
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਨਿਚ ਰਨਿੰਦੇ ਿੋ
ਤੁਿਾਿੂ ੰਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਪਏਗਾ। 
ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਰਿ,ੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਿਾਿੂ ੰਬਚਾ ਿਿੀਂ 
ਨਿਆ ਜਾਦਂਾ ਜਾ ਂਤੁਿਾਿੂ ੰਛਡੱ ਕ ੇਜਾਣ ਿਈ ਿਿੀਂ ਨਕਿਾ ਜਾਦਂਾ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਡ਼ਾ ਸਮਾ ਂਿਗ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 
ਅਿਾਰਮ ਿਜਣ ਦ ੇਬਿਤੁ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜਾਣ 
ਦੀ ਕਨੋਿਿ ਿਾ ਕਰ।ੋ ਨਜਿੰਾ ਨ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਗੋ,ੇ ਉਿਾ ਂਿੀ 
ਿਧੱ ਇਸ ਗਿੱ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿ ੋਜਾਏਗਾ ਨਕ ਸਘੰਣਾ ਧੂਆੰ ਂਪਡੌ਼ੀਆ ਂਅਤੇ 
ਿਾਨਂਘਆ ਨਿਚ ਫਿੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਿਾਡ ੇਬਚਣ ਦੀ ਸਭੰਾਿਿਾ ਘਟੱ ਿੋ 
ਜਾਏਗੀ।

ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚੋਂ ਧੂਏੰਂ ਿੂ ੰਜਾਣ ਤੋਂ ਰਕੋੋ
ਦਰਿਾ਼ਿ ੇਦ ੇਆਿੇ ਦੁਆਿੇ ਦਰਾਰਾ ਂਿੂ ੰਬਦੰ ਕਰਿ 
ਿਈ ਡਕਟ ਟਪੇ (ਜ ੋਿਾਿੀਆ ਂਿੂ ੰਬਦੰ ਕਰਿ ਿਈ 
ਇਸਤਮੇਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿ)ੈ ਇਸਤਮੇਾਿ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਿਠੇਾ ਂਨਗਿੇੱ ਤਿੌੀਏ ਰਖੱ।ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਰੋੀਆ ਂਅਤੇ 
ਿਿਾ ਆਉਣ ਦੀਆ ਂਿਾਿੀਆ ਂਿੂ ੰਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ।

ਜ ੇਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਧੂਆੰ ਂਆ ਜਾਏ
•    ਅਗੱ ਦ ੇਨਿਭਾਗ ਿੂ ੰ911 ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਦਸੱ ੋਨਕ 

ਤੁਸੀਂ ਨਕਥ ੇਿ ੋਅਤ ੇਜ ੇਸਰੁਨੱਖਅਤ ਿਿੋ,ੇ ਬਾਿਕਿੀ ਿਿੱ ਜਾਉ। 
ਆਪਣੇ ਨਪਛ ੇਦਰਿਾ਼ਿ ੇਬਦੰ ਕਰ ਜਾਉ।

•    ਜ ੇਤੁਿਾਡੀ ਕਈੋ ਬਾਿਕਿੀ ਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਉਸ ਕਮਰ ੇਨਿਚ ਜਾਉ, 
ਨਜਥ ੇਸਭ ਤੋਂ ਘਟੱ ਧੂਆੰ ਂਿ,ੈ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਬਦੰ ਕਰ ੋਅਤ ੇਇਸਿੂੰ 
ਡਕਟ ਟਪੇ ਅਤ ੇਨਗਿੇੱ ਤਿੌੀਆ ਿਾਿ ਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ। ਤਾ਼ਿੀ 
ਿਿਾ ਿਈ ਨਖਡ਼ਕੀ ਖਿੋ੍ਹ  ਨਦਉ।

•    ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਿਾਨਿਆ ਂਿੂ ੰਨਖਡ਼ਕੀ ਤੋਂ ਜਾ ਂਬਾਿਕਿੀ ਤੋਂ 
ਿਠੇਾ ਂਇਕ ਚਾਦਰ ਿਟਕਾ ਕ ੇਨਿਖਾਉ ਨਕ ਤੁਸੀਂ 
ਨਕਥ ੇਿ।ੋ

•    ਫਰਿ ਦ ੇਿੇਡ਼ ੇਿੀਿੇਂ ਿੀਿੇਂ ਰਿ,ੋ ਨਜਥ ੇਿਿਾ ਸਾਫ 
ਿ।ੈ

•    ਜ ੇਤੁਿਾਡੀ ਨਬਿਨਡਗੰ ਨਿਚ ਆਿਾ਼ਿ ਰਾਿੀਂ 
ਗਿੱਬਾਤ ਕਰਿ ਦਾ ਨਸਸਟਮ ਿਗਾ ਿਇੋਆ ਿ,ੈ 
ਤਾ ਂਜ ੇਨਿਦਾਇਤਾ ਂਨਦਤੱੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਿਣੋ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਸਣੋੁ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਕ…
•    ਨਬਿਾ ਂਨਕਸ ੇਨਿਗਰਾਿੀ ਦ ੇਭਜੋਿ ਪਕਾਉਣਾ, ਨਰਿਾਇਿੀ ਅਗੱਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਿਡੱਾ ਕਾਰਣ ਿ।ੈ ਰਸਈੋ ਨਿਚ ਿੀ ਰਿ ੋਅਤ ੇਜ ੋਕੁਝ 
ਪਕਾ ਰਿ ੇਿਿੋ ੋਉਸ ਿਿੱ ਪਰੂਾ ਨਧਆਿ ਨਦਉ।

•    ਮਮੋਬਤੱੀਆ ਂਿਾਿ ਅਗੱਾ ਂਿਗਣ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਿਧੱ ਰਿੀ ਿ।ੈ 
ਅਗੱ ਫਡ਼ ਿੈਣ ਿਾਿੀਆ ਂਿਸਤਾ ਂਤੋਂ ਮਮੋਬਤੱੀਆ ਂਿੂ ੰਦੂਰ ਰਖੱ,ੋ 
ਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਕਦੀ ਿੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਨਬਿਾ ਂਿਾ ਰਨਿਣ ਨਦਉ।

•    ਤਮਾਕੂਿੋਿੀ (ਨਸਗਰਟ ਆਨਦ ਪੀਣਾ) ਨਰਿਾਇਿੀ ਅਗੱਾ ਂਨਿਚ 
ਮਤੌਾ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਡੱਾ ਕਾਰਣ ਿ।ੈ ਿਰ ਮਿੀਿੇ ਟਸੈਟਾ ਂਰਾਿੀਂ 
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉ, ਨਕ ਤੁਿਾਡ ੇਸਮਕੋ ਅਿਾਰਮ (ਧੂਏੰਂ ਦੇ 
ਅਿਾਰਮ) ਕਮੰ ਕਰ ਰਿ ੇਿਿ।

