
ਘਰ ਵਿਚੱ ਅੱਗ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰਵੱਿਆ

Punjabi



ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹ…ੋ?
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਵਿਚੱ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਕਮੰ ਨਹੀਂ ਕਰ  

ਵਰਹਾ ਹ ੈਤਾਂ ਅੱਗ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡ ੇਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਅੱਠ  
ਗੁਣਾ ਿਧੱ ਹ।ੈ

• ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦ ੇਖਤਰ ੇਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ 
ਦ ੇਹਾਦਵਸਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਦੰ ੇਹਨ।

• ਵਦਨ ਵਿਚੱ ਦ ੋਅੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਦਸੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਹੁਦੰ ੇ
ਹਨ।

• ਹਰ ਛੇਿੇਂ ਵਦਨ ਕਈੋ ਨਾ ਕਈੋ ਵਸਗਰਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 
ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹ।ੈ

• ਵਦਨ ਵਿਚੱ ਲਗਭਗ ਵਤਨੰ ਿਾਰ ਹੀਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗਾਂ 
ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਖਰਾਬ ਇਲੈਕਵਟਰਿਕ (ਉਪਕਰਨ, ਿਾਇਵਰਗੰ ਅਤ ੇਓਿਰਲੋਡ 
ਸਾਕਟ) ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੱ ਲਗਭਗ 4,000 ਅੱਗਾਂ  
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦ ੇਹਨ।
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ਧੂੰਏ ਂਸੰਬੰਧੀ 
ਅਲਾਰਮਾਂ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਦੀ 
ਰਵੱਿਆ ਕਰੋਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈਕਮੰ ਕਰਨ 
ਯੋਗ ਧੂੰਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ।

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਾਵਸਲ ਕਰ।ੋ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਲਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰ।ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਚੁਣਾਿ ਕਰ।ੋ

• ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀ ਹਰ ਮੰਵਜਲ ਉਪਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 
ਇਕੱ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਵਿਟੱ ਕਰ।ੋ

• ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਧਆਨ ਰਖੋੱ ਵਕ ਕੁਝ ਬੱਵਚਆਂ 
ਨੰੂ ਧੂੰਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦਾ।

• ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਸਸਤ ੇਅਤ ੇਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ 
ਵਿਚੱ ਆਸਾਨ ਹਨ।

• ਇਹ DIY ਸਟਰੋਾ,ਂ ਇਲੈਕਵਟਰਿਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਦਕੁਾਨਾਂ ਅਤ ੇਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਾਈ ਸਟਰਿੀਟ 
ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

• ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਤੀਕਾਂ ਵਿਚੱੋਂ ਇਕੱ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ,ੋ 
ਜੋ ਵਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਵਕ ਅਲਾਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤ ੇ
ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਹ।ੈ

• ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਹਈੋ ਬੈਟਰੀ ਿਾਲੇ ਸਮੋਕ 
ਅਲਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਉਹ 
ਥੋੜ ੇਿਧੱ ਮਵਹਗੰੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਬਚਾਉਦਂ ੇਹ।ੋ

• ਚਣੁਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇਿਖੱ-ਿਖੱ ਮਾਡਲ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਅੱਗ ਅਤ ੇਬਚਾਅ 
ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦਣੇ ਵਿਚੱ ਖੁਸ਼ ਹਿੋਗੇੀ ਵਕ 
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਿਾਂ ਵਿਕਲਪ ਵਕਹੜਾ 
ਹ।ੈ

ਕਮੰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਧੰੂਏ ਂ

ਦ ੇਅਲਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ 

ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ

ਢੁਕਿਾਂਢੁਕਿਾਂ ਸੁਝਾਅ

ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਵਿੱਟ ਕਰੋ
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ਆਪਣੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਵਿੱਟ ਕਰਨਾ

ਇਸਦੀ ਸਭ ਤ ੋਿਧੀਆ ਸਵਿਤੀ ਛੱਤ 
ਦ ੇਉਪਰ, ਕਮਰ ੇਦ ੇਵਿਚਕਾਰ, ਅਤ ੇ
ਹਾਲਿੇਅ ਅਤ ੇਲੈਂਵਡਗੰ ਵਿਚੱ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚੱ ਇਸ ਨੰੂ 
ਅਲਾਰਮ ਸੁਣ ਸਕ।ੋ

