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શું તમે જાણો છો…?
• જો તમારા ઘરમાં કાર્ય કરતું સ્મોક એલામ્ય ન હમોર તમો 

તમનો આગમાં મૃત્ુ પામવાની લગભગ આઠ ગણી વધારો 
સંભાવના રહો છો.

• ઘરમાં લાગતી લગભગ અડધી આગમો રસમોઇના અકસ્ાતમોનો 
કારણો લાગો છો. 

• દૈનનક બો આગ મીણબત્ીઓ મારફતો શરૂ થાર છો. 

• સસગારોટનો કારણો લાગોલ આગનો કારણો દર છ દદવસો કમોઇનો 
કમોઇ મૃત્ુ પામો છો. 

• દદવસમાં ત્રણ આગ લગભગ હીટરમો દ્ારા શરૂ થતી હમોર છો.

• ખામીરુક્ત ઇલોક્ટ્રિક્સ (ઉપકરણમો, વારરરંગ અનો 
ઓવરલોડોડ સમોકોટમો) દર વર્ષે દોશભરમાં લગભગ 
4,000 ઘરમોમાં આગનું કારણ બનો છો. 
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તમારા સ્ોક એલામમોને પસંદ કરવા 

• તમારા ઘરના દરોક માળ પર ઓછામાં 
ઓછંુ એક સ્મોક એલામ્ય બોસાડમો. 

• કૃપા કરી વાકોફ રહોશમો કો અમુક બાળકમો 
સ્મોક એલામમોથી કદાચ જગી ન જર.

• સ્મોક એલામ્ય સસતા અનો બોસાડવામાં 
સરળ હમોર છો.

• તો DIY સટમોસ્ય, ઈલોક્ટ્રિકલ દુકાનમો અનો 
મમોટા ભાગની હાઈ સટરિીટ સૂપરમાકષેટમાં 
મળી રહોતા હમોર છો.

• આમાંના કમોઈ એક પ્રતીકમોની તપાસ કરમો, 
કો જો બતાવો કો એલામ્ય માનર કરોલ અનો 
સુરક્ષિત છો.

• દસ વર્્યના સીલ કરોલ બોટરરવાળા સ્મોક 
એલામમો શ્ોષ્ઠ નવકલપ હમોર છો. તો થમોડાક 
વધારો મમોઘંા હમોર છો , પણ તમો બોટરરઓ 
બદલવાના ખચ્યનમો બચાવ કરશમો.

• પસંદગી કરવા માટો નવનવધ પ્રકારના જુદા 
નમૂનાઓ કો મમોડોલસ હમોર છો. તમારી 
સ્ાનનક ફારર એન્ડ રોસ્કૂ સનવ્યસ તમારા 
માટો જો કમોઈ શ્ોષ્ઠ અનુકૂળ હશો તોની તમનો 
સલાહ આપવામાં રાજી હશો.

સ્ોક 
એલામ્મથી 
તમારા ઘરનું 
રક્ષણ કરોતમારા ઘર અને પરરવારને 

આગથી બચાવવાનો સૌથી 
સહેલો રસતો કામ કરતાં સ્ોક 
એલામ્મ છે. 

તેમને મેળવો. તેમને બેસાડો. 
તેમની ચકાસણી કરો. તેઓ 
તમારો જીવ બચાવી શકે છે.

કાર્મરત સ્ોક 

એલામ્મ તમારં જીવન 

બચાવી શકે છે

મહતવપણૂ્મ ટીપ

સ્ોક એલામમોને બેસાડો
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તમારા સ્ોક એલામ્મને બેસાડવું

આદશ્મ સ્થિતત છત પર, ઓરડાની 
મધરમાં, અને પરસાળમાં તથા 
ઉતરાણમાં છે, જથેી તમે તમારા 
આખા ઘરમાં એલામ્મ સાંભળી શકો. 

• રસમોડા અથવા બાથરુમની અંદર અથવા 
તોની નજીક એલામ્ય મૂકશમો નહી ંજાં 
ધુમાડમો અથવા વરાળ તોમનો આકસ્સ્ક 
રીતો ચાલુ કરી શકો છો. 