•    ਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਸਮਕੋ ਅਿਾਰਮ ਨਬਿਨਡਗੰ ਦ ੇਅਗੱ ਤੇ 
ਅਿਾਰਮ ਨਸਸਟਮ ਿਾਿ ਿਿੀਂ ਜਨੁਡ਼ਆ ਿਇੋਆ, ਇਿ ਨਸਰਫ 
ਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਅਗੱ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਿ।ੈ

•    ਸਾਰ ੇਫਾਇਰ ਅਿਾਰਮ (ਅਗੱ ਦ ੇਅਿਾਰਮ) ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿੂ ੰਸਚੂਿਾ ਿਿੀਂ ਦੇਂਦ।ੇ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 
ਘਟੱ ਇਮਾਰਤਾ ਂ(6-7 ਮ਼ੰਿਿਾ ਂਿਾਨਿਆ ਂਇਮਾਰਤਾ)ਂ ਨਿਚ 
ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਿਿੀਂ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਚ 911 ਿੰੂ ਕਾੱਿ ਕਰੋ।
•    ਆਮ ਨਿਿਿਾਸ ਦ ੇਉਿਟ ਸਾਡੀਆ ਂਿਿਾਈ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਰ 

ਮ਼ੰਿਿ ਤ ੇਿਿੀਂ ਪਿੁਚੰਦੀਆ।ਂ ਤੁਿਾਿੂ ੰਬਚਾਅ ਿਈ ਉਿ੍ਹਾ ਂ’ਤੇ 
ਨਿਰਭਰ ਿਿੀਂ ਰਨਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆ ਂਸਿੀ 
ਪ੍ਰਨ੍ਰਿਆਿਾ ਂਅਤ ੇਅਮਿ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰ।ੋ

•    ਤੂਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਿੂ ੰਅਗੱ ਦ ੇਨਸਸਟਮ ਿੂ ੰਿਖੱਰਾ ਕਰਿ ਰਾਿੀਂ 
ਬਾਕੀ ਯਨੂਿਟਾ ਂਅਤ ੇਿਾਨਂਘਆ ਂਦੀ ਅਗੱ ਤੋਂ ਿਖੱਰਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਿ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਿਬ ਿ,ੈ ਨਕ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਅਗੱ ਿੂ ੰਤੁਿਾਡੀ 
ਯਨੂਿਟ ਅਦੰਰ ਿਿੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਪਰ ਧੂਆੰ ਂਆ ਸਕਦਾ 
ਿ,ੈ ਇਸ ਿਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਿਈ 
ਨਤਆਰ ਰਿ।ੋ

•    ਧੂਏੰਂ ਿੂ ੰਬਾਿਰ ਰਖੱਣ ਿਈ ਅਤ ੇਅਗੱ ਿੂ ੰਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਦੇ 
ਬਾਿਰ ਫਿੈਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਿਈ ਦਰਿਾਨ਼ਿਆ ਂਿੂ ੰਆਪਣੇ ਆਪ 
ਬਦੰ ਕਰ ਦਣੇ ਿਾਿੇ ਯਤੰਰ ਨਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਿ। ਜ ੇਇਿ 
ਸਾ਼ਿ-ੋਸਾਮਾਿ ਿਗਾ ਿਇੋਆ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਇਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਖਰਾਬ ਿਾ ਕਰ।ੋ

ਿੋਰ ਿੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਨਮਸੀਸਗੌਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਿਨਸ਼ਿ  ਿਾਿ,  
905-896-5908 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ ੋਜਾ ਂਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 
www.mississauga.ca/fire ਿਖੇੋ
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ਜੇ ਬਿੁ-ਯੂਨਿਟਾਂ (ਇਕਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਮਿਟੀ-
ਿੈਿਿ (ਬਿੁ ਪੱਧਰੀ) ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ 
ਕੰਡੋਨਮਿੀਅਮ (ਸਨਿ-ਿਾਸਤ ਰਾਜ)...ਨਿਚ 
ਰਨਿ ਰਿੇ ਿੋ 
ਤਾ ਂਇਿ ਅਨਿਮ ਿ,ੈ ਨਕ ਤੁਿਾਿੂ ੰਪਤਾ ਿਿੋ ੋਨਕ ਅਗੱ ਿਗਣ ਤ ੇਕੀ ਕਰਿਾ 
ਿ।ੈ ਇਿ ਬਰਿੋਰ (ਨਕਤਾਬਚੀ) ਦਾ ਉਦਿੇ ਤੁਿਾਿੂ ੰਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ ੇਅਮਿ 
ਅਤ ੇਕਾਰਿਾਈਆ ਂਬਾਰ ੇਆਮ ਸਧੇਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ ਿ।ੈ ਇਿ 
ਪ੍ਰਨ੍ਰਿਆਿਾ ਂਅਤ ੇਕਾਰਿਾਈਆ ਂਆਨਫਸ ਆਫ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ 
ਮਾਰਿਿ (Office of the Ontario Fire Marshal) ਅਤੇ 
ਨਮਸੀਸਗੌਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਿਨਸ਼ਿ (Mississauga 
Fire and Emergency Services) ਤੋਂ ਿਾਸਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਕੰਿਿ ਿ।ੈ ਇਿ ਗਿੱ ਦਾ ਨਧਆਿ ਰਖੱਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ 
ਨਕ ਇਿ ਅਮਿ ਜਾ ਂਕਾਰਿਾਈਆ ਂਿਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਂਕਡੰਨੋਮਿੀਅਮ 
ਨਬਿਨਡਗੰ (ਇਮਾਰਤ) ਿਈ ਢੁਕਿੇਂ ਿਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦ ੇਜਾ ਂਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਿਾਗੂ 
ਿਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦ।ੇ 
ਜ ੇਤੁਿਾਿੂ ੰਕਈੋ ਿਕੱ ਿ ੈਜਾ ਂਤੁਿਾਡ ੇਕਈੋ ਸਿਾਿ ਿਿ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ 
ਨਬਿਨਡਗੰ ਦੀ ਮਿੇੈਜਮੈਂਟ ਟੀਮ (ਪ੍ਰਬਧੰਿ ਦੀ ਟੀਮ) ਜਾ ਂਨਮਸੀਸਗੌਾ 
ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਿਨਸ਼ਿ ਿਾਿ 905-896-5908 ’ਤੇ 
ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿੋਟ ਕਰ:ੋ ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਨਿਚ ਕਈੋ ਅਪਾਿਜਪਣੁਾ ਿ,ੈ ਨਜਸ 
ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਿਰ ਿਿੀਂ ਨਿਕਿ ਸਕਗੋੇ 
ਜਾ ਂਭਨਿਖੱ ਨਿਚ ਨਕਸ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਿਗੰਾਮੀ ਸਨਥਤੀ) ਦਰੌਾਿ ਤੁਿਾਿੂੰ 
ਸਿਾਇਤਾ ਚਾਿੀਦੀ ਿਏੋਗੀ...
ਤੁਿਾਿੂ ੰਪਨਿਿਾ ਂਿੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਨਬਿਨਡਗੰ ਦੀ ਮਿੇੈਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਿਾਿ 
ਗਿੱਬਾਤ ਕਰ ਿੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ ੈਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਇਸ ਗਿੱ ਿੂ ੰਨਬਿਨਡਗੰ 
ਦ ੇਅਗੱ ਤੋਂ ਸਰੁਨੱਖਆ ਿਈ ਯਜੋਿਾ (Fire Safety Plan) ਨਿਚ 
“ਉਿ ਨਿਅਕਤੀ ਨਜਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋਡ਼ ਿੈ” (“Persons 
Requiring Assistance”) ਦ ੇਨਸਰਿੇਖ ਿਠੇਾ ਂਇਸ ਗਿੱ ਿੂ ੰਦਰਜ 
ਕਰ ਿੈਣ।
ਅਗੱ ਤੋਂ ਸਰੁਨੱਖਆ ਬਾਰ ੇਿਰੋ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡਾ ਸਪਿੀਮੈਂਟਿ (਼ਿਮੀਮਾ)ਂ ਬਰਿੋਰ:  
ਪ੍ਰਟੋਕੈਟ ਯਅੂਰਸਿੈਫ ਫਰਾਮ ਫਾਇਰ (Protect Yourself From 
Fire)  
ਪ੍ਰਕੈਨਟਸ ਦੀ ਥਰੀ ਿਾਈਿਸ ਆਫ ਨਡਫੈਂਸ (Practice the Three 
Lines of Defence) ਿਖੇੋ