• ਰਸੋਈਆਂ ਜਾਂ ਬਾਥਰਮੂਾਂ ਵਿਚੱ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦ ੇ
ਨੇੜ ੇਅਲਾਰਮ ਨਾ ਲਗਾਓ ਵਜੱਥੇ ਧੰੂਏ ਂਜਾਂ ਭਾਫ਼ 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਧੂੰਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਵਿਟੱ 
ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੈਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਿਾਇਰ ਅਤ ੇਬਚਾਅ ਸੇਿਾ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ 
ਖੁਸ਼ੀ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰ ਦਣੇਗੇ।

ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ ੇਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇ 
ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹਨ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਆਪਣੇ 
ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ 
ਇਕੱ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਵਕ ਇਸਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਵਲਆ ਜਾਿ।ੇ ਜਦੋਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੋ ੇਤਾਂ ਹੀ 
ਬੈਟਰੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਢੱ।ੋ

• ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਅਲਾਰਮ ਵਿਚੱੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਦ ੇਿੀ 
ਵਡਸਕਨੈਕਟ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਢੱ।ੋ

• ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਟਰੀ ਸੰਚਾਵਲਤ ਅਲਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰ 
ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

• ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨਾ ਭੁਲੱ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਇਸਲਈ ਲੰਬੀਆਂ 
ਚੱਲਣਿਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਬਹਤਰ ਹੁਦੰੀਆਂ 
ਹਨ।

• ਮੁੱਖ-ਸੰਚਾਵਲਤ ਅਲਾਰਮ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦੀ 
ਵਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਆੁਰਾ ਸੰਚਾਵਲਤ ਹੁਦੰ ੇਹਨ 
ਅਤ ੇਪਾਿਰ ਕਟੱ ਹਣੋ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚੱ ਬੈਕ-
ਅੱਪ ਬੈਟਰੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱ ਯੋਗਤਾ 
ਪਰਿਾਪਤ ਇਲੈਕਟਰਿੀਸ਼ੀਅਨ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਵਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਅਤ,ੇ ਬੈਟਰੀ ਅਲਾਰਮ 
ਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

• ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚੱ ਸਮੋਕ ਸੈਂਸਰ ਦ ੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਿਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਬੈਟਰੀ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਿੀ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

• ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਕਡ ਅਲਾਰਮ ਿੀ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਕੱ ਅਲਾਰਮ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਦਂਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰ ੇਇਕਠੱੇ ਿਜਦ ੇਹਨ। 
ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਿਡੱ ੇ
ਘਰ ਵਿਚੱ ਜਾਂ ਕਈ ਮੰਵਜਲਾ ਿਾਲੇ ਘਰ ਵਿਚੱ 
ਰਵਹਦੰ ੇਹ।ੋ

ਸਟਰਿ ੋਬ ਲਾਈਟ ਅਤ ੇਿਾਈਬਰਿੇਵਟਗੰ-ਪੈਡ 
ਅਲਾਰਮ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜਨ੍ਾ ਨੰੂ ਸੁਣਨ 
ਵਿਚੱ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। 0808 808 0123 
ਜਾਂ ਟਕੈਸਟਿੋਨ 0808 808 9000 
‘ਤ ੇਐਕਸ਼ਨ ਆਨ ਹੀਅਵਰਗੰ ਲੌਸ 
ਇਨਿਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ।ੋਢੁਕਿਾਂਢੁਕਿਾਂ ਸੁਝਾਅ

ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
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ਆਪਣੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨਾ

• ਆਪਣ ੇਧੰੂਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਵਨਯਮਤ ਘਰਲੂੇ ਰਟੁੀਨ ਦਾ ਵਹਸੱਾ ਬਣਾਓ।

• ਅਲਾਰਮ ਿਜੱਣ ਤਕੱ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਜੱਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹ।ੈ

• ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 
ਆਪਣ ੇਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਿਵੈਕਊਮ ਕਰ।ੋ

• ਜੇਕਰ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਵਨਯਵਮਤ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਬੀਪ 
ਮਾਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰਤੰ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਜਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

• ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਿਾਲਾ ਅਲਾਰਮ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਅਲਾਰਮ 
ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਪਿਗੇੀ।

ਹਰੋ ਉਪਕਰਣ ਵਜੰਨ੍ਾ ਬਾਰ ੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦ ੇਹੋ
• ਿਾਇਰ ਕਬੰਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂ 

ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਪੇਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹ ੈਵਜਸ ਦ ੇਕਪੱਵੜਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਿੋ।ੇ 
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਢਗੰ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਵਿਚੱ 
ਰਵੱਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

• ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਿਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ ੋ
ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਬਹਤੁ ਛੋਟੀ ਹ ੈਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੰੂ ਰਕੋਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਬੁਝਾਉਣ ਿਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ ੋਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰ ੇਵਿਚੱ 
ਨਾ ਪਾਓ।

• ਹੀਟ ਅਲਾਰਮ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿਚੱ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਵਜੱਥੇ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ 
ਲਗਾਏ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।

Test it Replace itChange it

ਆਮ ਅੱਗਾਂ ਦ ੇਹਾਦਵਸਆਂ  
ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਰਵੋਕਆ ਜਾਿੇ

ਰਸੋਈ ਦ ੇਵਿਚੱ 
ਵਬਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਵਸਗਰਟੇ ਨਾਲ 
ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ

ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚੱ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ 
ਬਚਾ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਵਜਸ ਵਿਚੱ ਸੁਰਵੱਿਅਤ ਢਗੰ 
ਨਾਲ ਿਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਇਲੈਕਵਟਰਿਕ, 
ਹੀਟਰ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤ ੇਵਸਗਰਟੇਾਂ ਦੀ 
ਦਿੇਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈਸਭ ਹ।ੈ

ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਇਸਨੰੂ ਬਦਲੋ ਇਸਦ ੇਬਦਲੇ ਕਈੋ ਹਰੋ ਲਗਾਓ
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• ਇਹ ਦਖੋੇਵਕ ਟੋਸਟਰ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਅਤ ੇਪਰਵਦਆਂ 
ਅਤ ੇਰਸੋਈ ਦ ੇਰਲੋ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਖੱੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟੋਸਟਰਾਂ ਕਲੋ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ 
ਰਖੱਣ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ 
ਸਲਾਈਡ ਆਊਟ ਕਰਬੰ ਕਚੈਰ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

• ਓਿਨ, ਹਬੌ ਅਤ ੇਗਵਰਲੱ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਿਧੀਆ 
ਕਮੰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕ ੇਰਖੋੱ। ਚਰਬੀ ਅਤ ੇ
ਗਰੀਸ ਦ ੇਜੰਮਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਫ਼ੈਟ ਿਾਲੀ ਚੀਜ ਡੀਪ ਿਰਿਾਈ ਨਾ ਕਰੋ
• ਗਰਮ ਤਲੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਦਂ ੇਸਮੇਂ ਵਧਆਨ 

ਰਖੋੱ - ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ

• ਭਜੋਨ ਨੰੂ ਗਰਮ ਤਲੇ ਵਿਚੱ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ 
ਇਹ ਵਛੱਟ ੇਨਾ ਮਾਰ।ੇ

• ਜੇਕਰ ਤਲੇ ਧੁਆ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਦਾ ਹ ੈ– ਤਾ 
ਇਹ ਬਹਤੁ ਗਰਮ ਹ।ੈ ਗੈਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ੋਅਤ ੇ
ਇਸਨੰੂ ਠੰਡਾ ਹਣੋ ਲਈ ਛੱਡ ਵਦਓ।

• ਥਰਮੋਸਟਟੈ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਇਲੈਕਵਟਰਿਕ ਡੀਪ ਿਟੈ 
ਿਰਾਇਅਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਉਹ ਜਰਰੂਤ ਤ ੋ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ

ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗ  
ਜਾਿ ੇਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
• ਕਈੋ ਜੋਖਮ ਨਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ 

ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਹ ੈਤਾਂ ਗੈਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਓ। ਇਸ 
ਉਪਰ ਕਦ ੇਿੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੁੱਟ।ੋ

• ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਵਜੱਠੋ।

ਰਸੋਈ ਦ ੇਵਿਚੱ

ਸੁਰਵੱਿਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਦਂ ੇਸਮੇਂ ਰਸੋਈ 
ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਪੈਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ 
ਸੰਬੰਧੀ ਿਧੇਰ ੇਸਾਿਧਾਨ ਰਹ,ੋ ਿਤਰ ੇਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਵਦਓ 
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਠੇਾਂ ਰਿੱ ਵਦਓ।

• ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਪਰਿਭਾਿ ਤ ੋਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ 
ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰ।ੋ

• ਹਬੋ ਉਪਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਿਲੇੇ ਬੱਵਚਆਂ 
ਨੰੂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਇਕਲੇੱ ਨਾ ਛੱਡ।ੋ ਉਹਨਾ ਨੰੂ 
ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਰਖੱਣ ਲਈ ਮਾਵਚਸ ਅਤ ੇਸਾਸ ਪੈਨ 
ਹੈਂਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁਚੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖੋੱ।

