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کیا آپ کو علم ہے...؟
اگر آپ کے گھر میں کارآمد اسموک االرم نہیں ہے، تو 	 

یباً آٹھ  آگ لگنے سے آپ کے فوت ہو جانے کا امکان تقر
یادہ ہوتا ہے۔ گنا ز

یباً آدھے کھانے 	  گھر میں آگ کے واقعات میں سے تقر
پکانے کے دوران حادثوں یک وجہ سے پیش آتے ہیں۔

دن میں آگ کے دو واقعات موم بتیوں سے رشوع 	 
ہوتے ہیں۔

ہر چھ دنوں میں ایک شخص سگریٹ یک وجہ سے 	 
رشوع ہونے وایل آگ سے فوت ہو جاتا ہے۔

ہیرٹ سے آگ لگنے کے دن میں اوسطاً تنی واقعات 	 
رونما ہوتے ہیں۔

بجلی یک خراب اشیاء )اپالئنزس، وائرنگ اور اوورلوڈ 	 
یباً 4,000 آگ  شدہ ساکٹ( ملک میں ساالنہ تقر

کے واقعات کا سبب بنتے ہیں۔
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اپنے اسموک االرمز کا انتخاب کرنا 

اپنے گھر یک ہر مزنل پر کم از کم ایک 	 
اسموک االرم نصب کریں۔

گاہ رہیں کہ کچھ بچے 	  براہ کرم آ
اسموک االرم سے بیدار نہیں ہو سکتے 

ہیں۔
اسموک االرم ارزاں اور تنصیب میں 	 

آسان ہوتے ہیں۔
وہ DIY اسٹوروں، بجلی کے سامان یک 	 

دکانوں اور زیادہ تر ہایئ اسرٹیٹ سرپ 
مارکیٹوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔

ان عالمتوں میں سے کیس ایک کو 	 
تالش کریں، جو ظاہر کریت ہے کہ االرم 

منظورشدہ اور محفوظ ہے۔

دس سال کے مہربند بیرٹی والے 	 
اسموک االرم بہرتین انتخاب ہوتے 
ہیں۔ وہ تھوڑے زیادہ مہنگے ہوتے 

ہیں، لیکن آپ بیرٹیاں بدلنے یک الگت 
سے بچ جاتے ہیں۔

منتخب کرنے کے لیے مختلف اقسام کے 	 
ماڈلز دستیاب ہیں۔ آپ یک مقامی 

فائر اینڈ ریسکیو رسوس آپ کو 
مشورہ دینے میں خویش محسوس 

کرے یگ کہ آپ کے لیے کون سا زیادہ 
موزوں ہے۔

اسموک 
االرمز سے 

اپنے گھر کا 
یں تحفظ کر

اپنے گھر اور اہل خانہ کو 
آگ سے بچانے کا آسان 
یقہ اسموک  ین طر تر
االرم استعمال کرنا ہے۔

یں۔ ان  انھیں حاصل کر
یں۔ ان یک  یک تنصیب کر

یں۔ وہ آپ یک  جانچ کر
زندیگ بچا سکتے ہیں۔

بچا سکتے ہیںاالرم آپ یک زندیگ کارآمد اسموک 

اعٰلی مشورہ

اسموک االرمز نصب 
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اپنے اسموک االرم نصب کرنا

مثایل جگہ اندرون چھت، کمرے 
کے درمیان، اور ڈیوڑھی اور 

کہ  سڑیھیوں یک لینڈنگ ہے تا
آپ اپنے پورے گھر میں ہر جگہ 

االرم یک آواز سن سکیں۔

باورچی خانوں یا باتھ رومز کے نزدیک 	 
االرم مت نصب کریں جہاں دھوئیں 
یا بھاپ یک وجہ سے وہ حادثایت طور 

پر بول سکتے ہیں۔ 
اگر آپ کے لیے اسموک االرم بذات خود 	 

نصب کرنا مشکل ہو تو اپین مقامی 
فائر اور ریسکیو رسوس سے مدد کے 
لیے رابطہ کریں۔ وہ آپ کے لیے ان یک 

