ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ…

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਪਏਗਾ।

•

ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਰਹੋ, ਜਦ ਤਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ
ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ
ਬਡ਼ਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਅਲਾਰਮ ਵਜਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਉਡੀਕੋਗ,ੇ ਉਨਾਂ ਹੀ
ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਘਣਾ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਅਤੇ
ਲਾਂਘਿਆ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ
ਜਾਏਗੀ।

•

ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਧੂਏਂ
ੰ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ

•

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁ ਆਲੇ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਡਕਟ ਟੇਪ (ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਹੇਠਾਂ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਏ ਰੱਖ।ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਆ ਜਾਏ

•

•

•
•

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ 911 ਨੂ ੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂ ੰ 911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਹੋਵ,ੇ ਬਾਲਕਨੀ ਵੱਲ ਜਾਉ।
ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਉ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਲਕਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਉ,
ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ
ਡਕਟ ਟੇਪ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਆ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਤਾਜ਼ੀ
ਹਵਾ ਲਈ ਖਿਡ਼ਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਉ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਖਿਡ਼ਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਲਕਨੀ ਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਚਾਦਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ
ਕਿਥੇ ਹੋ।
ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਡ਼ੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਰਹੋ, ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਸਾਫ
ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਤੁ ਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਣੋ।

•

•

•

ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੀਆਂ ਹਵਾਈ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਹਰ
ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁਚ
ੰ ਦੀਆਂ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਤੂ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂ ੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ
ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਯੂਨਿਟ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਆ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
ਧੂਏਂ
ੰ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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•

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅੱਗਾਂ
ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁ ਝ
ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਉ।
ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਲਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗ ਫਡ਼ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਰੱਖ,ੋ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਉ।
ਤਮਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ (ਸਿਗਰਟ ਆਦਿ ਪੀਣਾ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅੱਗਾਂ ਵਿਚ
ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ, ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ (ਧੂਏਂ
ੰ ਦੇ
ਅਲਾਰਮ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗ ਤੇ
ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ (ਅੱਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮ) ਆਪਣੇ ਆਪ
ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦ।ੇ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਇਮਾਰਤਾਂ (6-7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ) ਵਿਚ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਮਿਸੀਸੌਗਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ,
905-896-5908 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
www.mississauga.ca/fire ਵੇਖੋ

ਜੇ ਬਹੁ-ਯੂਨਿਟਾਂ (ਇਕਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਮਲਟੀਲੈ ਵਲ (ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ) ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ
ਕੰਡੋਮਿਨੀਅਮ (ਸਹਿ-ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ)...ਵਿਚ
ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ (ਕਿਤਾਬਚੀ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਮਲ
ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ
ਮਾਰਸ਼ਲ (Office of the Ontario Fire Marshal) ਅਤੇ
ਮਿਸੀਸੌਗਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Mississauga
Fire and Emergency Services) ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਡਮਿਨ
ੋ ੀਅਮ
ਬਿਲਡਿੰਗ (ਇਮਾਰਤ) ਲਈ ਢੁ ਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ (ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਨ ਦੀ ਟੀਮ) ਜਾਂ ਮਿਸੀਸੌਗਾ
ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ 905-896-5908 ’ਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਕਾਰਣ ਤੁ ਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੋਗੇ
ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ) ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ...
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂ ੰ ਬਿਲਡਿੰਗ
ਦੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (Fire Safety Plan) ਵਿਚ
“ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੈ” (“Persons
Requiring Assistance”) ਦੇ ਸਿਰਲੇ ਖ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂ ੰ ਦਰਜ
ਕਰ ਲੈ ਣ।
ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਡਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ (ਜ਼ਮੀਮਾਂ) ਬਰੋਸ਼ਰ:
ਪ੍ਰਟ
ੋ ਕ
ੈ ਟ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਫਰਾਮ ਫਾਇਰ (Protect Yourself From
Fire)
ਪ੍ਰਕ
ੈ ਟਿਸ ਦੀ ਥਰੀ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ (Practice the Three
Lines of Defence) ਵੇਖੋ