ਅੱਗ ਿਗਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਚ ਅੱਗ ਿਗੀ ਿੈ
•    ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਿਰ ਇਕ ਿੂ ੰਫਰੌਿ ਉਥੋਂ ਨਿਕਿ ਜਾਣ ਿਈ 

ਕਿ।ੋ

•    ਆਪਣੇ ਨਪਛ ੇਦਾ ਦਰਿਾ਼ਿ ੇਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ। ਤਾਿਾ ਿਾ ਮਾਰ।ੋ
•    ਆਪਣੀ ਮ਼ੰਿਿ ਤ ੇਫਾਇਰ ਅਿਾਰਮ (ਅਗੱ ਦਾ ਅਿਾਰਮ) ਨਖਚ ੋਅਤੇ 

ਜਰੋ ਦੀ ਨਚਿਾਉ “ਅਗੱ, ਅਗੱ, ਅਗੱ” (“FIRE,FIRE,FIRE”)।
•    ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੇਡ਼ ੇਦ ੇਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦ ੇਰਸਤ ੇਜਾ ਂਬਾਿਰ ਜਾਣ 

ਿਾਿੀਆ ਂਪਡੌ਼ੀਆ ਂਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਿੂ ੰਛਡੱ ਜਾਉ।
•    ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਥਾ ਂਤ ੇਪਿੁਚੰ ਜਾਉ ਤਾ ਂਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ 

(ਅਗੱ ਬਝੁਾਉਣ ਬਾਰ ੇਨਿਭਾਗ) ਿੂ ੰ911 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ।ੋ
•    ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਿਾਿੇ ਦਾਖਿ ਿਣੋ ਿਾਿੇ ਦਰਿਾ਼ਿ ੇਤ ੇਅਗੱ ਬਝੁਾਉਣ 

ਿਾਨਿਆ ਂਿੂ ੰਨਮਿੋ ਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਦਸੱ ੋਨਕ ਅਗੱ ਨਕਥ ੇਿ।ੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਅਿਾਰਮ ਸੁਣੋ 
ਇਮਾਰਤ ਿੂ ੰਛਡੱ ਜਾਣ ਜਾ ਂਉਥ ੇਿੀ ਰਕੁ ੇਰਨਿਣ... ਬਾਰ ੇਫਸੈਿਾ ਤੁਿਾਡਾ 
ਿਏੋਗਾ। 
ਅਗੱ ਿਗਣ ਤ ੇਬਿਤੁੀ ਿਾਰ ਇਮਾਰਤ ਨਿਚੋਂ ਨਜਿੰੀ 
ਜਿਦੀ ਸਭੰਿ ਿਿੋ,ੇ ਨਿਕਿ ਜਾਣਾ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ ਪਰ ਕਈ ਕਸੇਾ ਂਨਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਛਡੱ ਕ ੇਿਿੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਅਤ ੇਤੁਿਾਿੂ ੰਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਠਨਿਰਣਾ ਿੀ ਪੈਂਦਾ 
ਿ।ੈ ਕੁਝ ਿੀ ਿਿੋ,ੇ ਤੁਿਾਿੂ ੰਜਿਦੀ ਿੀ ਕੁਝ ਕਰਿਾ 
਼ਿਰਰੂੀ ਿ।ੈ
ਤੁਿਾਡਾ ਫਸੈਿਾ ਜ ੇਿੀ ਿਿੋ,ੇ ਇਸ ਿਾਿ ਕਈੋ ਫਰਕ 
ਿਿੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਿਾਿੂ ੰਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ 
਼ਿਰਰੂੀ ਿ।ੈ 
ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਸਾਮ੍ਹਣੇ ਧੂਆੰ ਂਜਾ ਂਅਗੱ ਿ,ੈ 911 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ।ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਿਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦੇ ਿੋ
ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਦ ੇਦਰਿਾ਼ਿ ੇਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ।ੋ 
•    ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਦਰਿਾ਼ਿ ੇਤੋਂ ਅਦੰਰ ਆ ਨਰਿਾ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਇਸਿੂ ੰਿਾ ਖਿੋ੍ਹੋ । ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਯਨੂਿਟ ਦ ੇਅਦੰਰ ਿ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ 
ਦ ੇਅਦੰਰ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਕਰ,ੋ ਨਜਿੇਂ ਇਸ ਨਕਤਾਬਚੀ ਨਿਚ 
ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਸਕੈਿਿ ਿਠੇ ਦਨੱਸਆ ਨਗਆ ਿ।ੈ 