تنصیب کر کے پرمرست ہوں گے۔

 کیسے یقیین بنایا جائے کہ آپ کے اسموک 
االرم کام کر رہے ہوں 

اپنے اسموک االرمز یک مہینے میں 
یں۔  کم از کم ایک بار جانچ کر

اگر آپ کے کیس اسموک االرم میں 	 
ایک سالہ کارآمد بیرٹی ہو، تو ہر 

سال اس میں نیئ بیرٹی لگانا یقیین 
بنائیں۔ بیرٹی رصف ایس وقت 

نکالیں جب آپ کو اس یک جگہ نیئ 
لگاین ہو۔

اگر االرم غلط سے بول جائے تو اس 	 
یک بیرٹیاں کبھی بھی ڈس کنیکٹ نہ 

کریں یا باہر نہ نکالیں۔
بیرٹی سے چلنے والے عام االرم سب سے 	 

سسیت آپشن ہیں، لیکن ہر سال نیئ 
بیرٹیاں لگاین پڑیت ہیں۔

بہت سے لوگ بیرٹیوں یک جانچ کرنا 	 
بھول جاتے ہیں، اس لیے ملبے عرصے تک 
کارآمد رہنے وایل بیرٹیاں ہی بہرت ہویت 

ہیں۔

میزن یعین بجلی سے چلنے والے االرم 	 
آپ کے گھر یک بجلی یک اسپالیئ سے 

چلتے ہیں اور بجلی جانے یک صورت 
میں بیک اپ بیرٹی سے لیس ہوتے 

ہیں۔ انہیں ایک مستند الیکرٹیشن 
کے ذریعے نصب کرنے یک رضورت ہویت 

ہے اور بیرٹی والے االرم یک طرح، انہیں 
متواتر جانچ پڑتال یک رضورت ہویت 

ہے۔
اسموک االرمز یک جانچ میں اسموک 	 

سینرس، نزی بجلی یک اسپالیئ اور/یا 
بیرٹی یک جانچ شامل ہویت ہے۔ 

آپ آپس میں مربوط االرمز بھی 	 
نصب کروا سکتے ہیں، تاکہ جب ایک 

االرم آگ کا پتہ لگائے تو سارے ایک 
ساتھ بول اٹھیں۔ ایسا کرنا مفید ہوتا 
ہے اگر آپ ایک بڑے گھر یا کیئ مزنلوں 

پر رہتے ہوں۔

ایسے لوگ جو بہرے ہیں یا 
اونچا سنتے ہیں، ان کے لیے چکا 

چوند روشین اور مرتعش پیڈ 
والے االرم دستیاب ہیں۔ ایکشن 

 Action on( آن ہیرئنگ الس
Hearing Loss( یک معلومایت 

الئن 0123 808 0808 پر رابطہ 
کریں یا 9000 808 0808 پر 

ٹیکسٹ کریں۔

اعٰلی مشورہ

یں اس یک جانچ کر
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اپنے اسموک االرمز یک دیکھ بھال کرنا

اپنے اسموک االرمز یک جانچ کو اپنے 	 
باقاعدہ گھریلو معمول کا حصہ بنا 

لیں۔
اس وقت تک بنٹ دبائے رکھ کر، جب 	 

تک کہ االرم بول نہ جائے، ان یک جانچ 
کریں۔ اگر یہ نہیں بولتا، تو آپ کو نیئ 

بیرٹی لگانے یک رضورت ہے۔
دھول صاف کرنے کے لیے ہر چھ ماہ 	 

بعد اپنے اسموک االرم کو ویکیوم سے 
صاف کریں۔

اگر ایک اسموک االرم باقاعدیگ 	 
سے بیپ دینا رشوع کر دے، تو آپ 

کو فوری طور پر نیئ بیرٹی لگانے یک 
رضورت ہویت ہے۔

اگر یہ ایک دس سالہ االرم ہے، تو آپ 	 
کو ہر دس سال بعد پورا االرم نیا لگانے 

یک رضورت ہو یگ۔

یر غور ال سکتے  دیگر آالت جو آپ ز
ہیں

فائر بلینکٹ آگ کو بجھانے یا کیس 	 
ایسے شخص کے گرد لپیٹنے کے لیے 

استعمال ہوتے ہیں جس کے کڑپوں کو 
آگ لیگ ہویئ ہو۔ ان کو باورچی خانے 

میں رکھنا بہرتین ہے۔
اگر آگ بہت تھوڑی ہو یا آپ کے باہر 	 

نکلنے میں رکاوٹ ہو تو آگ بجھانے والے 
آالت کارآمد ہو سکتے ہیں ۔ اگر آپ 
آگ بجھانے واال آلہ استعمال کرنے کا 