ਅੱਗ ਲਗਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੈ
•

ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂ ੰ ਫੌਰਨ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ
ਕਹੋ।

•
•
•
•
•

ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਤਾਲਾ ਨਾ ਮਾਰੋ।
ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ (ਅੱਗ ਦਾ ਅਲਾਰਮ) ਖਿਚੋ ਅਤੇ
ਜੋਰ ਦੀ ਚਿਲਾਉ “ਅੱਗ, ਅੱਗ, ਅੱਗ” (“FIRE,FIRE,FIRE”)।
ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ਡ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਜਾਉ।
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਜਾਉ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
(ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ) ਨੂ ੰ 911 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਥੇ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸੁਣੋ
ਇਮਾਰਤ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ... ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਹੋਏਗਾ।
ਅੱਗ ਲਗਣ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੀ
ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਤੁ ਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ। ਕੁ ਝ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁ ਝ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਹੈ, 911 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

•

ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ਡ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧਿਆਨ
ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਜੇ ਕੋਈ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂ ੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਾ ਜਾਉ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਦੂ ਜੀਆਂ
ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਉ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ ਇਥੇ ਕੋਈ
ਧੂਆ
ੰ ਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਨ ਲਈ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੋ। ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਵਸ਼
ੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਉ ਅਤੇ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ
ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਨੂ ੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੱਡ ਦਿਉ।
ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ, ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਂਦੇ
ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂ ੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ
ਤੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਤੁ ਸੀਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•
•

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
•

•

•

ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂ ੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ
ਤੁ ਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੀ ਵਿਚ
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਕੇ
ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ
ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਨੂ ੰ ਥੋਡ਼ਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਵੇਖ,ੋ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਕਰੋ।
ਜੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਉ,
ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ਡ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ
ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਉ।

ਲਿਫਟ (ਐੱਲੀਵੇਟਰ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਉ ਜਾਂ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ
ਰਹਿਤ ਕਿਸੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ
ਨੂ ੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਟਖਟਾਦੇ ਰਹੋ, ਜਦ ਤਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਤੇ 911 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਥਾਂ
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏ।

ਛੱਤ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਉ।
ਧੂਆ
ੰ ਂ ਅਕਸਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤ ਤੇ ਖੁਲ
ੱ ੍ਹ ਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ
ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਉਥੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋਵ,ੋ ਜੇ ਉਥੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਉ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਰਿਡ਼੍ਹ ਨਾ ਵੀ ਪਏ। ਉਥੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਡ਼ੇ
ਹਵਾ ਸਾਫ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਜੇ ਬਹੁ-ਯੂਨਿਟਾਂ (ਇਕਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਮਲਟੀਲੈ ਵਲ (ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ) ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ
ਕੰਡੋਮਿਨੀਅਮ (ਸਹਿ-ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ)...ਵਿਚ
ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ (ਕਿਤਾਬਚੀ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਮਲ
ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ
ਮਾਰਸ਼ਲ (Office of the Ontario Fire Marshal) ਅਤੇ
ਮਿਸੀਸੌਗਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Mississauga
Fire and Emergency Services) ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਡਮਿਨ
ੋ ੀਅਮ
ਬਿਲਡਿੰਗ (ਇਮਾਰਤ) ਲਈ ਢੁ ਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ (ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਨ ਦੀ ਟੀਮ) ਜਾਂ ਮਿਸੀਸੌਗਾ
ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ 905-896-5908 ’ਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਕਾਰਣ ਤੁ ਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੋਗੇ
ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ) ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ...
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂ ੰ ਬਿਲਡਿੰਗ
ਦੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (Fire Safety Plan) ਵਿਚ
“ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੈ” (“Persons
Requiring Assistance”) ਦੇ ਸਿਰਲੇ ਖ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂ ੰ ਦਰਜ
ਕਰ ਲੈ ਣ।
ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਡਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ (ਜ਼ਮੀਮਾਂ) ਬਰੋਸ਼ਰ:
ਪ੍ਰਟ
ੋ ਕ
ੈ ਟ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਫਰਾਮ ਫਾਇਰ (Protect Yourself From
Fire)
ਪ੍ਰਕ
ੈ ਟਿਸ ਦੀ ਥਰੀ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ (Practice the Three
Lines of Defence) ਵੇਖੋ