• જો તમારા માટો સ્મોક એલામ્ય બોસાડવું 
મુશકોલ હમોર તમો મદદ માટો તમારી સ્ાનનક 
ફારર એન્ડ રોસ્કુ સનવ્યસનમો સંપક્ય  કરમો. 
તોઓ તમારા માટો તોનો બોસાડવામાં રાજી 
થશો. 

તમારા સ્ોક એલામ્મ કામ કરે છે તેની ખાતરી કેવી રીતે કરવી

તમારા સ્ોક એલામ્મને ઓછામાં 
ઓછા દર મહહને ચકાસો.

• જો તમારા કમોઇ પણ સ્મોક એલામ્યમાં 
એક વર્્યની બોટરી હમોર, તમો ખાતરી કરમો 
કો તો દર વર્ષે બદલાર છો. બોટરીનો જારો 
બદલવાની જરૂર હમોર ત્ારો જ તોનો બહાર 
કાઢમો. 

• જો એલામ્ય ભૂલથી ચાલુ થઇ જર તમો 
ક્ારોર બોટરીનો ડડસ્કનોટ્ (છૂટી) ન કરમો 
અથવા તમારા એલામ્યમાંથી બહાર ન 
કાઢમો. 

• સટાન્ડડ્ય  બોટરી સંચાલલત એલામ્ય સૌથી 
સસતમો નવકલપ છો , પરંતુ બોટરીનો દર વર્ષે 
બદલવાની જરૂર છો. 

• ઘણા લમોકમો બોટરીનું પરીષિણ કરવાનું ભૂલી 
જર છો , તોથી લાંબમો કાર્યકાળ ધરાવતી 
બોટરી વધુ સારી છો. 

• મોઈનસ પાવરવાળા એલામમોનો તમારા 
ઘરના નવજળીના પુરવઠા દ્ારા ઊજ્ય 
મળો છો , અનો નવજળી કાપના દકસસામાં 
બોક-અપ બોટરી હમોર છો. તોનો કમોઈ 
એક લારકાતવાળા ઈલોકટટરિશન દ્ારા 
બોસાડવાની જરૂર રહો છો  અનો, બોટરરવાળા 
એલામમોની જોમ, તોઓની કસમોટી કરવાની 
આવશરકતા રહો છો. 

• સ્મોક એલામ્ય પરીષિણ સ્મોક સોનસર 
તોમજ પાવર સપલાર અનો/અથવા બોટરીનું 
પરીષિણ કરો છો. 

• તમો લલકં કરોલા એલામ્ય પણ બોસાડી શકમો 
છમો, જોથી જારો એક એલામ્ય આગનો 
શમોધી કાઢો  ત્ારો તો બધા એક સાથો ચાલુ 
થઇ જર. જો તમો કમોઇ મમોટા મકાનમાં 
અથવા ઘણા માળના મકાનમાં રહોતા હમો 
તમો આ ઉપરમોગી છો. 

જોઓ બહોરા હમોર કો સાંભળવામાં 
તકલીફનમો અનુભવ કરતા હમોર 
તોમના માટો સટરિમોબ લાઇટ અનો 
બાઇબ્ોટટંગ-પોડ એલામ્ય ઉપલબધ 
છો. એક્શન ઓન ટહરરરંગ 
લમોસ ઇનફમષેશન લાઇનનમો 
0808 808 0123 અથવા 
ટોક્ટફમોન 0808 808 9000 પર 
સંપક્ય  કરમો. 

મહતવપણૂ્મ ટીપ

તેને ચકાસો
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તમારા સ્ોક એલામ્મની સંભાળ રાખવી

• તમારા સ્મોક એલામ્યનું પરીષિણ તમારા 
નનરલમત ઘરોલુ નનત્ક્રમનમો એક ભાગ 
બનાવમો.

• જાં સુધી એલામ્ય ન વાગો ત્ાં સુધી બટન 
દબાવીનો તોનું પરીષિણ કરમો. જો તો અવાજ 
ન કરો, તમો તમારો બોટરી બદલવાની જરૂર 
છો. 

