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के तपाईंलाई थाहा छ...?
• यदि तपाईको घरमा काम गरररहकेो धवुाकँो अलाम्म छैन 

भने तपाईको आगोमा मनने सम्ावना लगभग आठ गुणा 
बढी छ।

• झणै् आधा घरमा आगलागीहरु खाना पकाउने िघु्मटनाका 
कारण हुने गरेको छ।

• दिनमा िईु वटा आगलागी मोम्बत्तिले गिा्म शुरु हुनछ। 

• प्रते्क छ दिनमा कोदह एकजनाको चुरोटको कारणले हुने 
आगलागीमा परर मृतु् हुनछ। 

• दिनमा कररब तीनवटा आगोलागग दहटरबाट सुरु हुनछ।

• ववदु्तीय उपकरणहरू (उपकरणहरू, तारहरू र ओभरलोड 
सकेटहरू) ले हरेक वर्म िेशभरी 4,000 घरहरूमा 
आगलागी हुने गि्मछ।
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स्मोक अलाम्म 
राखेर आफ्मो 
घरकमो सुरक्ा 
ग्ु्महमोस आफ्मो घर र पररवारलाई 

आगलागीबाट जमोगाउ्े  
सबैभन्ा सजजलमो उपाय भ्ेकमो 
स्मोक अलाम्महरू प्रयमोग ग्ु्म हमो।

तत्ीहरूलाई ल्ाउ्ुहमोस।्  
स्ाप्ा ग्ु्महमोस।् परीक्ण 
ग्ु्महमोस।् तत्ीहरूले तपाईंकमो 
जीव् बचाउ् सकछ। 

तपाईंकमो स्मोक अलाम्महरू छ्ौट गर्दै 

• तपाईंको घरको प्रते्क तलामा कम्ीमा 
एउटा स्ोक अलाम्म जडान गनु्महोस।्

• कृपया ध्ान दिनुहोस ्दक हुनसकछ केही 
बच्ाहरूलाई धवुा ँअलाम्मले ब्यँझाउन 
सकै्न।

• धवुा ँअलाम्म सस्ो र स्ापना गन्म सजजलो 
हुनछ।

• वतनीहरू DIY स्ोरहरू, ववदु्तीय 
पसलहरू र बसेी भागमा उच् सडक 
सुपरमाकने टहरूबाट उपलब्ध छन।्

• अलाम्म स्ीकृत र सुरक्षित छ भनेर 
िेखाउने यी प्रतीकहरू मध् ेकुनै एकलाई 
हेनु्महोस।्

• अलाम्म स्ीकृत र सुरक्षित छ भनेर 
िेखाउने यी प्रतीकहरू मध् ेकुनै एकलाई 
खोज्ुहोस।

• त्हा ँछनौट गन्म मध् ववक्भन्न मोडेलहरू 
छन।् तपाइँको स्ानीय अगनि र उद्ार 
सेवा तपाइँको लागग कुन उपयकु्त छ भन्न े
बारे तपाइँलाई सल्ाह दिन खुशी हुनेछ।

काम ग न्े स्मोक 

अलाम्मले तपाईंकमो 

जीव् बचाउ् सकछ

शीर्म टटप

स्मोक अलाम्म फिट ग्ु्महमोस्
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तपाईंकमो धुँवाअलाम्महरू फिटगर्दै

आर्श्म स्स्तत छतमा, कमोठाकमो 
बीचमा, र हलवे र अवतरणमा छ, 
जसले तपाईंले आफ्मो घरभरर 
अलाम्म सुन्न सकु्हुनछ।

भान्ा वा बाथरूममा वा नजजकै 
अलाम्म नराख्ुहोस ्जहा ँधवुा ँवा बाफले 
िघु्मटनावशवतनीहरूलाई बजाउनसकछ। 

तपाईंलाई स्ोक अलाम्महरू दफट गन्म 
गाह्ो लागछ भने मद्दतका लागग आफनो 
स्ानीय आगलागी तथा उद्ार सेवालाई 
सम्पक्म  गनु्महोस।् वतनीहरू तपाईंका लागग 
अलाम्महरू स्ापना गन्म पाउँिा खुसी हुने 
छन।्