•    ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਕਈੋ ਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਦਰਿਾ਼ਿ ੇਤ ੇਿਥੱ ਿਾਕੇ 
ਅਗੱ ਦੀ ਗਰਮੀ ਿਖੇਣ ਦੀ ਕਨੋਿਿ ਕਰ ੋਅਤ ੇਜੇ 
ਕਈੋ ਗਰਮੀ ਿਾ ਿਿੋ ੇਤਾ ਂਨਿਮੰਤ ਕਰਕ,ੇ ਦਰਿਾ਼ਿੇ 
ਿੂ ੰਥਡੋ਼ਾ ਨਜਿਾ ਖਿੋ੍ਹੋ । ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਧੂਆੰ ਂਿਖੇ,ੋ ਜਾ ਂਗਰਮੀ ਮਨਿਸਸੂ ਕਰ,ੋ 
ਤਾ ਂਦਰਿਾ਼ਿਾ ਜਿਦੀ ਿਾਿ ਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂੰ 
ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਕਰ।ੋ

•    ਜ ੇਿਾਘਂ ੇਨਿਚ ਕਈੋ ਰਕੁਾਿਟ ਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਚਾਬੀਆ ਂਿਉ, 
ਆਪਣਾ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਬਦੰ ਕਰ,ੋ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿੇਡ਼ ੇਦੀਆ ਂਸਰੁਨੱਖਅਤ 
ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਿਿੱ ਜਾਉ।

ਨਿਫਟ (ਐੱਿੀਿਟੇਰ) ਇਸਤਮੇਾਿ ਿਾ ਕਰ।ੋ

•    ਸਭ ਤੋਂ ਿੇਡ਼ ੇਦੀਆ ਂਸਰੁਨੱਖਅਤ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦਾ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਨਧਆਿ 
ਿਾਿ ਖਿੋ੍ਹੋ । 

ਜ ੇਕਈੋ ਧੂਆੰ ਂਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਇਮਾਰਤ ਿੂ ੰਛਡੱਣ ਿਈ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦਾ 
ਇਸਤਮੇਾਿ ਕਰ।ੋ
ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਿ,ੈ ਤਾ ਂਉਥ ੇਿਾ ਜਾਉ। ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ। ਦੂਜੀਆਂ 
ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਿਿੱ ਜਾਉ ਅਤ ੇਨਧਆਿ ਿਾਿ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਖਿੋ੍ਹੋ । ਜ ੇਇਥ ੇਕਈੋ 
ਧੂਆੰ ਂਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਇਮਾਰਤ ਨਿਚੋਂ ਨਿਕਿਿ ਿਈ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦਾ ਇਸਤਮੇਾਿ 
ਕਰ।ੋ ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਿ,ੈ ਤਾ ਂਇਥ ੇਪ੍ਰਿਿੇ ਿਾ ਕਰ।ੋ ਜ ੇਕਈੋ ਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਿ 
ਤਾ ਂਉਥ ੇਕਨੋਿਿ ਕਰ।ੋ ਜ ੇਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਿੀਂ ਿਿ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ 
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਚ ਿਾਪਸ ਆ ਜਾਉ ਅਤ ੇਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਨੱਖਆ ਕਰ।ੋ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋ
ਜ ੇਤੁਿਾਿੂ ੰਪਡੌ਼ੀਆ ਂਉਤਰਨਦਆ ਂਧੂਆੰ ਂਨਮਿੇ ਤਾਂ 
ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਿੂ ੰਨਜਿੰੀ ਜਿਦੀ ਿ ੋਸਕ ੇਛਡੱ ਨਦਉ। 
ਕਈ ਇਮਾਰਤਾ ਂਨਿਚ, ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਿੱੋਂ  ਆਊਂਦੇ 
ਕਈ ਦਰਿਾਨ਼ਿਆ ਂਿੂ ੰਤਾਿਾ ਿਗਾ ਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ 
ਪਰ ਘਟੱ ੋਘੱਟ ਸਭ ਪਜੰ ਮ਼ੰਿਿਾ ਂਦ ੇਦਰਿਾਨ਼ਿਆਂ 
ਤ ੇਤਾਿਾ ਿਿੀਂ ਿਗਾ ਿਏੋਗਾ, ਸ ੋਤੁਸੀਂ ਪਡੌ਼ੀਆਂ 
ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਿਕਿ ਸਕਦ ੇਿ।ੋ
•    ਕਈੋ ਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਖਾਿੀ ਿਿ, ਤਾਂ 

ਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਇਸਤਮੇਾਿ ਕਰ।ੋ
•    ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਇਸਤਮੇਾਿ ਿਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤਾ ਂਜ ੇਜਾ 

ਸਕਦ ੇਿ ੋਤਾ ਂਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਿਾਪਸ ਜਾਉ ਜਾ ਂਧੂਏੰਂ ਤੋਂ 
ਰਨਿਤ ਨਕਸ ੇਿਾਘਂ ੇਨਿਚ ਚਿੇ ਜਾਉ ਅਤ ੇਯਨੂਿਟ ਦ ੇਦਰਿਾਜੇ 
ਿੂ ੰ਼ਿਰੋ ਼ਿਰੋ ਿਾਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਟਖਟਾਦ ੇਰਿ,ੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਿਾਿੂੰ 
ਿਰਣ ਿੈਣ ਿਈ ਅਤ ੇ911 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰਿ ਿਈ ਇਕ ਥਾਂ 
ਿਿੀਂ ਨਮਿ ਜਾਏ।

ਛਤੱ ਤ ੇਕਦੀ ਿਾ ਜਾਉ। 
ਧੂਆੰ ਂਅਕਸਰ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦ ੇਉਪਰ ਿਿੱ ਜਾਦਂਾ ਿ।ੈ 
ਛਤੱ ਤ ੇਖੁਿੱ੍ਹ ਣ ਿਾਿੇ ਦਰਿਾਨ਼ਿਆ ਂਤ ੇਅਕਸਰ 
ਤਾਿਾ ਿਗਾ ਿੁਦੰਾ ਿ ੈਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਉਥ ੇਫਸ ਸਕਦ ੇਿ।ੋ
•    ਯਾਦ ਰਖੱ ੋਨਜਥ ੇਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਿੋ,ੋ ਜ ੇਉਥ ੇਧੂਆੰਂ 