• દર છ મટહનો તમારા સ્મોક એલામમોની ધૂળ 
કાઢવા વોકરુમ કરમો

• જો સ્મોક એલામ્ય નનરલમત રીતો બીપ 
કરવાનું શરૂ કરો, તમો તમારો બોટરીનો 
તાતકાલલક બદલવાની જરૂર છો. 

• જો તો દસ વર્્યનું એલામ્ય છો , તમો તમારો દર 
દસ વર્ષે આખા એલામ્યનો બદલવાની જરૂર 
પડશો. 

તમે ધરાનમાં લઇ શકો તેવા અનર 
સાધનો
• આગ ઓલવવા અથવા તમો જો વ્યસ્ક્તના 

કપડામાં આગ લાગી હમોર તોનો લપોડવા 
માટો ફારર બલોનકોટનમો ઉપરમોગ કરવામાં 
આવો છો. તોમનો રસમોડામાં રાખવા સૌથી 
શ્ોષ્ઠ છો. 

• જો આગ ખૂબજ નાની હમોર અથવા તમારા 
બહાર જવાના માગ્યમાં અવરમોધ થતમો હમોર 
તમો ફારર એકસટટંસ્્વશર કો આગશામક 
ઉપરમોગી બની શકો. જો તમો આગશામકનમો 
ઉપરમોગ કરવાનું પસંદ કરમો તમો, હંમોશા 
ઉપરમોગ કરતાં પહોલાં સૂચનાઓનો વાંચમો 
અનો તમારી જતનો જોખમમાં મૂકશમો નટહ.

• હીટ એલામ્ય રસમોડામાં લાગોલી આગનો 
શમોધી શકો છો  જાં સ્મોક એલામ્યસ મૂકવા 
જોઇએ નહી.ં 

Test it Replace itChange it

સામાનર આગને 
કેવી રીતે ટાળવી

રસોડામાં
ઇલેક્ટ્રિક
સસગરેટ
મીણબત્ી

આ વવભાગ તમને જણાવશે કે તમે તમારા 
ઘરમાં લાગેલી આગથી કેવી રીતે બચી 
શકો છો. જમેાં સરુસક્ષત રીતે કેવી રીતે 
રાંધવું અને ઇલેક્ટ્રિક, હીટર, મીણબત્ીઓ 
અને સસગારેટથી કેવી રીતે કાળજી લેવી તે 
સહહતની બાબતોનો સમાવેશ થાર છે. 

તેને ચકાસો તેને બદલો તેને પાછુ મકૂો
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• ટમોસટસ્ય સવચ્છ અનો પડદાઓ અનો કીચન 
રમોલસથી દૂર રાખવામાં આવતા હમોર છો  
તોની તપાસ કરમો. મમોટા ભાગના ટમોસટસ્યમાં 
ખમોરાકના ટુકડાઓનો બહાર સરકવા 
માટો કોચર હમોર છો  કો જો તમનો તોનો સવચ્છ 
રાખવામાં મદદ કરો છો.

• ઓવન, હમોબ અનો સરિલનો સાફ અનો સારી 
રીતો કામ કરતી સ્સ્નતમાં રાખમો. ચરબી 
અનો રિીસ ભોગુ થરોલ હમોર તમો તો આગનો 
પ્રજવલલત કરી શકો છો. 

ચરબીમાં ઉંડા તળવું 
• ગરમ તોલથી રાંધતી વખતો ધરાન રાખમો – 

તો સરળતાથી સળગી જર છો. 

• ખાતરી કરમો કો ખમોરાક ગરમ તોલમાં મૂકતાં 
પહોલાં સૂકમો છો  જોથી છાંટા ન ઉડો. 

• જો તોમાં ધુમાડમો નીકળવા માંડો – તમો તો 
ખૂબજ ગરમ છો. તાપ બંધ કરમો અનો તોનો 
ઠંડુ થવા દમો. 

• થમમોસટોટ નનરંનત્રત ઇલોક્ટ્રિક ડીપ ફોટ 
ફ્ારરનમો ઉપરમોગ કરમો. તોઓ વધુ પડતું 
ગરમ થતાં નથી. 

કોઇ તપેલીમાં આલ લાગી  
જાર તો શું કરવું
• કમોઇ જોખમ ન લમો. જો આમ કરવું સલામત 

હમોર તમો તાપ બંધ કરી દમો. તોના પર 
ક્ારોર પાણી ન ફોકંમો. 