انتخاب کرتے ہیں، تو استعمال کرنے سے 
پہلے ہمیشہ ہدایات پڑھیں اور اپنے 

آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں۔
حراریت االرم باورچی خانوں میں آگ 	 

کا پتہ لگا سکتے ہیں جہاں اسموک 
االرم نہیں لگائے جانے چاہیئیں۔

عام طور پر لگنے وایل 
آگ یک روک تھام

باورچی خانے میں
بجلی یک اشیاء

یٹ سگر
 موم بتیاں

یہ سیکشن آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنے 
گھر میں آگ سے بچاؤ کیسے کر سکتے 

یقے سے کھانا  ہیں، بشمول محفوظ طر
کیسے پکایا جائے اور بجلی یک اشیاء، 

یٹوں کے  ہیرٹوں، موم بتیوں اور سگر
استعمال میں کیسے محتاط رہا جائے۔

Test it Replace itChange itTest it Replace itChange itTest it Replace itChange it یں یںاس یک جانچ کر نیا لگائیںتبدیل کر
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اس امر یک پڑتال کریں کہ ٹوسرٹ 	 
صاف ہیں اور باورچی خانے کے پردوں 

اور کچن کے رولرز سے دور رکھے گئے ہیں۔ 
زیادہ تر ٹوسرٹوں میں سالئیڈ آؤٹ 
کرمب کیچر )ڈبل رویٹ کے ذروں واال 

دراز( ہوتا ہے تاکہ آپ اسے صاف رکھ 
سکیں۔

اوون، چولھے اور گرل کو صاف ستھرا 	 
اور کارآمد حالت میں رکھیں۔ چریب 

اور گریس کے جمع ہونے سے آگ بھڑک 
سکیت ہے۔

یں تلنا تیل میں چزی
گرم تیل کے ساتھ کھانا پکاتے ہوئے 	 

احتیاط کریں – اسے آساین سے آگ لگ 
جایت ہے۔

یقیین بنائیں کہ گرم تیل میں ڈالنے 	 
سے پہلے تلنے وایل شے مکمل خشک 

ہو تا کہ چھینٹے نہ اڑیں۔
اگر تیل دھواں دینے لگے تو اس کا 	 

مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم ہو 
گیا ہے۔ چولہا بند کریں اور اسے ٹھنڈا 

ہونے دیں۔

بجلی سے چلنے واال تھرمو اسٹیٹ سے 	 
کنرٹول کردہ تیل میں تلنے واال برتن 

استعمال کریں۔ وہ مقرر کردہ حد سے 
زیادہ گرم نہیں ہو سکتے۔

گر کیس برتن کو آگ لگ   ا
یں جائے تو کیا کر

کویئ بھی خطرہ مت مول لیں۔ اگر 	 
محفوظ طریقے سے چولہا بند کرنا 
ممکن ہو تو کر دیں۔ اس کے اوپر 

کبھی بھی پاین مت ڈالیں۔
آگ سے خود ہی مت نمٹیں۔	 

باورچی خانے میں

یقے سے کھانا کیسے  محفوظ طر
پکائیں

گر آپ کو کھانا پکانے کے دوران  ا
باورچی خانے سے جانا پڑے تو 

یں، خطرے سے  یادہ احتیاط کر ز
بچنے کے لیے چولہے سے برتن اتار 

دیں یا چولہا بند کر دیں۔

یر اثر ہوں، تو 	  جب آپ الکوحل کے ز
کھانا پکانے سے گریز کریں۔

چولھے پر کچھ پکاتے ہوئے بچوں کو 	 
باورچی خانے میں اکیال چھوڑنے سے 

گریز کریں۔ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے 
ماچسوں اور ساس پنی کے ہینڈلوں 