ਿਿੋ ੇਤਾ ਂਿੀਿੇਂ ਿ ੋਜਾਉ, ਇਸ ਿਈ ਭਾਿੇਂ 
ਤੁਿਾਿੂ ੰਨਰਡ਼੍ਹਿਾ ਿੀ ਪਏ। ਉਥ ੇਫਰਿ ਦ ੇਿੇਡ਼ੇ 
ਿਿਾ ਸਾਫ ਿੁਦੰੀ ਿ।ੈ 



ਜੇ ਬਿੁ-ਯੂਨਿਟਾਂ (ਇਕਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਮਿਟੀ-
ਿੈਿਿ (ਬਿੁ ਪੱਧਰੀ) ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ 
ਕੰਡੋਨਮਿੀਅਮ (ਸਨਿ-ਿਾਸਤ ਰਾਜ)...ਨਿਚ 
ਰਨਿ ਰਿੇ ਿੋ 
ਤਾ ਂਇਿ ਅਨਿਮ ਿ,ੈ ਨਕ ਤੁਿਾਿੂ ੰਪਤਾ ਿਿੋ ੋਨਕ ਅਗੱ ਿਗਣ ਤ ੇਕੀ ਕਰਿਾ 
ਿ।ੈ ਇਿ ਬਰਿੋਰ (ਨਕਤਾਬਚੀ) ਦਾ ਉਦਿੇ ਤੁਿਾਿੂ ੰਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ ੇਅਮਿ 
ਅਤ ੇਕਾਰਿਾਈਆ ਂਬਾਰ ੇਆਮ ਸਧੇਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ ਿ।ੈ ਇਿ 
ਪ੍ਰਨ੍ਰਿਆਿਾ ਂਅਤ ੇਕਾਰਿਾਈਆ ਂਆਨਫਸ ਆਫ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ 
ਮਾਰਿਿ (Office of the Ontario Fire Marshal) ਅਤੇ 
ਨਮਸੀਸਗੌਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਿਨਸ਼ਿ (Mississauga 
Fire and Emergency Services) ਤੋਂ ਿਾਸਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਕੰਿਿ ਿ।ੈ ਇਿ ਗਿੱ ਦਾ ਨਧਆਿ ਰਖੱਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ 
ਨਕ ਇਿ ਅਮਿ ਜਾ ਂਕਾਰਿਾਈਆ ਂਿਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਂਕਡੰਨੋਮਿੀਅਮ 
ਨਬਿਨਡਗੰ (ਇਮਾਰਤ) ਿਈ ਢੁਕਿੇਂ ਿਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦ ੇਜਾ ਂਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਿਾਗੂ 
ਿਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦ।ੇ 
ਜ ੇਤੁਿਾਿੂ ੰਕਈੋ ਿਕੱ ਿ ੈਜਾ ਂਤੁਿਾਡ ੇਕਈੋ ਸਿਾਿ ਿਿ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ 
ਨਬਿਨਡਗੰ ਦੀ ਮਿੇੈਜਮੈਂਟ ਟੀਮ (ਪ੍ਰਬਧੰਿ ਦੀ ਟੀਮ) ਜਾ ਂਨਮਸੀਸਗੌਾ 
ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਿਨਸ਼ਿ ਿਾਿ 905-896-5908 ’ਤੇ 
ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿੋਟ ਕਰ:ੋ ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਨਿਚ ਕਈੋ ਅਪਾਿਜਪਣੁਾ ਿ,ੈ ਨਜਸ 
ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਿਰ ਿਿੀਂ ਨਿਕਿ ਸਕਗੋੇ 
ਜਾ ਂਭਨਿਖੱ ਨਿਚ ਨਕਸ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਿਗੰਾਮੀ ਸਨਥਤੀ) ਦਰੌਾਿ ਤੁਿਾਿੂੰ 
ਸਿਾਇਤਾ ਚਾਿੀਦੀ ਿਏੋਗੀ...
ਤੁਿਾਿੂ ੰਪਨਿਿਾ ਂਿੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਨਬਿਨਡਗੰ ਦੀ ਮਿੇੈਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਿਾਿ 
ਗਿੱਬਾਤ ਕਰ ਿੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ ੈਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਇਸ ਗਿੱ ਿੂ ੰਨਬਿਨਡਗੰ 
ਦ ੇਅਗੱ ਤੋਂ ਸਰੁਨੱਖਆ ਿਈ ਯਜੋਿਾ (Fire Safety Plan) ਨਿਚ 
“ਉਿ ਨਿਅਕਤੀ ਨਜਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋਡ਼ ਿੈ” (“Persons 
Requiring Assistance”) ਦ ੇਨਸਰਿੇਖ ਿਠੇਾ ਂਇਸ ਗਿੱ ਿੂ ੰਦਰਜ 
ਕਰ ਿੈਣ।
ਅਗੱ ਤੋਂ ਸਰੁਨੱਖਆ ਬਾਰ ੇਿਰੋ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡਾ ਸਪਿੀਮੈਂਟਿ (਼ਿਮੀਮਾ)ਂ ਬਰਿੋਰ:  
ਪ੍ਰਟੋਕੈਟ ਯਅੂਰਸਿੈਫ ਫਰਾਮ ਫਾਇਰ (Protect Yourself From 
Fire)  
ਪ੍ਰਕੈਨਟਸ ਦੀ ਥਰੀ ਿਾਈਿਸ ਆਫ ਨਡਫੈਂਸ (Practice the Three 
Lines of Defence) ਿਖੇੋ

ਅੱਗ ਿਗਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਚ ਅੱਗ ਿਗੀ ਿੈ
•    ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਿਰ ਇਕ ਿੂ ੰਫਰੌਿ ਉਥੋਂ ਨਿਕਿ ਜਾਣ ਿਈ 

ਕਿ।ੋ

•    ਆਪਣੇ ਨਪਛ ੇਦਾ ਦਰਿਾ਼ਿ ੇਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ। ਤਾਿਾ ਿਾ ਮਾਰ।ੋ
•    ਆਪਣੀ ਮ਼ੰਿਿ ਤ ੇਫਾਇਰ ਅਿਾਰਮ (ਅਗੱ ਦਾ ਅਿਾਰਮ) ਨਖਚ ੋਅਤੇ 