तपाईंकमो स्मोक अलाम्म काम गरररहेकमो छ भ्ेर कसरी सुत्श्चित ग न्े 

आफ्मो स्मोक अलाम्मलाई कम्ीमा 
महह्ाकमो एकपटक परीक्ण 
ग्ु्महमोस।्

• तपाईंको कुनै पवन धमु्रपान अलाम्ममा एक 
वर्मको बाटी् छ भने, यसलाई प्रते्क 
वर्म पररवत्मन गररएको छ भनी सुवनजचित 
गनु्महोस।् तपाईंले बाटी् बिलन पिा्म मात्र 
यसलाई बादहर वनकालनुहोस।्

• अलाम्म गल्ीले बन्द भयो भने त्सबाट 
बाटी्हरू कदहल्ै ववचे्ि वा बादहर 
वनकालनुहोस।्

• मानक बाटी्मा सञ्ाललत अलाम्महरू 
सबभैन्दा सस्ो ववकल्प हो, तर बाटी्हरू 
प्रते्क वर्म प्रवतस्ापन गनु्म पि्मछ।

• धरैे मावनसहरू बाटी् परीषिण गन्म 
वबस्मनछन्, त्सैले लामो समयसम्म 
चलनेबाटी्हरू उपयकु्त हुनछ।

• मुख्य-संचाललत अलाम्महरू तपाईंको 
घरको पावर सप्ाईद्ारा सञ्ाललत 
हुनछन ्र पावर कादटएको अवस्ामा 
बाकअप बाटी् हुनछ। वतनीहरू एक 
योग्य इलेक्ी्क्शयन द्ारा स्ापना गन्म 
आवश्यक छ र, बाटी् अलाम्म जस्,ै 
वतनीहरूलाई परीषिणको आवश्यकता 
हुनछ।

• स्ोकअलाम्मको परीषिणले स्ोक 
सेन्रको साथसाथ ैवबजलुी आप्यर्त र/वा 
बाटी्को परीषिण गि्मछ। 

• तपाईं ललङ्क गररएका अलाम्महरू पवन 
स्ापना गन्म सकु्हुनछ, तादक जब एक 
अलाम्मले आगो पतिा लगाउँछ ती सब ै
सँगै बज यदि तपाईं ठ्यलो घरमा वा धरैे 
तलाहरुमाथथबस्हुुनछ भने यो उपयोगी 
छ।

कान नसुन्न ेवा सुन्नमा कदठनाई हुने 
व्यक्क्तहरूका लागग स्ो्ब लाइट र 
कम्पन-प्ाड अलाम्महरू उपलब्ध छन।् 
0808 808 0123 वा टेक्स्टफोन 
0808 808 9000 मा एक्शन अन 
दहयररङ लस इन्फमनेसन लाइनमा 
सम्पक्म  गनु्महोस।्

शीर्म टटप

यसलाई परीक्ण ग्ु्महमोस्
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तपाईंकमो स्मोक अलाम्महरू हेर्दै

• तपाईंको समोक अलाम्म परीषिणलाई 
वनयगमत घरायसी दिनचया्मको भाग 
बनाउनुहोस।्

• अलाम्म बज्ुनजले बटन थथचेर 
वतनीहरूलाई परीषिण गनु्महोस।् बजनेभने, 
तपाईंले बाटी् बिलन पछ्म।

• धलुो हटाउन प्रते्क छ मदहनामा आफनो 
धवुा ँअलाम्मलाई भ्ाकुम गनु्महोस।्

• स्ोक अलाम्म वनयगमत रूपमा वबप गन्म 
थालछ भने, तपाईंले तुरुन् ैबाटी् बिलनु 
पछ्म।

• यो िस वर्मसम्मका लागग अलाम्म हो भने, 
तपाईंले हरेक िस वर्ममा अलाम्म नै बिलनु 
पनने हुनछ।

तपाईंले समोच्नसके् अन्य उपकरणहरू

• अगनि कम्बलहरू आगो वनभाउन वा 
लुगामा आगो लागेको व्यक्क्तलाई 
लपेटन्का लागग प्रयोग गररनछ। 
वतनीहरूलाई भान्ा मा राखखएमा सब ै
भन्दा राम्रो हुनछ।

• यदि आगो धरैे सानो छ वा तपाईंको 
वनकास रोकछ भने अगनिशमन 
उपकरणहरू उपयोगी हुन सकछन।् यदि 
तपाइँ एउटा अगनिशमन उपकरण प्रयोग 
गनने छनौट गनु्महुनछ भने, प्रयोग गनु्म अथघ 
सधैं वनिनेशनहरू पढ्नुहोस ्र आफैलाई 
खतरामा नराख्ुहोस।्