کو ان یک پہنچ سے دور رکھیں۔
یقیین بنائیں کہ ساس پنی کے ہینڈل 	 

باہر یک طرف نہ نکلے ہوں – تاکہ وہ 
چولہے سے گرنے کا سبب نہ بن جائیں۔

اگر آپ ڈھیلے ڈھالے کڑپے پہنے ہوں تو 	 
احتیاط کریں – وہ آساین سے آگ پکڑ 

سکتے ہیں۔
باورچی خانے والے تولیے اور کڑپے ککر اور 	 

چولہے سے دور رکھیں۔
گیس والے چولہوں کو جالنے کے لیے 	 

چنگاری واال آلہ ماچس یا الئرٹ سے 
بہرت ہوتا ہے کیونکہ اس کا کھال شعلہ 

نہیں ہوتا۔
جب آپ کھانا پکا چکیں، تو اچھی 	 

طرح چیک کریں کہ چولہا بند ہے۔

بجلی یک اشیاء احتیاط سے 
یں استعمال کر

بجلی یک اشیاء )تاریں اور اپالئنزس( 	 
پاین سے دور رکھیں۔

مائیکرو ویو میں کویئ دھایت شے مت 	 
رکھیں۔

اعٰلی مشورہ

پہنچ سے باہر رکھیں

باہر نکل جائیں
باہر ہی رہیں

اور 

یں پر کال کر

آف
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خطرناک یا ڈھیلی وائرنگ یک 	 
نشانیوں، جیسا کہ جلنے کے نشانات، 

گرم پلگ اور ساکٹ، بغری کیس 
ظاہری وجہ کے اڑ جانے والے فیوز یا 
ٹرپ ہو جانے والے رسکٹ بریکر، یا 

جلیت بجھیت روشنیوں، کے لیے آنکھیں 
کھلی رکھیں۔ 

پراین کیبلز اور تاوں کو چیک کریں اور 	 
نیئ سے تبدیل کریں، خاص طور پر اگر 

فرنیچر کے پیچھے یا کارپٹ یا میٹ کے 
نیچے ہونے یک وجہ سے وہ نظروں سے 

اوجھل ہوں۔ 
اپالئنزس کا پلگ نکال دینے سے آگ لگنے 	 

کا خطرہ کم کرنے میں مدد ملیت ہے۔ 
جب آپ آالت استعمال نہ کر رہے 	 

ہوں، وہ پوری طرح سے چارج ہو 
جائیں، یا جب آپ بسرت میں جائیں 

تو ان کے پلگ نکال دیں۔

فرنیچر
ہمیشہ یقیین بنائیں کہ آپ کے فرنیچر 	 

پر آگ سے مزاحمت کا مستقل لیبل 
ہو۔

پورٹیبل ہیرٹز
ہیرٹوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر رکھیں 	 

تاکہ وہ گرنے سے بچے رہیں۔
انہیں پردوں اور فرنیچر سے دور 	 

رکھیں اور انہیں کبھی بھی کڑپے 
خشک کرنے کے لیے مت استعمال 

کریں۔

بجلی واال کمبل استعمال کرنا
بجلی والے کمبلوں کو سیدھا ہی، 	 

لپیٹ کر یا ڈھیلی تہہ لگا کر رکھیں 
تاکہ اندروین وائرنگ خراب ہونے سے 

بچایئ جا سکے۔
بسرت پر جانے سے قبل کمبل کا پلگ 	 

ساکٹ سے نکال دیں، بجز اس کے 
کہ اس میں پوری رات محفوظ 

استعمال کے لیے تھرمو اسٹیٹ کنرٹول 
نصب ہو۔ 

استعمال شدہ کمبل مت خریدیں 	 
اور فرسودیگ کے لیے باقاعدیگ سے ان کا 

معائنہ کرتے رہیں۔ 
تیارکنندہ یک ہدایات پر ہمیشہ عمل 	 

کریں۔

بجلی یک اشیاء

بجلی یک آگ سے بچنا
اوورہیٹنگ یک روک تھام کے لیے 	 

ہمیشہ چیک کریں کہ آپ درست 
فیوز استعمال کر رہے ہیں۔

جب آپ کویئ بجلی کا آلہ خریدیں 	 
تو یقیین بنائیں کہ اس پر برٹش یا 

یورپنی سیفیٹ کا نشان ہو۔
مخصوص آالت، جیسے کہ واشنگ 	 

مشینوں، کا اپنا ایک سنگل پلگ 
ہونا چاہیئے کیونکہ یہ زیادہ بجلی 

استعمال کریت ہیں۔
ایک ساکٹ میں ایک سے زیادہ پلگ 	 

مت لگائیں۔ 
بجلی کے سامان کو چارج کرتے ہوئے، 	 

تیارکنندہ یک ہدایات پر عمل کریں اور 
CE کا نشان تالش کریں جو بتاتا ہے 

کہ چارجر یورپنی سیفیٹ اسٹینڈرڈ یک 
تعمیل کرتے ہیں۔

بجلی کے اپالئنزس کو صاف 
ستھرا اور اچھی کارآمد حالت 

کہ وہ آگ یک  میں رکھیں تا
رشوعات میں رکاوٹ بن سکیں۔

ایکسٹینشن تار یا اڈاپرٹ یک ایک حد 
ہویت ہے کہ یہ کتنے ایمپرئ لے سکتے 
ہیں، اس لیے آگ کے خطرے کو کم 