ਜਰੋ ਦੀ ਨਚਿਾਉ “ਅਗੱ, ਅਗੱ, ਅਗੱ” (“FIRE,FIRE,FIRE”)।
•    ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੇਡ਼ ੇਦ ੇਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦ ੇਰਸਤ ੇਜਾ ਂਬਾਿਰ ਜਾਣ 

ਿਾਿੀਆ ਂਪਡੌ਼ੀਆ ਂਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਿੂ ੰਛਡੱ ਜਾਉ।
•    ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਥਾ ਂਤ ੇਪਿੁਚੰ ਜਾਉ ਤਾ ਂਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ 

(ਅਗੱ ਬਝੁਾਉਣ ਬਾਰ ੇਨਿਭਾਗ) ਿੂ ੰ911 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ।ੋ
•    ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਿਾਿੇ ਦਾਖਿ ਿਣੋ ਿਾਿੇ ਦਰਿਾ਼ਿ ੇਤ ੇਅਗੱ ਬਝੁਾਉਣ 

ਿਾਨਿਆ ਂਿੂ ੰਨਮਿੋ ਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਦਸੱ ੋਨਕ ਅਗੱ ਨਕਥ ੇਿ।ੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਅਿਾਰਮ ਸੁਣੋ 
ਇਮਾਰਤ ਿੂ ੰਛਡੱ ਜਾਣ ਜਾ ਂਉਥ ੇਿੀ ਰਕੁ ੇਰਨਿਣ... ਬਾਰ ੇਫਸੈਿਾ ਤੁਿਾਡਾ 
ਿਏੋਗਾ। 
ਅਗੱ ਿਗਣ ਤ ੇਬਿਤੁੀ ਿਾਰ ਇਮਾਰਤ ਨਿਚੋਂ ਨਜਿੰੀ 
ਜਿਦੀ ਸਭੰਿ ਿਿੋ,ੇ ਨਿਕਿ ਜਾਣਾ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ ਪਰ ਕਈ ਕਸੇਾ ਂਨਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਛਡੱ ਕ ੇਿਿੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਅਤ ੇਤੁਿਾਿੂ ੰਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਠਨਿਰਣਾ ਿੀ ਪੈਂਦਾ 
ਿ।ੈ ਕੁਝ ਿੀ ਿਿੋ,ੇ ਤੁਿਾਿੂ ੰਜਿਦੀ ਿੀ ਕੁਝ ਕਰਿਾ 
਼ਿਰਰੂੀ ਿ।ੈ
ਤੁਿਾਡਾ ਫਸੈਿਾ ਜ ੇਿੀ ਿਿੋ,ੇ ਇਸ ਿਾਿ ਕਈੋ ਫਰਕ 
ਿਿੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਿਾਿੂ ੰਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ 
਼ਿਰਰੂੀ ਿ।ੈ 
ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਸਾਮ੍ਹਣੇ ਧੂਆੰ ਂਜਾ ਂਅਗੱ ਿ,ੈ 911 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ।ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਿਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦੇ ਿੋ
ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਦ ੇਦਰਿਾ਼ਿ ੇਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ।ੋ 
•    ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਦਰਿਾ਼ਿ ੇਤੋਂ ਅਦੰਰ ਆ ਨਰਿਾ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਇਸਿੂ ੰਿਾ ਖਿੋ੍ਹੋ । ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਯਨੂਿਟ ਦ ੇਅਦੰਰ ਿ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ 
ਦ ੇਅਦੰਰ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਕਰ,ੋ ਨਜਿੇਂ ਇਸ ਨਕਤਾਬਚੀ ਨਿਚ 
ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਸਕੈਿਿ ਿਠੇ ਦਨੱਸਆ ਨਗਆ ਿ।ੈ 

•    ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਕਈੋ ਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਦਰਿਾ਼ਿ ੇਤ ੇਿਥੱ ਿਾਕੇ 
ਅਗੱ ਦੀ ਗਰਮੀ ਿਖੇਣ ਦੀ ਕਨੋਿਿ ਕਰ ੋਅਤ ੇਜੇ 
ਕਈੋ ਗਰਮੀ ਿਾ ਿਿੋ ੇਤਾ ਂਨਿਮੰਤ ਕਰਕ,ੇ ਦਰਿਾ਼ਿੇ 
ਿੂ ੰਥਡੋ਼ਾ ਨਜਿਾ ਖਿੋ੍ਹੋ । ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਧੂਆੰ ਂਿਖੇ,ੋ ਜਾ ਂਗਰਮੀ ਮਨਿਸਸੂ ਕਰ,ੋ 
ਤਾ ਂਦਰਿਾ਼ਿਾ ਜਿਦੀ ਿਾਿ ਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂੰ 
ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਕਰ।ੋ

•    ਜ ੇਿਾਘਂ ੇਨਿਚ ਕਈੋ ਰਕੁਾਿਟ ਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਚਾਬੀਆ ਂਿਉ, 
ਆਪਣਾ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਬਦੰ ਕਰ,ੋ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿੇਡ਼ ੇਦੀਆ ਂਸਰੁਨੱਖਅਤ 
ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਿਿੱ ਜਾਉ।

ਨਿਫਟ (ਐੱਿੀਿਟੇਰ) ਇਸਤਮੇਾਿ ਿਾ ਕਰ।ੋ

•    ਸਭ ਤੋਂ ਿੇਡ਼ ੇਦੀਆ ਂਸਰੁਨੱਖਅਤ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦਾ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਨਧਆਿ 
ਿਾਿ ਖਿੋ੍ਹੋ । 