• આગનમો જતો સામનમો ન કરમો. 

રસોડોમાં

સરુસક્ષત રીતે રાંધો

જેા તમારે રસોઇ બનાવતી વખતે 
રસોડામાંથી બહારન નીકળવાની 
જરૂર હોર તો વધારાની કાળજી લો, 
તપેલીને તાપ પરથી ઉતારી લો અથવા 
જેાખમ ટાળવા માટે તેને બંધ કરી દો. 

• આલકમોહમોલના પ્રભાવ હોઠળ હમોવ ત્ારો 
રસમોઇ કરવાનું ટાળમો. 

• હમોબ પર રસમોઇ બનાવતી વખતો બાળકમોનો 
રસમોડામાં એકલા છમોડવાનું ટાળમો. તોઓનો 
સલામત રાખવા માટો દીવાસળી અનો 
તપોલીના હાથાનો તોમની પહમોચંથી બહાર 
રાખમો. 

• એ સુનનક્ચિત કરમો કો તપોલીના હાથા બહાર 
ન નીકળી જર – જોથી તો સટવ પરથી નીચો 
પટકાર નહી.ં 

• જો તમો ઢીલાં વસ્તમો પહોરા્ય હમોર તમો ધરાન 
રાખમો – તોમાં સહોલાઇથી આગ લાગી શકો 
છો. 

• ટી ટમોવોલ અનો કપડાંનો કૂકર અનો હબથી 
દૂર રાખમો. 

• ગોસ કૂકરનો ચાલુ કરવા માટો સચનગારીથી 
ચાલુ થતા સાધનમો દીવાસળી અથવા 
લાઇટર કરતાં વધુ સુરક્ષિત છો , કારણ કો 
તોમા ખુલલી જમોત હમોતી નથી. 

• જારો તમો રાંધવાનું સમાપ્ત કરી લમો ત્ારો 
કૂકર બંધ છો  તો બો વાર ચકાસમો. 

ઇલેક્ટ્રિક સાથે કાળજી લો
• ઇલોક્ટ્રિક (લીડસ અનો ઉપકરણમો) નો 

પાણીથી દૂર રાખમો.

• માઇક્રમોવોવમાં કમોઇ પણ ધાતુ ન મૂકશમો. 

મહતવપણૂ્મ ટીપ
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• જોખમી અથવા ઢીલા વારરરંગના સચનહમો 
જોવાકો બળી ગરોલ સપાટી, ગરમ પલગ 
અનો સમોકોટમો, ફંુકાઇ જતા હમોર તોવા ફ્ુઝ 
અથવા સદક્રટ-બ્ોકસ્ય કો જો કમોઇ દોખીતા 
કારણમોસ્ર ટટરિપ કરો છો  અથવા ફ્લકરરંગ 
લાઇટ જોવા સચનહમો માટો નજર રાખમો. 

• કમોઇ પણ જૂના કોબલ અનો લીડસનો ચકાસમો 
અનો બદલી નાંખમો, ખાસ કરીનો જો તો 
ફનન્યચરની પાછળ અથવા ગાલીરા અનો 
સાદડીઓની નીચો દ્રશરથી છુપારોલા હમોર.

• ઉપકરણનો પલગમાંથી કાઢી નાંખવાથી 
આગનું જોખમ ઘટાડવામાં મદદ કરો છો.

• તમારા સાધનમો કો ઉપકરણમોનો પૂરોપૂરા 
ચાજ્ય કરમો અથવા જરારો તમો પથારીમાં 
જઓ અનો જરારો તમો તોનમો ઉપરમોગ 
કરતા ન હમોર ત્ારો તોનો પલગમાંથી કાઢી 
નાખમો.

ફતન્મચર
• હંમોશા ખાતરી કરમો કો તમારા ફનન્યચરમાં 

અસનિ-પ્રનતરમોધક કારમી લોબલ છો. 

પોટટેબલ હીટરો
• હીટરમોનો દદવાલની સાથો સુરક્ષિત કરવાનમો 

પ્રરાસ કરમો કો જોથી તોનો પડતા અટકાવી 
શકાર. 