• तापमान अलाम्मले भान्ामा आगो पतिा 
लगाउन सकछ त्सैले त्हा ँस्ोक अलाम्म 
राख्ु हँुिैन।

Test it Replace itChange it

सामान्य आगलागीलाई  
कसरी रमोकथाम ग न्े

भान्ा घरमा 
तवधतु 
चुरमोटहरु 
ममोमबत्तिहरु

यस खण्डले कसरी सुरक्क्त रूपमा 
खा्ा पकाउ्े र तबजलुी, हीटर, 
मै्बतिी र चुरमोटकमो ख्ाल राखे् लगायत 
आफ्मो घरमा लागेकमो आगमोबाट कसरी 
बच्न सहकनछ भ्ी बताउ्े छ।

यसलाई परीक्ण ग्ु्महमोस् यसलाई पररवत्म् ग्ु्महमोस् यसलाई बर्ल्ुहमोस्
8 9



• जाचँ गनु्महोस ्टोस्रहरू सफा छन ्र पिा्म 
र भान्ाको रोलहरूबाट टाढा राखखएको 
छन।् धरैेजसो टोस्रहरूसँग यसलाई 
सफा राख् मद्दतको लागग क्रम्ब क्ाचरको 
स्ाइड आउट हुनछ।

• ओभन, हब र गरिल सफा र राम्रोसँग चलने 
अवस्ामा राख्ुहोस।् बोसो र तलेको 
वनमा्मणले आगो िनकाउन सकछ।

गहहरमो बमोसंमो खर्ययौ् ु

• तातो तलेमा पकाउँिा ध्ान दिनुहोस ्- यो 
सजजलैसँग जलछ।

• तातो तलेमा राख्ु अथघ खाना सुक्ा 
छ भनी सुवनजचित गनु्महोस ्तादक यो 
छल्किनै्द।

• तलेबाट धुँवा वनस्कन थालेमा - यो धरैे 
तातो छ। आचं बन्द गनु्महोस ्र यसलाई 
त्चसो गन्म छोड्नुहोस।्

• थममोसे्ट वनयन्त्रित वबजुली गदहरो 
बोसंोखर्या्मउनेप्रयोग गनु्महोस।् वतनीहरू 
धरैे तातो हुन सकै्नन।्

प्ा्ले आगमो समातेमा के ग न्े

• कुनै पवन जोखखम नललनुहोस।् आचंबन्द 
गन्म सुरक्षित छ भने बन्द गनु्महोस।् 
त्समाथथ कदहल् ैपानी नफालनुहोस।्

• आगो आफँैले वनभाउने प्रयास नगनु्महोस।्

भान्ा घरमा

सुरक्क्त रूपमा पकाउ्ुहमोस्

तपाईंलाई खा्ा पकाउँर्ा 
भान्ाकमोठाबाट बाहहर त्स्क् परेमा 
अतत ्ै ध्ा् टर््ुहमोस्, तातमोबाट 
प्ा्हरू हटाउ्हुमोस ्वा जमोखखमबाट 
बच्न तत्ीहरूलाई तल राखु्हमोस।्

• मदिराको नशामा रहँिा खाना 
नपकाउनुहोस।्

• होबमा खाना पकाउँिा बच्ाहरूलाई 
भान्ामा एक्ै नछोड्नुहोस।् उनीहरुलाई 
सुरक्षित राख् सलाई र सस प्ानको 
ह्ान्डलहरूलाई वतनीहरूको पहँुचभन्दा 
टाढा राख्ुहोस।्

• सस प्ानका ह्ान्डलहरू बादहर 
वनसे्कको छैन भनी सुवनजचित गनु्महोस-् 
– जसकारण वतनीहरू चुलोबाट 
वनन्तसँ्किैनन।्

• तपाईंले होललंगलुगा लगाइरहनुभएको 
छ भने सावधान रहनुहोस ्- वतनीहरूले 
सजजलै आगो समात्न सकछन।्

• सानो तौललया र कपडालाई कुकर र 
हबबाट टाढा राख्ुहोस।्

• ग्यास कुकर बालनका लागग स्ाक्म  
य्रिहरूसँग नाङ्ोआगो नहुने भएकाले 
सलाइ वा लाइटरहरू भन्दा सुरक्षित 
हुनछन।्