ਅੱਗ ਲਗਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੈ
•

ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂ ੰ ਫੌਰਨ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ
ਕਹੋ।

•
•
•
•
•

ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਤਾਲਾ ਨਾ ਮਾਰੋ।
ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ (ਅੱਗ ਦਾ ਅਲਾਰਮ) ਖਿਚੋ ਅਤੇ
ਜੋਰ ਦੀ ਚਿਲਾਉ “ਅੱਗ, ਅੱਗ, ਅੱਗ” (“FIRE,FIRE,FIRE”)।
ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ਡ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਜਾਉ।
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਜਾਉ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
(ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ) ਨੂ ੰ 911 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਥੇ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸੁਣੋ
ਇਮਾਰਤ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ... ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਹੋਏਗਾ।
ਅੱਗ ਲਗਣ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੀ
ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਤੁ ਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ। ਕੁ ਝ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁ ਝ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਹੈ, 911 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

•

ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ਡ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧਿਆਨ
ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਜੇ ਕੋਈ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂ ੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਾ ਜਾਉ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਦੂ ਜੀਆਂ
ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਉ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ ਇਥੇ ਕੋਈ
ਧੂਆ
ੰ ਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਨ ਲਈ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੋ। ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਵਸ਼
ੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਉ ਅਤੇ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ
ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਨੂ ੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੱਡ ਦਿਉ।
ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ, ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਂਦੇ
ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂ ੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ
ਤੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਤੁ ਸੀਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•
•

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
•

•

•

ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂ ੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ
ਤੁ ਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੀ ਵਿਚ
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਕੇ
ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ
ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਨੂ ੰ ਥੋਡ਼ਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਵੇਖ,ੋ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਕਰੋ।
ਜੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਉ,
ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ਡ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ
ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਉ।

ਲਿਫਟ (ਐੱਲੀਵੇਟਰ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਉ ਜਾਂ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ
ਰਹਿਤ ਕਿਸੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ
ਨੂ ੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਟਖਟਾਦੇ ਰਹੋ, ਜਦ ਤਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਤੇ 911 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਥਾਂ
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏ।

ਛੱਤ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਉ।
ਧੂਆ
ੰ ਂ ਅਕਸਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤ ਤੇ ਖੁਲ
ੱ ੍ਹ ਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ
ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਉਥੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋਵ,ੋ ਜੇ ਉਥੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਉ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਰਿਡ਼੍ਹ ਨਾ ਵੀ ਪਏ। ਉਥੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਡ਼ੇ
ਹਵਾ ਸਾਫ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਜੇ ਬਹੁ-ਯੂਨਿਟਾਂ (ਇਕਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਮਲਟੀਲੈ ਵਲ (ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ) ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ
ਕੰਡੋਮਿਨੀਅਮ (ਸਹਿ-ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ)...ਵਿਚ
ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ (ਕਿਤਾਬਚੀ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਮਲ
ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ
ਮਾਰਸ਼ਲ (Office of the Ontario Fire Marshal) ਅਤੇ
ਮਿਸੀਸੌਗਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Mississauga
Fire and Emergency Services) ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਡਮਿਨ
ੋ ੀਅਮ
ਬਿਲਡਿੰਗ (ਇਮਾਰਤ) ਲਈ ਢੁ ਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ (ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਨ ਦੀ ਟੀਮ) ਜਾਂ ਮਿਸੀਸੌਗਾ
ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ 905-896-5908 ’ਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਕਾਰਣ ਤੁ ਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੋਗੇ
ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ) ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ...
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂ ੰ ਬਿਲਡਿੰਗ
ਦੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (Fire Safety Plan) ਵਿਚ
“ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੈ” (“Persons
Requiring Assistance”) ਦੇ ਸਿਰਲੇ ਖ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂ ੰ ਦਰਜ
ਕਰ ਲੈ ਣ।
ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਡਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ (ਜ਼ਮੀਮਾਂ) ਬਰੋਸ਼ਰ:
ਪ੍ਰਟ
ੋ ਕ
ੈ ਟ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਫਰਾਮ ਫਾਇਰ (Protect Yourself From
Fire)
ਪ੍ਰਕ
ੈ ਟਿਸ ਦੀ ਥਰੀ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ (Practice the Three
Lines of Defence) ਵੇਖੋ