• તોમનો પડદા અનો ફનન્યચરથી દૂર રાખમો અનો 
કપડાં સૂકવવા માટો તોનમો ઉપરમોગ ક્ારોર 
ન કરમો. 

ઇલેક્ટ્રિક ધાબળાનો ઉપરોગ કરવો
• આંતરરક વારરરંગનો નુકસાન ન પહમોચંો તો 

માટો ઇલોક્ટ્રિક ધાબળા સપાટ, રમોલ કરીનો 
અથવા ઢીલી રીતો વાળીનો સંરિહ કરમો. 

• તમો પથારીમાં જવ તો પહોલાં ધાબળાનો 
પલગમાંથી કાઢી નાંખમો, સસવાર કો તોમાં 
આખી રાત સલામત ઉપરમોગ માટો 
થમમોસટોટ નનરંત્રણ હમોર. 

• સોકન્ડ હોન્ડ ધાબળા ન ખરીદવાનમો પ્રરત્ન 
કરમો અનો ઘસારા માટો નનરલમતપણો 
તપાસમો. 

• હંમોશા ઉતપાદકની સૂચનાઓનું પાલન 
કરમો. 

ઇલેક્ટ્રિક્સ

વવદ્તુથી લાગતી આગ કેવી રીતે ટાળવી
• હંમોશા તમાસમો કો તમો વધુ પડતું ગરમ થતું 

અટકાવવા માટો રમો્ર ફ્ુઝનમો ઉપરમોગ 
કરમો છમો કો નહી.ં 

• ખાતરી કરમો કો જારો તમો તોનો ખરીદમો છમો 
ત્ારો નવદ્ુત ઉપકરણમાં ક્બ્ટટશ અથવા 
રુરમોનપરન સલામતી સચનહ છો. 

• વમોસશગં મશીન જોવા કોટલાક ઉપકરણમોમાં 
તોનો માટો ફક્ત એક જ પલગ હમોવમો જોઇએ, 
કારણકો તો ઉચચ વીજશસ્ક્ત માંગી લો તોવા 
હમોર છો. 

• સમોકોટ દીઠ એક પલગ રાખવાનમો પ્રરત્ન 
કરમો. 

• નવદ્ુતની ચીજવસતુઓનું ચાસજિંગ કરતી 
વોળાએ ઉતપાદકની સૂચનાઓનું પાલન 
કરમો અનો CE માક્યની શમોધ કરમો જો 
સૂચવો છો  કો ચાજી્ય સ રુરમોપીરન સલામતી 
માપદંડમોનુમં પાલન કરો છો.

વવદ્તુ ઉપકરણો આગને ઉતે્જજત ન 
કરે તે માટે તેમને સવચ્છ અને સારી 
રીતે કામ કરતી સ્થિતતમાં રાખો.

એકટંેશન લીડ અથવા એડેપ્ટરની 
મરા્મદા હશે કે તે કેટલા એમ્પસ લઇ શકે 
છે. તેથી આગનું જેાખમ ઘટાડવા માટે 
તેને ઓવરલોડ ન કરો તેની કાળજી લો. 
ઉપકરણો વવવવધ માત્ામાં વીજશક્તિનો 
ઉપરોગ કરે છે – ઉદાહરણ તરીકે, 
ટેજલવવઝન 3 AMP ્પલગ અને વેક્મુ 
કલીનર 5 AMP ્પલગનો ઉપરોગ કરી 
શકે છે. 
હદ જાણો!

મહતવપણૂ્મ ટીપ
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મીણબત્ીઓ

એ સતુનશ્ચિત કરો કે મીણબત્ીઓ 
રોગર હોલ્ડરમાં સરુસક્ષત છે અને 
આગ લાગી શકે તેવી સામગ્ીથી દૂર 
છે – જમે કે પડદાં. 

• જારો તમો ઓરડામાંથી બહાર નીકળમો 
ત્ારો મીણબત્ીઓ ઓલવમો અનો ખાતરી 
કરમો કો તો રાત્રો સંપૂણ્યપણો ઓલવી નાખોલ 
છો. 

• સળગતી મીણબત્ીઓ સાથો બાળકમોનો 
એકલા ન રહોવા દોવા જોઇએ. 

• LED અથવા બોટરરથી- ચાલતી 
મીણબત્ીનમો ઉપરમોગ કરવાનું નવચારમો.

• પાલતુ પ્રાણીઓનો સળગતી મીણબત્ીથી 
દૂર રાખમો. 

• દીવાસળીઓ અનો લાઈટસ્યનો બાળકમો 
પહમોચંી ન શકો તોવી જ્રાએ રાખશમો.

• ફકત બાળક પ્રનતરમોધક લાઈટસ્ય અનો 
દીવાસળીના બમોકસ ખરીદશમો.

માચીસ ઉપર હવે આ લેબલ લગાડેલ 
હોર છે.

 

સસગારેટ

સસગારેટને રોગર રીતે ઓલવો અને 
કાળજીપવૂ્મક તેનો તનકાલ કરો. તેને 
ઓલવો, એકદમ ઓલવો!

• પથારીમાં ક્ારોર ધૂમ્રપાન ન કરમો. 

• ખૂલલી જ્રામાં ધૂમ્રપાન કરમો અનો 
સસગારોટનો તદ્દન હમોલવી નમોખમો – અંદર 
ધૂમ્રપાન કરતા આ વધારો સલામત હમોર 
છો.

• રમો્ર રાખદાની કો એશટરિોનમો ઉપરમોગ 
કરમો – કદીપણ વોસટપોપર બાસ્કોટનમો નટહ.

• ખાતરી કરમો કો તમારી એશટરિો  ઊંધી વળી 
જતી ન હમોર અનો એવા પદાથ્યની બનોલ 
હમોર છો  કો જો સળગી ન ઉઠો.

• સળગોલ સસગારોટ, સસગાર અથવા 
પાઈપનો આજુબાજુમાં રાખશમો નટહ. તો 
સહોલાઈથી પડી જર અનો આગ શરૂ થઈ 
શકો.

• જોખમ- ભર ઓછમો કરવાનમો શ્ોષ્ઠ માગ્ય 
એ છમોડી દોવાનમો પ્રરત્ન કરવાનમો છો , કો 
જોમાં જો તમનો જરૂર પડો તમો NHS 
સપમોટ્યનમો ઉપરમોગ કરમો. જો તમનો છમોડી 
દોવાની ઈચ્છા ન હમોર તમો, વોનપગં એટલોકો 
e- સસગરોટ અથવા બીજ કમોઈ સાધનનમો 
ઉપરમોગ કરી કો જોમાં નનકટીન શ્ાસમાં લઈ 
શકાર તોનમો નવચાર કરમો.

• જરારો તમો થાકી ગરોલ હમો ત્ારો જો તમો 
ધૂમ્રપાન કરતા હમોર, લખી આપવામાં 
આવોલ દવાઓ લોતા હમોર, અથવા તમો 
પીતા હમોર ત્ારો વધારો સંભાળ રાખમો. 
તમનો કદાચ ઊંઘ આવી જર અનો તમારી 
પથારી કો સમોફાનો આગ લાગો.

• જરારો પૂરોપૂરી ચાજ્ય થરોલ હમોર ત્ારો 
e- સસગરોટનો પલગમાંથી કાઢી નાખમો 
અનો ખાતરી કરમો કો તમો સાચા ચાજ્યરનમો 
ઉપરમોગ કરમો છમો.

મહતવપણૂ્મ ટીપ મહતવપણૂ્મ ટીપ

તેને ઓલવી નાંખો. એકદમ ઓલવી નાંખો! મીણબત્ીઓ સાથે સાવચેતી દાખવો

ખતરો! 
આગ બાળકોને મારી નાખે છે
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• છટકી જવાના માગ્યની રમોજના બનાવમો 
અનો ખાતરી કરમો કો દરોક જણ કોવી રીતો 
છટકી જવું તો જણો છો. 

• એ સુનનક્ચિત કરમો કો બહાર નીકળવાના 
માગમો અવરમોધ રટહત રાખવામાં આવ્યા 
છો. 