• तपाईंले खाना पकाइ सकेपलछ कुकर बन्द 
छ भनेर िोहोरो जाचँ गनु्महोस।्

तबजलुी संग ख्ाल राख्हुमोस्

• वबजलुी (थससा र उपकरणहरू) पानीबाट 
टाढा राख्ुहोस।्

• माइक्रोवेभमा कुनै पवन धात ुनहालनुहोस।

शीर्म टटप

पहँुचबाट बाहहर राख्हुमोस्

बन् 

बाहहर जा्हुमोस्
बाहहर बस्हुमोस्

र
मा कल 
ग्ु्महमोस्
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• खतरनाक वा खुकुलो तारहरू जस् ैस्कच्म 
माक्म , हट प्ग र सकेटहरू, फ््यजहरू वा 
कुनै स्ष्ट कारणहरूववना दटप् गनने सर्कट-
ब्केरहरू, वा जझललगमली बतिीहरूका 
लागग आफनो आखँा खोलल राख्ुहोस। 

• कुनै पवन पुराना केबल र ललडहरू जाचँ 
गरेर बिलनुहोस्, ववशेरगरी यदि वतनीहरू 
दृश्यबाट लुकेका छन ्- फननीचरको 
पछादड वा कापनेट र गलैचामुवन। 

• उपकरणहरूलाई प्गबाट वनकालनाले 
आगलागीको जोखखम कम गन्म मद्दत 
गि्मछ। 

• तपाईंले वतनीहरूलाई प्रयोग नगिा्म, 
वतनीहरू प्यण्म रूपमा चाज्म भएका वा 
तपाईं ओछ्ानमा जािँा उपकरणहरुलाई 
प्ग बाट बादहर गनु्महोस।्

िर््चर

• सधैं तपाईको फर्नचरमा आगो प्रवतरोधी 
स्ायी लेबल छ भनी सुवनजचित गनु्महोस।्

पमोटनेबल हीटरहरू

• दहटरलाई खस्बाट रोक्का लागग 
पखा्मलमा सुरक्षित गनने प्रयास गनु्महोस।्

• वतनीहरूलाई पिा्म र फर्नचरबाट 
टाढाराख्ुहोस ्र लुगा सुकाउनका लागग 
वतनीहरूको प्रयोग कदहल्ै नगनु्महोस।्

तवधतुीय कम्बल प्रयमोग गर्दै

• क्भत्री तारहरूलाई नोक्ान हुन नदिनका 
लागग वबजुलीका कम्बलहरू फल्ाट, 
रोल गरेर वा खुकुलो तररकाले फोल्ड गरेर 
भण्ारण गनु्महोस।् 

• रातभर सुरक्षित रूपमा प्रयोग गन्मका 
लागग थममोस्ट्ाट वनय्रिण नभएसम्म, 
आफनो ओछ्ानमा जानु अथघ 
कम्बलहरू प्गबाट बादहर वनकालनुहोस।् 

• सेकेन्ड ह्ान्ड कम्बलहरू दकन्न ेप्रयास 
नगनु्महोस ्र वनयगमत रूपमा फाटेको र 
च्ाते्को जाचँ गनु्महोस।् 

• सधैं उत्ािकको वनिनेशन पालना 
गनु्महोस।्

तवधतु

तबजलुीबाट हु्े आगलागीबाट कसरी बचे्न

• तपाईंले अथधक तातो हुनबाट रोक् सही 
फ््यज प्रयोग गनु्मभएको छ भनी सधै ँजाचँ 
गनु्महोस।्

• वबजलुीको उपकरण दकन्दा त्समा 
ब्ब्दटश वा यरुोपेली सुरषिा त्चन्ह छ भनी 
सुवनजचित गनु्महोस।्

• वाक्शङ मेथसनहरू जस्ा केही 
उपकरणहरूमा उच् षिमताभएको हुनाले 
वतनीहरूलाई एकल प्गमा जोड्नुपछ्म।

• प्रवत सकेटमा एक प्ग राख्े प्रयास 
गनु्महोस। 

• ववदु्तीय सामान चाज्म गिा्म, वनमा्मताका 
वनिनेशनहरू पालना गनु्महोस ्र चाज्मरहरूले 
यरुोपेली सुरषिा मापिण्हरूको पालना 
गि्मछ भनेर संकेत गनने CE त्चन्ह 
खोज्ुहोस।्

तवधतुीय उपकरणहरूलाई आगलागी 
हु्बाट जमोगाउ् तत्ीहरूलाई सिा 
र राम्मो काम ग न्े क्रममा राख्हुमोस।्