ਜ ੇਕਈੋ ਧੂਆੰ ਂਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਇਮਾਰਤ ਿੂ ੰਛਡੱਣ ਿਈ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦਾ 
ਇਸਤਮੇਾਿ ਕਰ।ੋ
ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਿ,ੈ ਤਾ ਂਉਥ ੇਿਾ ਜਾਉ। ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ। ਦੂਜੀਆਂ 
ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਿਿੱ ਜਾਉ ਅਤ ੇਨਧਆਿ ਿਾਿ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਖਿੋ੍ਹੋ । ਜ ੇਇਥ ੇਕਈੋ 
ਧੂਆੰ ਂਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਇਮਾਰਤ ਨਿਚੋਂ ਨਿਕਿਿ ਿਈ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦਾ ਇਸਤਮੇਾਿ 
ਕਰ।ੋ ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਿ,ੈ ਤਾ ਂਇਥ ੇਪ੍ਰਿਿੇ ਿਾ ਕਰ।ੋ ਜ ੇਕਈੋ ਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਿ 
ਤਾ ਂਉਥ ੇਕਨੋਿਿ ਕਰ।ੋ ਜ ੇਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਿੀਂ ਿਿ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ 
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਚ ਿਾਪਸ ਆ ਜਾਉ ਅਤ ੇਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਨੱਖਆ ਕਰ।ੋ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋ
ਜ ੇਤੁਿਾਿੂ ੰਪਡੌ਼ੀਆ ਂਉਤਰਨਦਆ ਂਧੂਆੰ ਂਨਮਿੇ ਤਾਂ 
ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਿੂ ੰਨਜਿੰੀ ਜਿਦੀ ਿ ੋਸਕ ੇਛਡੱ ਨਦਉ। 
ਕਈ ਇਮਾਰਤਾ ਂਨਿਚ, ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਿੱੋਂ  ਆਊਂਦੇ 
ਕਈ ਦਰਿਾਨ਼ਿਆ ਂਿੂ ੰਤਾਿਾ ਿਗਾ ਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ 
ਪਰ ਘਟੱ ੋਘੱਟ ਸਭ ਪਜੰ ਮ਼ੰਿਿਾ ਂਦ ੇਦਰਿਾਨ਼ਿਆਂ 
ਤ ੇਤਾਿਾ ਿਿੀਂ ਿਗਾ ਿਏੋਗਾ, ਸ ੋਤੁਸੀਂ ਪਡੌ਼ੀਆਂ 
ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਿਕਿ ਸਕਦ ੇਿ।ੋ
•    ਕਈੋ ਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਖਾਿੀ ਿਿ, ਤਾਂ 

ਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਇਸਤਮੇਾਿ ਕਰ।ੋ
•    ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਇਸਤਮੇਾਿ ਿਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤਾ ਂਜ ੇਜਾ 

ਸਕਦ ੇਿ ੋਤਾ ਂਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਿਾਪਸ ਜਾਉ ਜਾ ਂਧੂਏੰਂ ਤੋਂ 
ਰਨਿਤ ਨਕਸ ੇਿਾਘਂ ੇਨਿਚ ਚਿੇ ਜਾਉ ਅਤ ੇਯਨੂਿਟ ਦ ੇਦਰਿਾਜੇ 
ਿੂ ੰ਼ਿਰੋ ਼ਿਰੋ ਿਾਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਟਖਟਾਦ ੇਰਿ,ੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਿਾਿੂੰ 
ਿਰਣ ਿੈਣ ਿਈ ਅਤ ੇ911 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰਿ ਿਈ ਇਕ ਥਾਂ 
ਿਿੀਂ ਨਮਿ ਜਾਏ।

ਛਤੱ ਤ ੇਕਦੀ ਿਾ ਜਾਉ। 
ਧੂਆੰ ਂਅਕਸਰ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦ ੇਉਪਰ ਿਿੱ ਜਾਦਂਾ ਿ।ੈ 
ਛਤੱ ਤ ੇਖੁਿੱ੍ਹ ਣ ਿਾਿੇ ਦਰਿਾਨ਼ਿਆ ਂਤ ੇਅਕਸਰ 
ਤਾਿਾ ਿਗਾ ਿੁਦੰਾ ਿ ੈਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਉਥ ੇਫਸ ਸਕਦ ੇਿ।ੋ
•    ਯਾਦ ਰਖੱ ੋਨਜਥ ੇਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਿੋ,ੋ ਜ ੇਉਥ ੇਧੂਆੰਂ 

ਿਿੋ ੇਤਾ ਂਿੀਿੇਂ ਿ ੋਜਾਉ, ਇਸ ਿਈ ਭਾਿੇਂ 
ਤੁਿਾਿੂ ੰਨਰਡ਼੍ਹਿਾ ਿੀ ਪਏ। ਉਥ ੇਫਰਿ ਦ ੇਿੇਡ਼ੇ 
ਿਿਾ ਸਾਫ ਿੁਦੰੀ ਿ।ੈ 



ਜੇ ਬਿੁ-ਯੂਨਿਟਾਂ (ਇਕਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਮਿਟੀ-
ਿੈਿਿ (ਬਿੁ ਪੱਧਰੀ) ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ 
ਕੰਡੋਨਮਿੀਅਮ (ਸਨਿ-ਿਾਸਤ ਰਾਜ)...ਨਿਚ 
ਰਨਿ ਰਿੇ ਿੋ 
ਤਾ ਂਇਿ ਅਨਿਮ ਿ,ੈ ਨਕ ਤੁਿਾਿੂ ੰਪਤਾ ਿਿੋ ੋਨਕ ਅਗੱ ਿਗਣ ਤ ੇਕੀ ਕਰਿਾ 
ਿ।ੈ ਇਿ ਬਰਿੋਰ (ਨਕਤਾਬਚੀ) ਦਾ ਉਦਿੇ ਤੁਿਾਿੂ ੰਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ ੇਅਮਿ 
ਅਤ ੇਕਾਰਿਾਈਆ ਂਬਾਰ ੇਆਮ ਸਧੇਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ ਿ।ੈ ਇਿ 
ਪ੍ਰਨ੍ਰਿਆਿਾ ਂਅਤ ੇਕਾਰਿਾਈਆ ਂਆਨਫਸ ਆਫ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ 
ਮਾਰਿਿ (Office of the Ontario Fire Marshal) ਅਤੇ 
ਨਮਸੀਸਗੌਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਿਨਸ਼ਿ (Mississauga 
Fire and Emergency Services) ਤੋਂ ਿਾਸਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਕੰਿਿ ਿ।ੈ ਇਿ ਗਿੱ ਦਾ ਨਧਆਿ ਰਖੱਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ 
ਨਕ ਇਿ ਅਮਿ ਜਾ ਂਕਾਰਿਾਈਆ ਂਿਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਂਕਡੰਨੋਮਿੀਅਮ 
ਨਬਿਨਡਗੰ (ਇਮਾਰਤ) ਿਈ ਢੁਕਿੇਂ ਿਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦ ੇਜਾ ਂਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਿਾਗੂ 
ਿਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦ।ੇ 
ਜ ੇਤੁਿਾਿੂ ੰਕਈੋ ਿਕੱ ਿ ੈਜਾ ਂਤੁਿਾਡ ੇਕਈੋ ਸਿਾਿ ਿਿ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ 
ਨਬਿਨਡਗੰ ਦੀ ਮਿੇੈਜਮੈਂਟ ਟੀਮ (ਪ੍ਰਬਧੰਿ ਦੀ ਟੀਮ) ਜਾ ਂਨਮਸੀਸਗੌਾ 
ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਿਨਸ਼ਿ ਿਾਿ 905-896-5908 ’ਤੇ 
ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿੋਟ ਕਰ:ੋ ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਨਿਚ ਕਈੋ ਅਪਾਿਜਪਣੁਾ ਿ,ੈ ਨਜਸ 
ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਿਰ ਿਿੀਂ ਨਿਕਿ ਸਕਗੋੇ 
ਜਾ ਂਭਨਿਖੱ ਨਿਚ ਨਕਸ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਿਗੰਾਮੀ ਸਨਥਤੀ) ਦਰੌਾਿ ਤੁਿਾਿੂੰ 
ਸਿਾਇਤਾ ਚਾਿੀਦੀ ਿਏੋਗੀ...
ਤੁਿਾਿੂ ੰਪਨਿਿਾ ਂਿੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਨਬਿਨਡਗੰ ਦੀ ਮਿੇੈਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਿਾਿ 
ਗਿੱਬਾਤ ਕਰ ਿੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ ੈਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਇਸ ਗਿੱ ਿੂ ੰਨਬਿਨਡਗੰ 
ਦ ੇਅਗੱ ਤੋਂ ਸਰੁਨੱਖਆ ਿਈ ਯਜੋਿਾ (Fire Safety Plan) ਨਿਚ 
“ਉਿ ਨਿਅਕਤੀ ਨਜਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋਡ਼ ਿੈ” (“Persons 
Requiring Assistance”) ਦ ੇਨਸਰਿੇਖ ਿਠੇਾ ਂਇਸ ਗਿੱ ਿੂ ੰਦਰਜ 
ਕਰ ਿੈਣ।
ਅਗੱ ਤੋਂ ਸਰੁਨੱਖਆ ਬਾਰ ੇਿਰੋ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡਾ ਸਪਿੀਮੈਂਟਿ (਼ਿਮੀਮਾ)ਂ ਬਰਿੋਰ:  
ਪ੍ਰਟੋਕੈਟ ਯਅੂਰਸਿੈਫ ਫਰਾਮ ਫਾਇਰ (Protect Yourself From 
Fire)  
ਪ੍ਰਕੈਨਟਸ ਦੀ ਥਰੀ ਿਾਈਿਸ ਆਫ ਨਡਫੈਂਸ (Practice the Three 
Lines of Defence) ਿਖੇੋ