• શ્ોષ્ઠ માગ્ય એ તમારા ઘરની અંદર અનો 
બહાર જવાનમો સામાનર રસતમો છો.

• જો પહોલમો રસતમો અવરમોનધત હમોર તમો બીજ 
માગ્ય નવશો નવચારમો. 

• તમારી છટકી જવાની રમોજનાનમો અભરાસ 
કરવા માટો થમોડી લમનનટમો લમો. 

• જો તમારા ઘરની રચના બદલાર તમો 
તમારી રમોજના ઉપર ફરીથી નજર કરમો. 

દરવાજા અને બારીની ચાવીઓ 
એવી જગરાએ રાખો જાં દરેક 
જણ તેમને શોધી શકે. 

મહતવપણૂ્મ ટીપ

સ્ોક એલામ્મ ફફટ કરવું એ આગથી 
પોતાને બચાવવા માટેનું પહેલું 
તનણા્મરક પગલું છે. પરંત ુજેા કોઇ 
રાત દરજમરાન તે ચાલ ુથઇ જાર તો 
તમે શું કરશો?

આ વવભાગ તમને કટોકટીમાં કોઈ 
રોજના કરવા માટે મદદરૂપ બનશે. 

સલામત 
રીતે

છટકી જવાનું

આરોજન 
કરો

છટકી જવાના માગ્મની રોજના બનાવો 
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જેા તમારો છટકવાનો માગ્મ અવરોવધત હોર તો શું કરવું 

જેા તમે બહાર નીકળી શકતા ન હો, 
તો દરેકને એક ઓરડામાં લઇ જાઓ, 
આદશ્મ રીતે એક બારી અને ફોન હોર 
તેવા ઓરડામાં. 

• ધુમાડમો અંદર ન આવો તો માટો દરવાજના 
તલળરો બોડડંગ મુકમો. 

• 999 પર કમોલ કરમો અનો પછી બારી ખમોલમો 
અનો “હોલપ ફારર” ની બૂમમો પાડમો. 

• જો તમો ભમોરંતળીરો કો પહોલા માળો હમો, તમો 
તમો બારીમાંથી છટકી શકમો છમો. 

• તમો પડમો ત્ારો ગાદી માટો બોડડંગનમો 
ઉપરમોગ કરમો અનો તમારી જતનો 
કાળજીપૂવ્યક નીચો ઉતારમો. કૂદશમો નહી.ં 

• જો તમો બારી ખમોલી શકતા નથી તમો કાચનો 
નીચોના ખુણોથી તમોડમો. ટુવાલ અથવા 
ધાબળા વડો વાંકીચુકી ઘારમોનો સુરક્ષિત 
બનાવમો. 

આગ લાગે તો શું કરવું 

તમારી જાતે આગનો સામનો ન કરો. 
તેને વ્યવસાવરક લોકો પર છોડી દો. 

• શાંત રહમો અનો ઝડપથી કાર્ય કરમો. શક્ 
તોટલી વહોલી તકો બધાનો બહાર કાઢમો. 

• શું થરું છો  તોની તપાસ કરવામાં અથવા 
દકંમતી ચીજોનો બચાવવામાં સમર 
બગાડશમો નહી.ં 

• જો ધુમાડમો હમોર, તમો નીચા રહમો જાં હવા 
સાફ હમોર.

• તમો દરવાજો ખમોલતા પહોલા તપાસમો કો તો 
ગરમ છો  કો નહી.ં જો હમોર તમો તોનો ખમોલશમો 
નહી ં– તોની બીજી તરફ આગ છો. 

• તમો મકાનમાંથી બહાર નીકળી જવ કો 
તરત જ 999 કમોલ કરમો. 999 કમોલ ફ્ી છો. 

મહતવપણૂ્મ ટીપ

બહાર નીકળો, બહાર રહો અને 999 પર કોલ કરો
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દૂર 

રહો 

દૂર 

રહો 

ઉંચા માળના માકાનોમાંથી કેવી રીતે બચવું 

• ખાતરી કરમો કો તમો, અનો તમારા ઘરના 
દરોકોદરોક, તમારા મકાન માટો આગની 
રમોજનાની માટહતી અનો ફારર એલામસ્ય 
અનો આગમાં બહાર નીકળવાના માગ્ય કરાં 
છો  તો જણતા હમોર. બધાજ મકાનમોની જોમ, 
તમારો રમોજના કરી અનો બહાર નીકળવાના 
માગ્યનમો મહાવરમો કરવમો જોઈએ.