کرنے کے لیے انہیں اوورلوڈ نہ کرنے یک 
یں۔ احتیاط کر

اپالئنزس مختلف مقدار میں بجلی 
استعمال کرتے ہیں – مثال کے طور 

پر ایک ٹیلی ویژن 3 ایمپرئ پلگ 
استعمال کر سکتا ہے اور ایک ویکیوم 

کلیرن 5 ایمپرئ پلگ۔
حد کو جانیں!

اعٰلی مشورہ

یں اوورلوڈ مت کر
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موم بتیاں

یقیین بنائیں کہ موم بتیاں اپنے 
صحیح ہولڈر میں لیگ ہوں اور 

یل سے دور ہوں جو  ایسے میٹری
آگ پکڑ سکتا ہے – جیسے پردے۔

جب آپ نے کمرے سے باہر جانا ہو تو 	 
موم بتیاں بجھا دیں، اور یقیین بنائیں 

کہ رات کو وہ مکمل طور پر بجھی 
ہویئ ہوں۔

بچوں کو جلیت ہویئ موم بتیوں کے 	 
ساتھ اکیال مت چھوڑیں۔

لیڈ )LED( یا بیرٹی سے چلنے وایل موم 	 
بتیاں استعمال کرنے پر غور کریں۔

پالتو جانوروں کو جلیت ہویئ موم 	 
بتیوں سے دور رکھیں۔

ماچس اور الئرٹ بچوں یک پہنچ سے 	 
دور رکھیں۔

رصف بچوں کے لیئے محفوظ الئرٹ اور 	 
ماچس کے ڈبے خریدیں۔

یٹ سگر

یٹ کے ٹوٹے پوری طرح مسل  سگر
ڈالیں اور انہیں احتیاط سے تلف 
یں۔ انہیں بجھا دیں۔ سوچیں  کر

یں! مت، کر گزر

کبھی بھی بسرت میں تمباکو نویش نہ 	 
کریں۔

سگریٹ نویش باہر کریں اور سگریٹ 	 
کو ٹھیک طرح ُبجھائیں – یہ گھر کے 

اندر سگریٹ نویش سے زیادہ محفوظ 
ہے۔

ایک موزوں ایش ٹرے کا استعمال 	 
کریں – کبھی بھی ردی یک ٹوکری کا 

استعمال نہ کریں۔
اس بات کو یقیین بنائیں کہ آپ یک 	 

ایش ٹرے الٹ جانے وایل نہ ہو اور وہ 
ایسے مواد سے بین ہو جو آگ نہیں 

پکڑ سکتا ہو۔
جلیت ہویئ سگریٹ، سگار یا پائپ کو 	 

ادھر ادھر نہ چھوڑیں۔ وہ آساین سے 
گر سکتے ہیں اور آگ لگا سکتے ہیں۔

خطرے کو کم کرنے کا بہرتین طریقہ 	 
یہ ہے کہ چھوڑنے یک کوشش کریں، اگر 

آپ کو رضورت ہو تو این ایچ ایس 
یک مدد کا استعمال کریں۔ اگر آپ 

چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو ویپنگ 
)vaping( پر غور کریں۔

اگر آپ تھکے ہوئے ہوں، ڈاکرٹ یک تجویز 	 
کردہ ادویات لے رہے ہوں، یا اگر آپ 

رشاب یپ رہے ہوں تو اضایف احتیاط 
کریں۔ آپ سو سکتے ہیں اور اپنے بسرت 

یا صوفے کو آگ لگا سکتے ہیں۔
مکمل چارج ہونے پر ای سگریٹ کو 	 

ان پلگ کر دیں اوراس بات کو یقیین 
بنائیں کہ آپ درست چارجر استعمال 

کر رہے ہیں۔
غری قانوین طور پر تیار کردہ سگریٹ 	 

کبھی نہ استعمال کریں۔

ماچس یک ڈبیا پر اب یہ انتباہی 
نشان ہوتا ہے۔

 