ਅੱਗ ਲਗਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੈ
•

ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂ ੰ ਫੌਰਨ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ
ਕਹੋ।

•
•
•
•
•

ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਤਾਲਾ ਨਾ ਮਾਰੋ।
ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ (ਅੱਗ ਦਾ ਅਲਾਰਮ) ਖਿਚੋ ਅਤੇ
ਜੋਰ ਦੀ ਚਿਲਾਉ “ਅੱਗ, ਅੱਗ, ਅੱਗ” (“FIRE,FIRE,FIRE”)।
ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ਡ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਜਾਉ।
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਜਾਉ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
(ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ) ਨੂ ੰ 911 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਥੇ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸੁਣੋ
ਇਮਾਰਤ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ... ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਹੋਏਗਾ।
ਅੱਗ ਲਗਣ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੀ
ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਤੁ ਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ। ਕੁ ਝ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁ ਝ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਹੈ, 911 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

•

ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ਡ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧਿਆਨ
ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਜੇ ਕੋਈ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂ ੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਾ ਜਾਉ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਦੂ ਜੀਆਂ
ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਉ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ ਇਥੇ ਕੋਈ
ਧੂਆ
ੰ ਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਨ ਲਈ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੋ। ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਵਸ਼
ੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਉ ਅਤੇ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ
ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਨੂ ੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੱਡ ਦਿਉ।
ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ, ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਂਦੇ
ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂ ੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ
ਤੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਤੁ ਸੀਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•
•

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
•

•

•

ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂ ੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ
ਤੁ ਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੀ ਵਿਚ
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਕੇ
ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ
ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਨੂ ੰ ਥੋਡ਼ਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਵੇਖ,ੋ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਕਰੋ।
ਜੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਉ,
ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ਡ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ
ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਉ।

ਲਿਫਟ (ਐੱਲੀਵੇਟਰ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਉ ਜਾਂ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ
ਰਹਿਤ ਕਿਸੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ
ਨੂ ੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਟਖਟਾਦੇ ਰਹੋ, ਜਦ ਤਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਤੇ 911 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਥਾਂ
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏ।

ਛੱਤ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਉ।
ਧੂਆ
ੰ ਂ ਅਕਸਰ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤ ਤੇ ਖੁਲ
ੱ ੍ਹ ਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ
ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਉਥੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋਵ,ੋ ਜੇ ਉਥੇ ਧੂਆ
ੰ ਂ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਉ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਰਿਡ਼੍ਹ ਨਾ ਵੀ ਪਏ। ਉਥੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਡ਼ੇ
ਹਵਾ ਸਾਫ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ…

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਪਏਗਾ।

•

ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਰਹੋ, ਜਦ ਤਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ
ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ
ਬਡ਼ਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਅਲਾਰਮ ਵਜਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਉਡੀਕੋਗ,ੇ ਉਨਾਂ ਹੀ
ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਘਣਾ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਅਤੇ
ਲਾਂਘਿਆ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ
ਜਾਏਗੀ।

•

ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਧੂਏਂ
ੰ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ

•

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁ ਆਲੇ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਡਕਟ ਟੇਪ (ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਹੇਠਾਂ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਏ ਰੱਖ।ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਆ ਜਾਏ