• જો આગ લાગો તમો લલફ્ટ અનો બાલકનીનમો 
ઉપરમોગ કરવાનું ટાળમો. 

• ધુમાડામાં મૂંઝાઇ જવું સહોલું છો. તોથી 
સીડી સુધી પહમોચંવા માટો તમારો કટલા 
દરવાજમાંથી પસાર થવું પડશો તોની 
ગણતરી કરમો. 

• ખાતરી કરમો કો તમારમો બહાર નીકળવાનમો 
માગ્ય ખુલલમો હમોર અનો પરસાળમો અથવા 
દાદરાઓમાં આગ લાગી શકો તોવું કંઇ 
નથી – જોવાકો ખમોખાં અથવા કચરા 

• ખાતરી કરમો કો સીડીના દરવાજ લમોક નથી. 

• બલમોકમાં વમોનનિંગ સસસટમ (ચોતવણી 
સસસટમ) હમોર તમો પણ તમારો તમારા 
પમોતાના ઘર માટો સ્મોક એલામ્ય લોવા 
જોઇએ.

જેા તમારા કપડામાં આગ લાગી જાર તો શું કરવું 

• આસપાસ દોડશો નહી,ં તમે જવાળાઓને 
વધ ુખરાબ બનાવશો. 

• આડા પડો અને આતમેમ ગબડો, તેનાથી 
આગ ફેલાવાનું મશુકેલ બને છે. 

• કોટ અથવા ધાબળા જવેા ભારે પદાથ્મથી 
જવાળાઓને દબાવી દો. 

• રાદ રાખો, થોભો, પડો અને ગડબો!

STOP! DROP! ROLL!થોભો! પડો! ગબડો!
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ચકાસવા માટેની રાદી

આગનો ફોલાતી અટકાવવા માટો રાત્રો  
અંદરના દરવાજ બંધ કરમો. 

નવદ્ુત ઉપકરણમોનો બંધ કરમો અનો  
પલગમાંથી બહાર કાઢમો સસવાર કો તોનો  
ચાલુ રાખવા માટો ડડઝાઇન કરવામાં  
આવ્યા હમોર – જોમ કો તમારા ફ્ીઝર.

તમારંુ કૂકર બંધ છો  તો ચકાસમો. 

વમોશીગં મશીનમો, ટમબલ ડરિારરમો અનો ડીશવમોશરમો 
જોવા સાધનમો રાતના સમરો ચલાવશમો નટહ.

હીટર બંધ કરમો અનો ફારરગાડ્ય  મૂકમો. 

મીણબત્ીઓ અનો સસગારોટનો રમો્ર રીતો ઓલવમો. 

એ સુનનક્ચિત કરમો કો બહાર નીકળવાના  
માગમો અવરમોધ રહીત છો.

દરવાજ અનો બારીની ચાવીઓ એવી જ્રાએ 
રાખમો જાં દરોક જણ તોનો શમોધી શકો. 

જારે તમે સતૂા હો ત્ારે 
આગથી તમને વધ ુજેાખમ 
હોર છે. તેથી સતૂા પહેલાં 
તમારા ઘરની તપાસ કરવી તે 
એક સારો વવચાર છે. 

સવૂાના 
સમરે 
ચકાસણી 
કરો

બંધ કરો 
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આગ લાગો તો ઘટનામાં, બહાર જઓ, બહાર રહમો, 
અનો 999 નો ફમોન કરમો.

તમારી અનો તમારા ઘર નવશોની નવસશષ્ટ સલાહ માટો 
મુલાકાત લમો www.ohfsc.co.uk અનો તમારા 
પમોતાના ઘરની આગની સલામતીની તપાસ પૂરી કરમો.
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મહતવપણૂ્મ ટીપ

બહાર નીકળો, બહાર 
રહો અને 999 પર 
કોલ કરો

સ્ોક એલામ્મ 
જીવન  
બચાવે છે
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