
2. اسموک االرمز
پراپرڻی کے مالکان کیلئے اسموک ڈیڻیکڻرز فراہم کرنا اور 
انسڻال کرنا ضروری ہے۔ ڈیڻیکڻرز کی دیکھ بھال کرایہ دار 

کو کرنی ہے، بشمول بیڻریوں کی جانچ پڑتال اور تبدیلی۔

1. از خود بند ہونے والے دروازے
3 یا اس سے زیاده اپارڻمنڻس والی تمام رہائشی عمارتوں 

میں از خود بند ہونے والے دروازے لگے ہونے چاہئیں۔ 
یقینی بنائیں کہ اپارڻمنٹ کا دروازه اندر سے چابی کے بغیر 

کھلتا ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

4. صاف اور رکاوٹ سے پاک باہر نکلنے کے 
راستے

ہال میں اور عمارت کے تمام داخلی دروازوں پر بشمول چھت کے دروازوں کے باہر 
نکلنے کے راستوں میں آگ سے بچاؤ میں آنے والی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی 

چاہیے۔ صرف منظور شده حفاظتی دروازے جو چابی کے بغیر کھلتے ہوں، فائر اسکیپ 
ونڈوز یا ثانوی درجے کے باہر نکلنے کے راستے پر نصب کیے جا سکتے ہیں۔

5. اسڻوو نوب کے کورز
پراپرڻی کے مالکان کو گیس سے چلنے والے چولہے کے لیے اسڻوو نوب کے کورز فراہم 

کرنے ہوں گے جہاں وه جانتے ہوں یا معقول طور پر اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہاں چھ 
سال سے کم عمر کا بچہ رہتا ہے۔ انہیں کسی ایسے گھرانے کو اسڻوو نوب کے کورز بھی 

فراہم کرنے ہوں گے جو ان سے درخواست کرتے ہیں۔ 

3. آگ سے بچاؤ کا منصوبہ
پراپرڻی کے مالکان پر الزم ہے کہ وه اپارڻمنٹ کے ہر 

دروازے کے اندرونی حصے پر، مشترکہ عالقے میں وه 
منصوبے شائع کریں، اور ہر یونٹ میں، نئے کرایہ داروں 

کو اور ساالنہ آگ سے بچاؤ کے ہفتے کے دوران وه تقسیم 
کریں۔

اپنی عمارت کو آگ سے محفوظ رکھنے کے پانچ طریقے

اگر آپ کا سامنے کا دروازه از خود بند نہیں ہوتا ہے، آپ کی عمارت میں فعال اسموک االرم نہیں 
لگا ہے، کچھ ایسی رکاوڻیں ہیں جن کے آپ مالک نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کے باہر 

نکلنے کے راستے مسدود ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس آپ کو درکار اسڻوو نوب کورز نہیں ہیں تو، 
اپنی عمارت کے مالک سے رابطہ کریں۔

اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو آپ 311 پر شکایت درج کر سکتے ہیں۔
اور یاد رکھیں: فائر اسکیپس اور ڈبل سلنڈر الکس پر چابی سے بند کی جانے والی کھڑکی والے 

دروازے لگانا غیر قانونی ہے۔
 

کرایہ دار کیلئے مزید تجاویز:

چاہے آپ پراپرڻی کے مالک ہوں یا کرایہ دار، یقینی بنائیں کہ آپ ان حفاظتی اصولوں سے واقف ہیں:


