
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ارک شہرمحکمہ اطفائيہ، نيو ي
   تعليم کی بچنے سے آگ

 
ہ  ن ا خ ی  چ ر و ا یب   ک

يآ د ه  ک ر ن  ک ه ڈ ر  پ   ںگ 
 

 ہيں بچاتے يںجان ڈيٹيکٹر کے دهوئيں  ہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيںہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيں   ہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيں
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يلو پکوان تيار کرنا گهروں ميں آگ لگنے اور آگ سے يلو پکوان تيار کرنا گهروں ميں آگ لگنے اور آگ سے گهرگهر
نقصان پہنچنے کا ايک بڑا سبب ہے۔ بال نگرانی پکانا ان ميں نقصان پہنچنے کا ايک بڑا سبب ہے۔ بال نگرانی پکانا ان ميں 

 حادثات کا ذمہ دار ہے۔ دوسرے اہم اسباب آتش  حادثات کا ذمہ دار ہے۔ دوسرے اہم اسباب آتش %%  3333سے سے 
ريب رکهنا اور بجلی کے مختلف ريب رکهنا اور بجلی کے مختلف گير اشياء کا آتشدان کے قگير اشياء کا آتشدان کے ق

     ہيں۔ ہيں۔نقائصنقائص
  
۔ آگ لگ جاتیع پر  کئی مواق کهانا پکانے سے نگرانیبال

سب سے عام بہ ہے کہ جب پکانے والے کی توجہ ہٹ 
کی بے دهيانی جاتی ہے اور وہ کچن سے نکل جاتا ہے۔ 

بچوں کی طرف توجہ کرنا، وجوہات سب سے زيادہ عام 
ٹيليفون کا جواب دينا، ٹيليويژن ديکهنا اور دروازے کی 

  ۔ ہيںگهنٹی کا جواب دينا
  
 
  

  
  

 پر  پر ہہخخنسنس  ییکم کرنے کے ليے اس حفاظتکم کرنے کے ليے اس حفاظتانتہائی انتہائی  آگ کا خطرہ  آگ کا خطرہ پکانے کے دورانپکانے کے دوران
      : : عمل کريںعمل کريں

 
  :دورانپکانے کےکهانا 

  
جود رہيں، پکتے ہوئے کهانے کو بال نگرانی نہ وباورچی خانہ ميں م ♦

 !) اپنی کڑاہی کا خيال رکهيں(چهوڑيں، 
لمبی آستينوں ميں آگ پکڑنے يا برتن کے (هوثی يا تنگ آستين پہن ليں۔ چ ♦

 ) ہے۔ پايا جاتاهنس جانے کا امکان زيادہپوں ميں دست
 توجہ ہٹنے نہ ديں۔ ♦
 مقرر کريں۔ برتنوں حلقہ ے لئے ممنوعہ فٹ بچوں ک3ولهے کے گرد چ ♦

کے دستے اندر ديوار کی طرف کريں تاکہ الٹ جانے يا گر جانے کا خطرہ 
 نہ رہے۔

کوئی ، يا اور ںچولهے کے ارد گرد توليہ،کاغذات، برتن پکڑنے کی چيزي ♦
 آگ پکڑنے والی چيز نہ رکهيں۔

  کی بجاے تجويز کی گئی حدوں ميں پکائيںتيز کرنےدرجہ حرارت  ♦
اعدہ صاف کرتے رہيں تاکہ ان پر پکوان کے مواد، قابپکانے کے سامان کو  ♦

 ی نہ رہے۔گغذائی اشياء يا چربی ل
برتن يا کڑاہی کو  آگ کو قابو کرنے کے ليے ڈهکن تيار رکهيں۔ یاہی کڑک ♦

  هکن ڈال ديں۔ڈ پر گرمی بند کرديں اور آگ هانے کی کوشش نہ کريں۔اٹ
 ۔هينٹے اثهيں گے اور آگ پهيل جائے گیچپانی استعمال نہ کريں۔ اس سے  ♦
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  آگ بجهانے کے محکمہ کو اطالع دينے کے ليےآگ بجهانے کے محکمہ کو اطالع دينے کے ليے
   ڈائل کريں911قريب ترين فائر االرم بکس استعمال کريں يا 

  
  :رکهيں ياد

ه کر سکتے چپيشگی منصوبہ بندی سے آپ آک سے محفوظ رہنے کے ليے بہت ک
 کام کرنےشروع ہوجائے تو صرف تين لگنا ہيں۔ ليکن جب آپ کے گهر ميں آگ 

، اور پهر ہمسايہ کے گهر  ںهے دروازہ بند کرديپيچہيں۔ پہلے باہر نکل آئيں، اپنے 
۔ ںمارت ميں داخل نہ ہو کسی بهی حالت ميں جلتی ہوئی ع کو فون کريں۔911سے 

اگر آپ کے خيال ميں کوئی اندر پهنس گيا ہے تو آگ بجهانے کا عملہ آجانے پر ان 
   بتاديں۔ کو
  

  گهر سے شروع ہوتی ہےآگ سے حفاظت
  

 صب کريںندهوئيں کے ڈيٹيکٹر  
 گهر سے بچ نکلنے کا منصوبہ بنا رکهيں 
 کا معائنہ کريںاظت فگهر کی ح 

  بيکنگ  کے ليے ڈهکن يا  بجهانےکڑاہی ميں آگ
  سوڈا استعمال کريں۔
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