாம் ;
ைக பிக்கக்ய மற்றவர்கைளம் ெவளியில் ெசன் ைகக்கச்
ெசால் ¢ங் கள் .
டன் இக்ம் கெரட் ண்கைள எளில் ப் பற்றக்ய ெபாட் களின்
(ெசெகாகள் , ெதாட் யில் இக்ம் ெசகள் ) £ வீச ேவண்டாம் .
உங் கள் வீட்ேலா அல் ல காேரஜ் -ேலா ப் ேராேபன் வாைவ ைவத்க்க
ேவண்டாம் . க ம் இந்த வாக்கள் ப் ெபா (ன்சார சாதனங் கள் )
காரணமாக ெவத் விடலாம் .

நிைனவிக் கட் ம் : ப் பிப் பதற் கான வாய் ப் பிைனக்
ேகேரஜ் -ஐ த் தமாகம் ேநர்த்யாகம் ைவங் கள் .

ைறப் பதற்

, உங் கள்