एके्सन्् ललड वा एडाप्टरले कतत 
amps लल् सकछ भने्न सीमा हुनछ, 
त्यसैले आगलागीकमो जमोखखम कम ग ््म 
तत्ीहरूलाई ओभरलमोड ्ग ््म सावधा् 
रह्हुमोस।्

उपकरणहरूले तबजभन्न मात्ामा पावर 
प्रयमोग गर््मछ - उर्ाहरणका लागग 
टेललजभज्ले 3amp प्लग र भ्ाकुम 
क्लि्र 5amp प्लग प्रयमोग ग ््म सकछ।

सीमा थाहा पाउ्हुमोस।

शीर्म टटप

ओभरलमोड ्ग्ु्महमोस्
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मै्बतिीहरू

 मै्बतिीहरू उलचत हमोल्डरमा सुरक्क्त 
छ् ्र पर्ा्महरू जसै् आगमो लानि 
सके् सामग्ीहरूबाट टाढा छ् ्भ्ी 
सुत्श्चित ग्ु्महमोस।्

• तपाईंले कोठा छोड्िा मैनबतिीहरू 
वनभाउनुहोस ्र वतनीहरू रातमा प्यण्म 
रूपमा वनभेकोछन ्भनेर सुवनजचित 
गनु्महोस।्

• बालबाललकालाई मैनबतिी बालेर एक्ै 
छोड्नु हँुिैन।

• एलईडी वा बाटी् संचाललत मैनबतिीहरू 
प्रयोग गनने ववचार गनु्महोस।्

• घरपालुवा जनावरहरूलाई मैनबतिीबाट 
टाढा राख्ुहोस।्

• म्ाच र लाइटरहरू बच्ाहरूको पहँुचबाट 
टाढा राख्ुहोस।्

• बाल प्रवतरोधी लाइटर र म्ाच बक् मात्र 
दकन्नहुोस।्

सलाई कमो बक्सहारुले अब यमो चेताव्ी 
लेबल बमोकछ।

 

चुरमोटहरू

चुरमोटलाई राम्री त्भाएर 
तत्ीहरूलाई सावधा्ीपूव्मक 
त्ष्ास् ग्ु्महमोस।् तत्ीहरूलाई 
बाहहर राख्हुमोस।् ठीक बाहहर!

• ओछ्ानमा कदहल्ै धमु्रपान नगनु्महोस।्

• धमु्रपान बादहर गनु्महोस ्र चुरोट लाई 
वनभाएर राख्ुहोस ्- यो घर क्भत्र धमु्रपान 
गनु्म भन्दा सुरक्षित छ।

• उत्चत खरानीिानको प्रयोग गनु्महोस ्- 
फोहोर कागजको टोकरी कदहल्ै होइन।

• सुवनजचित गनु्महोस ्दक तपाईंको खरानीिान 
पल्टिने खाले छैन र नजलने सामरिीबाट 
बनेको छ।

• जलेको चुरोट, चुरोट वा पाइप वररपरर 
नछोड्नुहोस।् वतनीहरू सजजलैसँग खस् 
सकछन ्र आगोलगग सुरु गन्म सकछन।्

• जोखखम कम गनने सबभैन्दा राम्रो तररका 
भनेको तपाईलाई आवश्यक परेमा 
NHS समथ्मन प्रयोग गरेर छोड्ने प्रयास 
गनु्म हो। यदि तपाईं छोड्न चाहनुहुन्न भने, 
भाप गनने ववचार गनु्महोस।्

• यदि तपाई थदकत हँुिा धमु्रपान गनु्महुनछ, 
वप्रस्क्रिपशन डग््स ललनु भएको छ, 
वा तपाईले वपउनुभएको छ भने थप 
सावधानी ललनुहोस।् तपाईं सुत्न सकु्हुनछ 
र आफनो ओछ्ान वा सोफामा आगो 
लगाउन सकु्हुनछ।

• प्यण्म चाज्म भएपलछ ई-थसगरेटहरू 
अनप्ग गनु्महोस ्र तपाईंले सही चाज्मर 
प्रयोग गरररहनुभएको छ भनी सुवनजचित 
गनु्महोस।्