•

•

•
•

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ 911 ਨੂ ੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂ ੰ 911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਹੋਵ,ੇ ਬਾਲਕਨੀ ਵੱਲ ਜਾਉ।
ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਉ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਲਕਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਉ,
ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ
ਡਕਟ ਟੇਪ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਆ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਤਾਜ਼ੀ
ਹਵਾ ਲਈ ਖਿਡ਼ਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਉ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਖਿਡ਼ਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਲਕਨੀ ਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਚਾਦਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ
ਕਿਥੇ ਹੋ।
ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਡ਼ੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਰਹੋ, ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਸਾਫ
ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਤੁ ਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਣੋ।

•

•

•

ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੀਆਂ ਹਵਾਈ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਹਰ
ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁਚ
ੰ ਦੀਆਂ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਤੂ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂ ੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ
ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਯੂਨਿਟ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਆ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
ਧੂਏਂ
ੰ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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•

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅੱਗਾਂ
ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁ ਝ
ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਉ।
ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਲਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗ ਫਡ਼ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਰੱਖ,ੋ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਉ।
ਤਮਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ (ਸਿਗਰਟ ਆਦਿ ਪੀਣਾ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅੱਗਾਂ ਵਿਚ
ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ, ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ (ਧੂਏਂ
ੰ ਦੇ
ਅਲਾਰਮ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗ ਤੇ
ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ (ਅੱਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮ) ਆਪਣੇ ਆਪ
ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦ।ੇ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਇਮਾਰਤਾਂ (6-7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ) ਵਿਚ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਮਿਸੀਸੌਗਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ,
905-896-5908 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
www.mississauga.ca/fire ਵੇਖੋ

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ…

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਪਏਗਾ।

•

ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਰਹੋ, ਜਦ ਤਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ
ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ
ਬਡ਼ਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਅਲਾਰਮ ਵਜਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਉਡੀਕੋਗ,ੇ ਉਨਾਂ ਹੀ
ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਘਣਾ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਅਤੇ
ਲਾਂਘਿਆ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ
ਜਾਏਗੀ।

•

ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਧੂਏਂ
ੰ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ

•

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁ ਆਲੇ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਡਕਟ ਟੇਪ (ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਹੇਠਾਂ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਏ ਰੱਖ।ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਆ ਜਾਏ

•

•

•
•

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ 911 ਨੂ ੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂ ੰ 911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਹੋਵ,ੇ ਬਾਲਕਨੀ ਵੱਲ ਜਾਉ।
ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਉ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਲਕਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਉ,
ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ
ਡਕਟ ਟੇਪ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਆ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਤਾਜ਼ੀ
ਹਵਾ ਲਈ ਖਿਡ਼ਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਉ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਖਿਡ਼ਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਲਕਨੀ ਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਚਾਦਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ
ਕਿਥੇ ਹੋ।
ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਡ਼ੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਰਹੋ, ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਸਾਫ
ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਤੁ ਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਣੋ।

•

•

•

ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੀਆਂ ਹਵਾਈ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਹਰ
ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁਚ
ੰ ਦੀਆਂ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਤੂ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂ ੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ
ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਯੂਨਿਟ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਆ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਧੂਏਂ
ੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
ਧੂਏਂ
ੰ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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•

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅੱਗਾਂ
ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁ ਝ
ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਉ।
ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਲਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗ ਫਡ਼ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਰੱਖ,ੋ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਉ।
ਤਮਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ (ਸਿਗਰਟ ਆਦਿ ਪੀਣਾ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅੱਗਾਂ ਵਿਚ
ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ, ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ (ਧੂਏਂ
ੰ ਦੇ
ਅਲਾਰਮ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗ ਤੇ
ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ (ਅੱਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮ) ਆਪਣੇ ਆਪ
ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦ।ੇ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਇਮਾਰਤਾਂ (6-7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ) ਵਿਚ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਮਿਸੀਸੌਗਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ,
905-896-5908 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
www.mississauga.ca/fire ਵੇਖੋ