اعٰلی مشورہاعٰلی مشورہ

یں! انہیں بجھا دیں۔ سوچیں مت، کر گزر

 خطرہ!
آگ بچوں کو ہالک کریت ہے۔

یں موم بتیوں کے استعمال میں احتیاط کر
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نکل بھاگنے کے راستے یک منصوبہ بندی 	 
کریں اور یقیین بنائیں کہ ہر کیس کو 

معلوم ہو کہ کیسے نکل بھاگنا ہے۔
یقیین بنائیں کہ نکل بھاگنے کے راستے 	 

رکاوٹوں سے پاک ہوں۔
بہرتین راستہ آپ کے گھر میں داخل 	 

ہونے اور باہر نکلنے کا معمول کا راستہ 
ہے۔ 

کیس دورسے راستے کا بھی سوچیں 	 
جو پہلے راستے کے بند ہونے یک صورت 

میں استعمال ہو سکتا ہو۔
نکل بھاگنے کے اپنے منصوبے یک مشق 	 

کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ 
اگر آپ کے گھر یک ترتیب یا ڈھانچہ 	 

تبدیل ہو جائے، تو اپنے منصوبے پر 
نظرثاین کریں۔

دروازوں اور کھڑکیوں یک چابیاں 
اییس جگہ پر رکھیں جہاں پر 

ہر کویئ انھیں ڈھونڈ سکے۔

اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے اسموک االرمز 
گر  ین قدم ہے۔ لیکن ا یک تنصیب پہال اہم تر
رات کے وقت کویئ االرم بولنے لگ جائے تو آپ 

یں گے؟ کیا کر

یہ سیکشن ہنگامی صورتحال کے لیے 
منصوبہ بنانے میں آپ یک مدد کرے گا۔

اعٰلی مشورہ

 محفوظ
یقے سے طر

گنے نکل بھا

یک منصوبہ 
یں بندی کر

یں گنے کے راستے یک منصوبہ بندی کر نکل بھا
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گنے کا راستہ بند ہو تو کیا کیا جائے گر نکل بھا ا

گر آپ باہر نہیں نکل سکتے، تو  ا
سب کو ایک کمرے میں جمع 

کر لیں، جس میں مثایل طور پر 
کھڑیک اور فون موجود ہو۔

دھوئیں کو روکنے کے لیے دروازے کے نیچے 	 
کڑپے گھسا دیں۔

999 پر کال کریں، پھر کھڑیک کھولیں 	 
اور چالئیں “مدد آگ”۔

اگر آپ گراؤنڈ یا فرسٹ فلور پر ہیں، 	 
تو آپ کھڑیک کے راستے نکل بھاگنے میں 

کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 
ایسا کرتے وقت بسرت کو بطور کشن 	 

استعمال کریں اور احتیاط سے لٹک کر 
چھالنگ لگائیں۔ کودیں مت۔

اگر آپ کھڑیک کھول نہیں سکتے تو 	 
نچلے کونے کا شیشہ توڑ دیں۔ نوکوں 
والے کناروں کو تولیے یا کمبل ڈال کر 

ہموار بنائیں۔

گر آگ لگ جائے تو کیا کیا جائے ا

آگ سے خود ہی مت نمٹیں۔ یہ 
کام پیشہ ور افراد پر چھوڑ دیں۔

پرسکون رہیں اور تزیی سے حرکت 	 
کریں، جتنا جلد ممکن ہو سکے، سب 

کو باہر نکالیں۔
کیا ہوا تھا، اس یک تفتیش کرنے میں، 	 

یا قیمیت چزییں اکٹھی کرنے میں وقت 
مت ضائع کریں۔

اگر دھواں ہو تو نیچے رہ کر چلیں 	 
جہاں ہوا ِنسبتاً صاف ہویت ہے۔

کیس دروازے کو کھولنے سے پہلے جانچ 	 
کریں کہ وہ گرم تو نہیں ہے۔ اگر گرم 

ہو تو اسے مت کھولیں – دورسی 
طرف آگ ہو یگ۔

جیسے ہی آپ عمارت سے دور ہو 	 
جائیں، تو 999 پر کال کریں۔ 999 پر 

کالز مفت ہویت ہیں۔

اعٰلی مشورہ

یں باہر نکل جائیں، باہر ہی رہیں اور 999 پر کال کر
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اوٹوں سے 
رک