• अवैध रूपमा वनर्मत चुरोट कदहल्ै 
नवपउनुहोस।्

शीर्म टटप शीर्म टटप

तत्ीहरूलाई बाहहर राख्हुमोस।् ठीक बाहहर! मै्बतिी बाल्ा सावधा् रह्हुमोस्

खतरा!
आगलागीले बालबाललकाकमो मृत्य ुहुनछ।
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• पलायन हुने माग्मको योजना बनाउनुहोस ्
र सबलैाई कसरी बादहर वनस्कने भनेर 
थाहा छ भनी सुवनजचित गनु्महोस।्

• वनकासहरू खुलाराखखएको सुवनजचित 
गनु्महोस।्

• तपाईंको घर क्भत्र र बादहर जाने सामान्य 
बाट उतिम माग्म हो। 

• पदहलो माग्म अवरुद् भएको अवस्ामा 
िोस्ो माग्मको बारेमा सोचु्होस।्

• आफनो बादहर वनस्कने हुने योजना 
अभ्ास गन्म केही गमनेट ललनुहोस।् 

• तपाईंको घरको बनावट पररवत्मन  
भएमा आफनो योजनाको समीषिा 
गनु्महोस।्

ढमोका र झ्ालका कुञ्ीहरू सबैले 
भेट्ाउ् सके् स्ा्मा राख्हुमोस।्

शीर्म टटपआगलागीबाट आिूलाई बचाउ्का लागग 
स्मोक अलाम्म फिट ग्ु्म पहहलमो महत्त्वपूण्म 
कर्म हमो। तर रातीमा एउटा बन् भयमो भ्े 
के ग्ु्महुनछ?

यमो खण्डले तपाईंलाई आपतकालल् यमोज्ा 
ब्ाउ् मद्दत ग न्ेछ।

सुरक्क्त

बाहहर त्स्क्े

यमोज्ा 
ब्ाउ्हुमोस्

बाहहर त्स्क्े बाटमोकमो यमोज्ा ग्ु्महमोस्
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तपाईंकमो बाहहर त्स्क्े बाटमोअवरुद्ध छ भ्े के ग न्े

तपाईं बाहहर त्स्क् सकु्हुन्न भ्े, 
आर्श्म रूपमा एउटा झ्ाल र िमो्, 
सबैलाई एउटा कमोठामा लैजा्हुमोस।्

• धवुा ँरोक्को लागग ढोकाको वररपरर तल 
ओछ्ान राखु्होस।्

• 999 मा कल गनु्महोस ्र झ्ाल खोलनुहोस ्
र “आगलागी भयो बचाऊ” भन्नहुोस।्

• तपाईं भुइँ वा पदहलो तल्ामा हुनुहुनछ 
भने, तपाईं झ्ालबाट बादहर वनस्कन 
सकु्हुनछ। 

• आफ्य  झिा्म कुशन गन्म ओछ्ान प्रयोग 
गनु्महोस ्र आफैलाई सावधानीप्यव्मक तल 
झानु्महोस। हाम नफालनुहोस।

• तपाईं झ्ाल खोलन सकु्हुन्न भने तल 
कुनाको थससा फुटाउनुहोस। धाररलो 
दकनाराहरूलाई तौललया वा कम्बलले 
सुरक्षित बनाउनुहोस।्

आगलागी भएमा के ग न्े

आगलागी आिँैले त्भाउ्े प्रयास 
्ग्ु्महमोस।् यसलाई पेशेवरहरू माग्थ 
छमोड्् हुमोस।्

• शान् रहनुहोस ्र लछटो काय्म गनु्महोस्, 
सबलैाई सकेसम्म चाडँो बादहर 
वनकालनुहोस।्

• के भयो भनेर अनुसन्ान गन्म वा 
बहुम्यल् वस्हुरू बचाउनेमा समय बबा्मि 
नगनु्महोस।्

• धवुा ँछ भने, हावा सफा भएको ठाउँमा 
तल भएर बस्हुोस।

• तपाईंले ढोका खोलनु अथघ यो तातो छ दक 
छैन जाचँ गनु्महोस।् तातो भएमाढोकालाई 
नखोलनुहोस ्- आगो अकमो तफ्म  छ।

• तपाईं भवनबाट वनस्कने वबत्तिकै 999 
मा कल गनु्महोस।् 999 कलहरू वनःशुकि 
छन।्

शीर्म टटप

बाहहर त्स्क्हुमोस्, बाहहर बस्हुमोस ्र 999 मा कल ग्ु्महमोस्
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खलुा 