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸੌਸਪੈਨ ਦ ੇਹੈਂਡਲ 
ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਨਕਲ ਜਾਣ - ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਟਿੋ ਤੋਂ 
ਥੱਲੇ ਨਾ ਵਡਗੱ ਜਾਣ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਢਲੇੱ ਕਪੱੜ ੇਪਵਹਨੇ ਹਏੋ ਹਨ ਤਾ 
ਵਧਆਨ ਰਖੋੱ - ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਿੜ 
ਸਕਦ ੇਹਨ।

• ਚਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤਲੌੀਏ ਅਤ ੇਕਪੱਵੜਆਂ ਨੰੂ ਕੁਕੱਰ 
ਅਤ ੇਹਬੌ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਖੋੱ।

• ਗੈਸ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸਪਾਰਕ ਯੰਤਰ ਮਾਵਚਸ ਜਾਂ 
ਲਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਹੁਦੰ ੇਹਨ, 
ਵਕਉਵਂਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੱ ਨੰਗੀਆ ਲਾਟਾਂ ਨਹੀਂ 
ਹੁਦੰੀਆ ਹਨ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦ ੇਹ ੋਤਾਂ 
ਕੂਕਰ ਬੰਦ ਹ ੈਜਾ ਨਹੀ ਇਸਦੀ ਦ ੋਿਾਰ ਜਾਂਚ 
ਕਰ।ੋ

ਇਲੈਕਵਟਰਿਕ ਯੰਤਰਾ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੋੱ
• ਵਬਜਲੀ ਯੰਤਰਾ (ਲੀਡ ਅਤ ੇਉਪਕਰਨਾ)ਂ ਨੰੂ 

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਖੋੱ।
• ਮਾਈਕਰਿਿੋਿੇ ਵਿਚੱ ਕਈੋ ਿੀ ਧਾਤ ਿਾਲੀ ਚੀਜ 

ਨਾ ਪਾਓ।

ਢੁਕਿਾਂਢੁਕਿਾਂ ਸੁਝਾਅ

ਪਹੁਚੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੋੱ

ਬੰਦ

ਬਾਹਰ ਵਨਕਲੋ
ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ

ਅਤ ੇ

  
ਉਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ
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• ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਵਢਲੱੀਆ ਤਾਰਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਲਨ 
ਦ ੇਵਨਸ਼ਾਨ, ਗਰਮ ਪਲੱਗ ਅਤ ੇਸਾਕਟ, ਵਿਊਜ਼ 
ਜੋ ਗਰਮ ਹਿਾ ਛੱਡਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਟ-ਬਰਿੇਕਰ 
ਜੋ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਦ ੇਵਡਗੱ ਜਾਂਦ ੇ
ਹਨ, ਜਾਂ ਸਪਾਰਕ ਕਰਦੀਆ ਲਾਈਟਾ।

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬੇਲਾਂ ਅਤ ੇਲੀਡਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਹਨਾ ਨੰੂ ਬਦਲੋ, ਖਾਸ ਤਰੌ ‘ਤ ੇ
ਜੇ ਉਹ ਿਰਨੀਚਰ ਦ ੇਵਪੱਛੇ ਜਾਂ ਗਲੀਵਚਆਂ 
ਅਤ ੇਮੈਟ ਦ ੇਹਠੇਾਂ ਲੁਕਾਈਆ ਹਈੋਆ ਹਨ।

• ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰੂ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਦ ੇ
ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚੱ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਹੁਦੰੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਚਾਰਜ ਹੁਦੰ ੇਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਜਾਂਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਨਪਲੱਗ 
ਕਰ।ੋ

ਿਰਨੀਚਰ
• ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਿਰਨੀਚਰ 

‘ਤ ੇਅੱਗ-ਰਧੋਕ ਸਥਾਈ ਲੇਬਲ ਮੌਜੂਦ ਹ।ੈ

ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੀਟਰ
• ਹੀਟਰਾਂ ਨੰੂ ਵਡਗੱਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਕਧੰ ਦ ੇਨਾਲ 

ਖੜਾ ਕਰਕ ੇਸੁਰਵੱਖਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ
• ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਵਦਆਂ ਅਤ ੇਿਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਦਰੁ ਰਖੋੱ 

