
آپ کی کوکنگ سیفٹی
چیک لسٹ

برامپٹن میں آگ لگنے کے زیادہ تر واقعات کا 

تعلق کچن سے رشوع ہونے والی آگ سے ہوتا ہے۔

کھانا پکانے، فرائی کرنے، ابالنے، گرل کرنے اور برائل کرنے کے   
دوران کچن کے اندر ہی موجود رہیں۔ اگر آپ کسی بھی وجہ 
سے باورچی خانے سے باہر نکلیں، تو برنر یا چولہے کو بند کر 

دیں۔

کھانا ابالنے، پکانے یا بھوننے کے دوران اپنے گھر میں ہی رہیں۔   
آپ پکا رہے ہوں، اسے باقاعدگی سے چیک کریں اور ایک یاد 

دہانی کے طور پر ٹامئر استعامل کریں۔

کھانا پکاتے وقت ہوشیار رہیں اور دھیان رکھیں۔ اگر آپ ہوشیار   
نہیں ہیں، نیند کا غلبہ ہے، الکحل، منشیات یا کوئی دوائی کھائی 

ہوئی ہے، تو کھانا پکانے کا کام ہر گز نہ کریں۔

ایسی اشیاء جو جل سکتی ہیں اور آگ پکڑ سکتی ہیں، انہیں   
چولہے سے دور منتقل کریں۔ مثًل تندور کے دستانے، برتن رکھنے 

والے تولیے، کپڑے، کھانا پکانے کے برتن، کھانوں کی پیکنگ 
وغیرہ۔

لباس کو آگ لگنے سے بچائیں کھانا پکاتے وقت مخترص، ٹائٹ   
فٹنگ یا مضبوطی سے لپٹی ہوئی آستینوں واال لباس پہنیں۔

اگر چھوٹے برقی آالت استعامل نہ ہو رہے ہوں، تو ان کی بجلی   
بند کر دیں۔ انہیں صاف کرنے اور دور کرنے سے پہلے ہمیشہ 

ٹھنڈا ہونے دیں۔

کھانا پکانے کے دوران چولہے کے قریب تندور کے دستانے اور   
برتن/پین کا ڈھکن رکھ کر تیار رہیں۔

ایک چھوٹی چکنائی یا برتن/پین سے بھڑکنے والی آگ
چکنائی سے بھڑکنے والی آگ پر کبھی پانی نہ ڈالیں!	 

اپنے ہاتھوں کی حفاظت کے لیے تندور کے دستانے پہنیں۔	 

شعلوں کو بجھانے کے لیے برتن/پین پر ڈھکن سلئیڈ کریں۔	 

برنر کو بند کردیں اور جب تک پین ٹھنڈا نہ ہو جائے، ڈھکن کو 	 
نہ ہلئیں اور نہ ہٹائیں۔

بھڑکتے ہوئے برتن کو اٹھانے اور لے جانے کی کوشش نہ کریں، یہ 	 
آپ کی جلد کو جل دے گا اور اگر گر گیا، تو آگ پھیل جائے گی۔  

اوون سے بھڑکنے والی آگ
ہیٹ کو بند کر دیں اور دروازہ بند رکھیں۔	 

اوون کا دروازہ اس وقت تک نہ کھولیں جب تک کہ یہ ٹھنڈا نہ ہو 	 
جائے اور آگ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔

مائیکرو ویوو اوون سے بھڑکنے والی آگ
پنکھے کو آگ کے شعلوں کو آکسیجن فراہم کرنے سے روکنے کے 	 

لیے مائیکرو ویو کو فوری طور پر بند کر دیں۔ 

مائیکرو ویو کا دروازہ اس وقت تک نہ کھولیں جب تک کہ یہ 	 
ٹھنڈا نہ ہو جائے اور آگ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔

اپنے گھر میں کچن کی آگ کو روکنے کے لیے 
کوکنگ سیفٹی کے مفید مشوروں پر عمل کریں۔

آگ لگنے کی صورت میں
غور کرنے کے لیے اقدامات

bramptonfire.com
firelife@brampton.ca

BramptonFire
@BramptonFireES

باورچی خانے میں آگ ہمیشہ ایک ہنگامی صورتحال  ہوتی ہے؛
فوری طور پر 1-1-9 ڈائل کریں، بیشک اگر آپ کو لگتا ہے کہ آگ بجھ گئی ہے۔

کیوں؟ آگ، گرمی اور دھواں درحقیقت دورسی جگہوں میں بھی پھیل سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو۔

کچن کی چھوٹی موٹی آگ بجھانے کی کوشش رصف اس صورت میں کریں جب ایسا کرنا محفوظ ہو۔
جب شک میں ہوں: باہر نکل جائیں اور باہر ہی رہیں! ہمیشہ 1-1-9 پر کال کریں۔

905.458.5580