اوٹوں 
رک

ک رکھیں
پا

ک رکھیں 
پا

گا جائے کیس اونچی عمارت سے کیسے نکل بھا

اس بات کو یقیین بنائیں کہ آپ کو 	 
اور آپ کے گھر میں موجود ہر فرد 

کو آپ یک عمارت کے آگ کے منصوبے، 
اور فائر االرم اور آگ سے باہر نکلنے 

کے راستے کہاں ہیں، اس بارے میں 
معلوم ہو۔ تمام عمارتوں یک طرح، 

آپ کو نکل بھاگنے کے راستے یک منصوبہ 
بندی اور مشق کرین چاہیئے۔

اگر آگ لگ جائے تو لفٹ اور بالکوین کے 	 
استعمال سے گریز کریں۔ 

دھوئیں میں گھربا کر گڈ مڈ کر جانا 	 
عام بات ہے، اس لیے گنیت کریں کہ 
سڑیھیوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو 

کتنے دروازوں سے گزرنا ہے۔ 
اس امر یک پڑتال کریں کہ آپ کا باہر 	 

جانے کا راستہ صاف ہے اور راہداریوں 
یا سڑیھیوں میں اییس کویئ چزی 

نہیں پڑی ہے جس سے آگ لگ سکیت 
ہو – جیسے ڈبے یا کوڑا۔

یقیین بنائیں کہ سڑیھیوں یک طرف 	 
جانے والے دروازے مقفل نہ ہوں۔

چاہے بالک میں انتباہی نظام نصب 	 
ہو، آپ کو پھر بھی اپنے گھر کے لیے 
اسموک االرمز کا بندوبست کرنا 

چاہیئے۔

گر آپ کے کڑپوں کو آگ لگ جائے تو کیا کیا جائے ا

گیں مت، اس طرح 	  ادھر ادھر بھا
شعلے بڑھ جائیں گے۔

فرش پر لیٹ جائیں اور لڑھکیں۔ 	 
اس سے آگ کا پھیلنا دشوار ہو جاتا 

ہے۔
کیس بھاری چزی، جیسے کوٹ یا 	 

کمبل، سے شعلوں کو ڈھانپ کر 
انہیں بجھائیں۔

یاد رکھیں، رک جائیں، نیچے لیٹیں، 	 
لڑھکیں!

STOP! DROP! ROLL! STOP! DROP! ROLL!STOP! DROP! ROLL! لڑھکیں!نیچے لیٹیں!رک جائیں!
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چیک لسٹ

آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے رات کو تمام 
اندروین دروازے بند کر دیا کریں۔

 بجلی کے اپالئنزس کو آف کر دیں اور ان 
 کے پلگ نکال دیں، بجز اس کے کہ ان کا آن 

رہنا رضوری ہو – جیسے کہ آپ کا فریزر۔ 

چیک کریں کہ چولہا بند ہو۔

واشنگ مشنی، ٹمبل ڈرائر اور ڈش وارش 
جیسے آالت رات بھر نہ چالئیں۔

ہیرٹوں کو آف کر دیں اور فائر گارڈ لگا دیں۔

 موم بتیوں اور سگریٹوں کو صحیح 
طریقے سے بچھا دیں۔

 یقیین بنائیں کہ نکل بھاگنے کے راستے 
رکاوٹوں سے پاک ہوں۔

دروازوں اور کھڑکیوں یک چابیاں اییس جگہ پر 
رکھیں جہاں پر ہر کویئ انھیں ڈھونڈ سکے۔ 

اعٰلی مشورہ

سوتے 
وقت 
چیک 
یں کر

جب آپ سوئے ہوں 
یادہ  تو آپ کے لیے آگ ز

ک ہو سکیت ہے۔  خطرنا
چنانچہ سونے سے پہلے 

اپنے گھر کو چیک کرنا 
ایک اچھا خیال ہے۔

آف

یں رات کو اندروین دروازے بند کر
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آگ لگنے یک صورت میں، باہر نکل جائیں، باہر ہی 
رہیں اور 999 پر کال کریں۔

اپنے اور اپنے گھر کے لیے مخصوص مشورے کے لیے، 
www.ohfsc.co.uk مالحظہ کریں اور اپنے گھر 

یک آگ سے حفاظت یک جانچ پڑتال مکمل کریں۔
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ورژن 4

اعٰلی مشورہ

اسموک االرم 

زندگیاں 
بچاتے ہیں

باہر نکل جائیں، 
باہر ہی رہیں اور 
یں 999 پر کال کر
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