ਅਤ ੇਕਪੱੜ ੇਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਦ ੇਿੀ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ।ੋ

ਇੱਕ ਇਲੈਕਵਟਰਿਕ ਕਬੰਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
• ਅੰਦਰਨੂੀ ਤਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਤੋਂ 

ਰਕੋਣ ਿਾਸਤ ੇਇਲੈਕਵਟਰਿਕ ਕਬੰਲਾਂ ਨੰੂ ਿਲੈਟ, 
ਰਲੋ ਅੱਪ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਵਜਹਾ ਵਢਲੱਾ ਮੋੜ ਕ ੇਉਹਨਾ 
ਨੰੂ ਸਟਰੋ ਕਰ।ੋ

• ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਬੰਲਾਂ ਨੰੂ ਅਨਪਲੱਗ ਜਰਰੁ 
ਕਰ,ੋ ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਵਕ ਇਸ ਵਿਚੱ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਥਰਮੋਸਟਟੈ ਕਟੰਰਲੋ 
ਨਾ ਹਿੋ।ੇ

• ਸੈਵਕਡੰ ਹੈਂਡ ਕਬੰਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋ
ਅਤ ੇਵਨਯਵਮਤ ਤਰੌ ਉਸਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰ।ੋ

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ

ਇਲੈਕਵਟਰਿਕਸ

ਵਬਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗ ਤੋਂ  
ਵਕਿੇਂ ਬਵਚਆ ਜਾਿੇ
• ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਓਿਰਹੀਵਟਗੰ ਨੰੂ 

ਰਕੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ
• ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰ ੋਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ 

ਖਰੀਦਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਵਬਜਲੀ ਦ ੇਉਪਕਰਣ ‘ਤ ੇ
ਵਬਰਿਵਟਸ਼ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੁਰਵੱਖਆ ਵਚੰਨ੍ 
ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ

• ਕੁਝ ਉਪਕਰਨਾ,ਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਾਵਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾ,ਂ 
ਉਪਰ ਇਕੱ ਵਸੰਗਲ ਪਲੱਗ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ 
ਵਕਉਵਂਕ ਉਹ ਉਚੱ ਵਬਜਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਲੇ ਹੁਦੰ ੇ
ਹਨ।

• ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋਅਤ ੇਪਰਿਤੀ ਸਾਕਟ ਵਸਰਿ ਇਕੱ ਹੀ 
ਪਲੱਗ ਰਖੋੱ।

• ਵਬਜਲਈ ਿਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, 
ਵਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋ
ਅਤ ੇCE ਮਾਰਕ ਨੰੂ ਲੱਭ ੋਜੋ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈ
ਵਕ ਚਾਰਜਰ ਯੂਰਪੀ ਸੁਰਵੱਖਆ ਮਾਪਦਡੰਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ ੇਬਵਣਆ ਹ।ੈ

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤ ੋਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਇਲੈਕਵਟਰਿਕ ਉਪਕਰਣਾ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇ
ਚਲਦ ੇਹਏੋ ਕਰਿਮ ਵਿਚੱ ਬਣਾ ਕ ੇਰਿੋੱ।

ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੀਡ ਜਾਂ ਅਡਾਪਟਰ ਦੀ 
ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਵਕਨੰੇ ਐਮਪੀਅਰ 
ਤਕੱ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਵਧਆਨ ਰਿੋੱ ਵਕ 
ਅੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਿਮ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਵਧਆਨ 
ਦਿੇ ੋਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਓਿਰਲੋਡ ਨਾ ਕਰ।ੋ
ਉਪਕਰਣ ਿਿੱ-ਿਿੱ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚੱ ਪਾਿਰ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ – ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋ 
ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ 3amp ਪਲੱਗ ਦਾ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇੱਕ ਿਵੈਕਊਮ 
ਕਲੀਨਰ ਇੱਕ 5amp ਪਲੱਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਇਸਦੀ ਸੀਮਾ ਜਾਣੋ!