राख्हुमोस 

खलुा 

राख्हुमोस 

अग्मो भव्बाट कसरी बाहहर त्स्क्े

• भनी सुवनजचित गनु्महोस ्दक तपाईं र 
तपाईंको घरका सबजैनालाई तपाईंको 
भवनको आगोलागगको योजना र अगनि 
अलाम्म र अगनि वनकासहरू कहा ँछन ्
भन्न ेकुरा थाहा छ। सब ैभवनहरू जस्,ै 
तपाईंले भानिे माग्मको योजना र अभ्ास 
गनु्मपछ्म।

• आगो लागेको अवस्ामा ललफ्ट र 
बालकनी प्रयोग नगनु्महोस।् 

• धवुामँा भ्रगमत हुन सजजलो छ, त्सैले 
थसढँीहरूमा पुनि कवतवटा ढोकाबाट जान 
आवश्यक छ भनेर गणना गनु्महोस।् 

• जाचं गनु्महोस दक तपाईंको वनकास माग्म 
खुल्ा छ र कररडोर वा थसढँीहरूमा आगो 
लानि सके् कुनै पवन कुरा छैन - जस् ै
बाकस वा फोहोर।

• सीढीहरूका ढोकाहरू बन्द छैनन ्भनेर 
सुवनजचित गनु्महोस।्

• ब्लकमा चेतावनी प्रणाली भए तापवन 
तपाईंले अझ ैपवन आफनै घरको लागग 
धवुा ँअलाम्महरू लगाउनेगनु्मपछ्म।

तपाईंकमो लुगामा आगमो लागेमा के ग न्े?

• वररपरर ्भानिहुमोस्, तपाईंले ज्ाला लाई 
अझ खराब ब्ाउ् ुहु्े छ।

• भइँुमा पल्टि्हुमोस ्र वररपरर घुमु्हमोस।् 
यसले आगमोलाई िैलल् गाह्मो ब्ाउँछ।

• कमोट वा कम्बल जस्ा भारी सामग्ीले 
आगमो त्भाउ्हुमोस।्

• यार् राख्हुमोस, रमोकु्हमोस्, छमोड्् हुमोस ्र 
घुम्हमोस!्

STOP! DROP! ROLL!रमोकु्हमोस!् छमोड्् हुमोस!् घुमु्हमोस!्
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जाचँ सुची

आगो फैललनबाट रोक्का लागग रातमा  
क्भत्री ढोकाहरू बन्द गनु्महोस।्

वबजलुीका उपकरणहरू खुला छोड्न  
वनर्िष्ट नगिा्मसम्म बन्द गनु्महोस ्र प्ग  
गनु्महोस ्- जस् ैतपाईंको दरिजर। 

आफनो कुकर बन्द भएको जाचँ गनु्महोस।्

धनुे मेथसन, टम्बल डा्यर र दडशवाशर जस्ा 
उपकरणहरू रातभर नचलाउनुहोस।्

हीटर बन्द गनु्महोस ्र फायरगाड खुला राख्ुहोस।्

मैनबतिी र चुरोट राम्रोसँग वनभाउनुहोस।्

बादहर वनस्कने ठाउँ खुला राखखएको छ  
भनी सुवनजचित गनु्महोस।्

ढोका र झ्ालका कुञ्ीहरू सबलेै भेट्ाउन  
सके्मा राख्ुहोस।्

तपाईं सुततरहेकमो बेला 
आगमोबाट अझबढी 
जमोखखममा हु्ुहुनछ। त्यसैले 
सुत्अुग्घ आफ्मो घरकमो 
जाचँ ग्ु्म राम्मो हुनछ।

सुते् 
समय  
जाचँ 
ग्ु्महमोस्

बन् 

शीर्म टटप

रातत जभत् ढमोकाहरू बन् ग्ु्महमोस्
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आगो लागेको अवस्ामा, बादहर वनस्कनुहोस्, बादहर 
रहनुहोस ्र 999 मा कल गनु्महोस।्

तपाईं र तपाईंको घरको लागग ववशेर सल्ाहको लागग, 
www.ohfsc.co.uk मा जानुहोस ्र आफनै घरको 
अगनि सुरषिा जाचँ गनु्महोस।्
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शीर्म टटप

स्मोक अलाम्मले 

जीव् 
बचाउँछ

बाहहर त्स्क्हुमोस्, 
बाहहर बस्हुमोस ्र 999 
मा कल ग्ु्महमोस्
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