ਢੁਕਿਾਂਢੁਕਿਾਂ ਸੁਝਾਅ

ਓਿਰਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ
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ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਸਹੀ ਹੋਲਡਰ ਵਿਚੱ ਸੁਰਵੱਿਅਤ ਰਵੱਿਆ 
ਵਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 
ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਵੱਿਆ ਵਗਆ ਹ ੈਵਜਹਨਾ ਵਿਚੱ 
ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ ੈ- ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਰਦ ੇ
ਆਵਦ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ ੇਤ ੋਬਾਹਰ ਜਾਂਦ ੇਹ ੋਤਾਂ 
ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਖੋੱ, ਅਤ ੇਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਘਰ ੋਬਾਹਰ ਹਨ।

• ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕ ੇਇਕਲੇੱ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

• LED ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰ।ੋ

• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਖੋੱ।

• ਮਾਵਚਸ ਅਤ ੇਲਾਈਟਰਾਂ ਨੰੂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁਚੰ 
ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਖੋੱ।

• ਵਸਰਫ਼ ਬਾਲ ਰਧੋਕ ਲਾਈਟਰ ਅਤ ੇਮਾਵਚਸ ਦ ੇ
ਡਬੱੇ ਹੀ ਖਰੀਦ।ੋ

ਮੈਚਬਾਕਸ ਹਣੁ ਇਹ ਚੇਤਾਿਨੀ ਲੇਬਲ 
ਲਗਾ ਕ ੇਰਿੱਦ ੇਹਨ।

 

ਵਸਗਰਟੇ

ਵਸਗਰਟਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ 
ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨਪੂਰਿਕ ਨਸ਼ਟ 
ਕਰ।ੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਸੱੁਟੋ। ਵਬਲਕੁਲ 
ਬਾਹਰ!

• ਵਬਸਤਰ ੇਵਿਚੱ ਕਦ ੇਿੀ ਵਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ।
• ਬਾਹਰ ਵਸਗਰਟ ਪੀਓ ਅਤ ੇਵਸਗਰਟ ਨੰੂ ਬਾਹਰ 

ਰਖੋੱ - ਇਹ ਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਵਸਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ 
ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਹ।ੈ

• ਇਕੱ ਸਹੀ ਐਸ਼ਟਰਿ ੇਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋ- ਕਦ ੇਿੀ 
ਿਸੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਕੋਰੀ ਨਹੀਂ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ਼ਟਰ ੇਵਸਰ ੇਨਹੀਂ 
ਚੜ ੍ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਅਵਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਣੀ 
ਹਈੋ ਹ ੈਜੋ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

• ਵਸਗਰਟ, ਵਸਗਾਰ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਨੰੂ ਆਲੇ-
ਦਆੁਲੇ ਨਾ ਛੱਡ।ੋ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਡਗੱ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹਿੋ ੇਤਾਂ NHS ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਖਤਰ ੇਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈਵਨਕਾਸ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਵੈਪੰਗ ਤ ੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰ।ੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਗਰਟ ਪੀਂਦ ੇਹ,ੋ ਥੱਕ ੇਹਏੋ ਹ,ੋ 
ਵਪਰਿਸਵਕਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਂਦ ੇਹ,ੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਾਧੂ ਵਧਆਨ ਰਖੋੱ। ਤੁਸੀਂ 
ਸੌਂ ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਵਬਸਤਰ ੇਜਾਂ ਸੋਿ ੇਨੰੂ 
ਅੱਗ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

• ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਚਾਰਜ ਹਣੋ ਤ ੇਈ-ਵਸਗਰਟੇ ਨੰੂ 
ਅਨਪਲੱਗ ਕਰ ੋਅਤ ੇਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਸਹੀ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ

• ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਵਸਗਰਟਾਂ ਨੰੂ ਕਦ ੇਿੀ ਨਾ ਪੀਓ।

ਢੁਕਿਾਂਢੁਕਿਾਂ ਸੁਝਾਅ ਢੁਕਿਾਂਢੁਕਿਾਂ ਸੁਝਾਅ

ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰਿੋੱ! ਵਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ! ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹੋ

ਖ਼ਤਰਾ! 
ਅੱਗ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਵਦਦੰੀ ਹੈ
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• ਇਕੱ ਬਚਾਓ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਤ ੇਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕ ੇ
ਰਖੋੱ ਅਤ ੇਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਹਰ 
ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹਿੋ ੇਵਕ ਵਕਿੇਂ ਬਚਾਿ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਵਨਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ 
ਰਵੱਖਆ ਵਗਆ ਹ।ੈ

• ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਮ ਰਸਤਾ ਹ।ੈ

• ਜੇਕਰ ਪਵਹਲਾ ਰਟੂ ਬਲਾਕ ਹ ੈਤਾ ਇਸ ਸਵਥਤੀ 
ਵਿਚੱ ਦਜੂੇ ਰਟੂ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ।

• ਆਪਣੀ ਬਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਵਭਆਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਮੰਟ ਜਰਰੁ ਲਗਾਓ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਵਲਆ ਹ ੈਤਾਂ 
ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਜਰਰੁ ਕਰ।ੋ

ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਅਤ ੇਵਿੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਚਾਬੀਆਂ ਉਿੇ ਰਿੋੱ ਵਜੱਿੇ ਹਰ ਕਈੋ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭ ਸਕ।ੇ

ਢੁਕਿਾਂਢੁਕਿਾਂ ਸੁਝਾਅਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਵਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ ੋ
ਪਵਹਲਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹ।ੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 
ਉਦ ੋਕੀ ਕਰਗੋੇ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਰਾਬ 
ਹ ੋਵਗਆ?

ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਵਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਗੇਾ।

ਬਚਣ  

ਦੀ ਇੱਕ

ਸੁਰਵੱਿਅਤ

ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਓ

ਇੱਕ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕ ੇਰਿੋੱ
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ਉਦ ੋਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈਚਾਵਹਦਾ ਹ ੈਜਦ ੋਤੁਹਾਡਾ  
ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਨਕਲ ਸਕਦੇ, 
ਤਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਮਰ ੇਵਿਚੱ ਲੈ 
ਜਾਓ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਇੱਕ ਵਿੜਕੀ 
ਕਲੋ ਅਤ ੇਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਦ ੇਨਾਲ।

• ਧੂੰਏ ਂਨੰੂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਦ ੇਹਠੇਲੇ ਪਾਸੇ 
ਕਈੋ ਚਾਦਰ ਿਸ਼ਾ ਦ।ੋ

• 999 ਉਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ੋਵਿਰ ਵਿਡੰ ੋਨੰੂ ਖੋਲੋ੍ ਅਤ ੇ
ਵਚਲਾਓ “ਹਲੈਪ ਿਾਇਰ”।

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਠੇਲੀ ਜਾਂ ਪਵਹਲੀ ਮੰਵਜ਼ਲ ਉਪਰ 
ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤ ੋਬਚਣ ਲਈ ਪਵਹਲੀ 
ਮੰਵਜਲ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

• ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਵਡਗੱਣ ਤ ੋਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਵਬਸਤਰ ੇਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਵਧਆਨ 
ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ।ੋ ਛਾਲ ਨਾ 
ਮਾਰ।ੋ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਖੜਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ ਸਕਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਵਖੜਕੀ 
ਦ ੇਹਠੇਲੇ ਕਨੋੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੜੋ ਵਦਓ। ਤਲੌੀਏ ਜਾਂ 
ਕਬੰਲ ਨਾਲ ਵਤਖੱੇ ਵਕਨਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰਵੱਖਅਤ 
ਬਣਾਓ।

ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਿ ੇਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਵਜੱਠੋ। 
ਇਸ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੇ।ੋ

• ਸ਼ਾਤਂ ਰਹ ੋਅਤ ੇਜਲਦੀ ਕੁਝ ਕਰ,ੋ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ 
ਹ ੋਸਕ ੇਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਢੱ।ੋ

• ਕੀ ਹਇੋਆ ਹ ੈਆਵਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚੱ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ 
ਨਾ ਕਰ।ੋ

• ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਧੂੰਆਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਹਠੇਾ ਿਲੱ ਨੰੂ ਜਾਓ 
ਵਜਥੇ ਹਿਾ ਸਾਫ਼ ਹਿੋ।ੇ

• ਦਰਿਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਕੀ ਇਹ ਗਰਮ ਹ।ੈ ਜੇ ਇਹ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਇਸਨੰੂ ਨਾ ਖੋਲੋ੍ – ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ 
ਹਈੋ ਹ।ੈ

• ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਬਲਵਡਗੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦ ੇ
ਹ,ੋ 999 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ 999 ਉਪਰ ਕਾਲਾਂ 
ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਢੁਕਿਾਂਢੁਕਿਾਂ ਸੁਝਾਅ

ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹ ੋਅਤ ੇ999 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ
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ਸਾਫ਼ 

ਰਿੋੱ

ਸਾਫ਼ 

ਰਿੋੱ

ਉਚੱ ਪੱਧਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣਾ ਹੈ

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਘਰ ਵਿਚੱ ਹਰ ਕਈੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 
ਿਾਇਰ ਪਲਾਨ ਅਤ ੇਿਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਅਤ ੇ
ਿਾਇਰ ਵਨਕਾਸ ਵਕਥੱੇ ਹਨ, ਬਾਰ ੇਜਾਣਦ ੇਹ।ੋ 
ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਾਗਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਣ ਦ ੇ
ਰਸਤ ੇਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਅਵਭਆਸ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

• ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਉਪਰਾਤਂ ਵਲਿਟਾਂ ਅਤ ੇਬਾਲਕਨੋੀ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

• ਧੂੰਏ ਂਵਿਚੱ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਣੋਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ 
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਵਗਣ ੋਵਕ ਪੌੜੀਆਂ ਤਕੱ 
ਪਹੁਚੰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਨੰੇ ਦਰਿਾਵਜਆਂ ਵਿਚੱੋਂ 
ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

• ਇਹ ਦਖੋੇਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਸਾਫ਼ ਹ ੈਅਤ ੇਗਵਲਆਵਰਆਂ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚੱ 
ਅਵਜਹਾ ਕੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਜਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ 
ਸਕਦੀ ਹਿੋ ੇ- ਵਜਿੇਂ ਬਕਸੇ ਜਾਂ ਕੂੜਾ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦ ੇਦਰਿਾਜ਼ੇ ਬੰਦ 
ਨਹੀਂ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ ਆਪਣ ੇਘਰ ਲਈ ਸਮੋਕ 
ਅਲਾਰਮ ਲੈਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿਚੱ 
ਿਾਰਵਨੰਗ ਵਸਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹਿੋ।ੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕਪੱਵੜਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਿ ੇਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਇੱਧਰ-ਉਧੱਰ ਨਾ ਭਜੱੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨੰੂ ਹਰੋ 
ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਲਿਗੋੇ।

• ਲੇਟ ਜਾਓ ਅਤ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਘੁੰਮੋ। ਇਹ 
ਅੱਗ ਨੰੂ ਿੈਲਣ ਤ ੋਬਚਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ

• ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਚੀਜ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਟੋ ਜਾਂ ਕਬੰਲ 
ਆਵਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੰੂ ਬੁਝਾਓ।

• ਯਾਦ ਰਿੋੱ, ਰਕੁ,ੋ ਸੁੱਟੋ ਅਤ ੇਰੋਲ ਕਰੋ!

STOP! DROP! ROLL!ਰਕੂੋ! ਸੱੁਟੋ! ਰੋਲ!
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ਚੈਕ ਵਲਸਟ

ਅੱਗ ਨੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੰੂ  
ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਿਾਵਜਆ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ।ੋ

ਵਬਜਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ੋ 
ਅਤ ੇਅਨਪਲੱਗ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤਕੱ ਉਪਰਕਨ  
ਇਸੇ ਤਰ੍ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਾ ਕੀਤ ੇ 
ਗਏ ਹਿੋਣ – ਵਜਿ ੇਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਿੀਜ਼ਰ।

ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂਕਰ ਬੰਦ ਹ।ੈ

ਿਾਵਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾ,ਂ ਟਬੰਲ ਡਰਾਇਰ ਅਤ ੇਵਡਸ਼ਿਾਸ਼ਰ  
ਿਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਭਰ ਨਾ ਚਲਾਓ।

ਹੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ੋਅਤ ੇਇਸ ਉਪਰ  
ਿਾਇਰਗਾਰਡ ਲਗਾਓ।

ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤ ੇਵਸਗਰਟਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ  
ਤਰ੍ਾਂ ਬਾਹਰ ਰਖੋੱ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਦਾ  
ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਰਵੱਖਆ ਵਗਆ ਹ।ੈ

ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਅਤ ੇਵਖੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ  
ਉਥੇ ਰਖੋੱ ਵਜੱਥੇ ਹਰ ਕਈੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭ ਸਕ।ੇ

ਢੁਕਿਾਂਢੁਕਿਾਂ ਸੁਝਾਅ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਉਸ 
ਿਲੇੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ 
ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ 
ਵਿਚਾਰ ਹ।ੈ

ਸੌਣ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ 
ਇਸਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਰਾਤ ਨੰੂ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬੰਦ
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ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚੱ, ਬਾਹਰ ਵਨਕਲੋ,  
ਬਾਹਰ ਰਹ ੋਅਤ ੇ999 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਲਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਲਈ, 
www.ohfsc.co.uk ‘ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇ 
ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁਰਵੱਖਆ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ।ੋ
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ਢੁਕਿਾਂਢੁਕਿਾਂ ਸੁਝਾਅ

ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ 

ਜਾਨਾ ਂ
ਬਚਾਉਦਂ ੇਹਨ

ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ 
ਰਹ ੋਅਤ ੇ999 ‘ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ
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