ਅੱਗ ਿਗਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਚ ਅੱਗ ਿਗੀ ਿੈ
•    ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਿਰ ਇਕ ਿੂ ੰਫਰੌਿ ਉਥੋਂ ਨਿਕਿ ਜਾਣ ਿਈ 

ਕਿ।ੋ

•    ਆਪਣੇ ਨਪਛ ੇਦਾ ਦਰਿਾ਼ਿ ੇਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ। ਤਾਿਾ ਿਾ ਮਾਰ।ੋ
•    ਆਪਣੀ ਮ਼ੰਿਿ ਤ ੇਫਾਇਰ ਅਿਾਰਮ (ਅਗੱ ਦਾ ਅਿਾਰਮ) ਨਖਚ ੋਅਤੇ 

ਜਰੋ ਦੀ ਨਚਿਾਉ “ਅਗੱ, ਅਗੱ, ਅਗੱ” (“FIRE,FIRE,FIRE”)।
•    ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੇਡ਼ ੇਦ ੇਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦ ੇਰਸਤ ੇਜਾ ਂਬਾਿਰ ਜਾਣ 

ਿਾਿੀਆ ਂਪਡੌ਼ੀਆ ਂਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਿੂ ੰਛਡੱ ਜਾਉ।
•    ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਥਾ ਂਤ ੇਪਿੁਚੰ ਜਾਉ ਤਾ ਂਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ 

(ਅਗੱ ਬਝੁਾਉਣ ਬਾਰ ੇਨਿਭਾਗ) ਿੂ ੰ911 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ।ੋ
•    ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਿਾਿੇ ਦਾਖਿ ਿਣੋ ਿਾਿੇ ਦਰਿਾ਼ਿ ੇਤ ੇਅਗੱ ਬਝੁਾਉਣ 

ਿਾਨਿਆ ਂਿੂ ੰਨਮਿੋ ਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਦਸੱ ੋਨਕ ਅਗੱ ਨਕਥ ੇਿ।ੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਅਿਾਰਮ ਸੁਣੋ 
ਇਮਾਰਤ ਿੂ ੰਛਡੱ ਜਾਣ ਜਾ ਂਉਥ ੇਿੀ ਰਕੁ ੇਰਨਿਣ... ਬਾਰ ੇਫਸੈਿਾ ਤੁਿਾਡਾ 
ਿਏੋਗਾ। 
ਅਗੱ ਿਗਣ ਤ ੇਬਿਤੁੀ ਿਾਰ ਇਮਾਰਤ ਨਿਚੋਂ ਨਜਿੰੀ 
ਜਿਦੀ ਸਭੰਿ ਿਿੋ,ੇ ਨਿਕਿ ਜਾਣਾ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ ਪਰ ਕਈ ਕਸੇਾ ਂਨਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਛਡੱ ਕ ੇਿਿੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਅਤ ੇਤੁਿਾਿੂ ੰਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਠਨਿਰਣਾ ਿੀ ਪੈਂਦਾ 
ਿ।ੈ ਕੁਝ ਿੀ ਿਿੋ,ੇ ਤੁਿਾਿੂ ੰਜਿਦੀ ਿੀ ਕੁਝ ਕਰਿਾ 
਼ਿਰਰੂੀ ਿ।ੈ
ਤੁਿਾਡਾ ਫਸੈਿਾ ਜ ੇਿੀ ਿਿੋ,ੇ ਇਸ ਿਾਿ ਕਈੋ ਫਰਕ 
ਿਿੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਿਾਿੂ ੰਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ 
਼ਿਰਰੂੀ ਿ।ੈ 
ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਸਾਮ੍ਹਣੇ ਧੂਆੰ ਂਜਾ ਂਅਗੱ ਿ,ੈ 911 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ।ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਿਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦੇ ਿੋ
ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਦ ੇਦਰਿਾ਼ਿ ੇਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ।ੋ 
•    ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਦਰਿਾ਼ਿ ੇਤੋਂ ਅਦੰਰ ਆ ਨਰਿਾ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਇਸਿੂ ੰਿਾ ਖਿੋ੍ਹੋ । ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਯਨੂਿਟ ਦ ੇਅਦੰਰ ਿ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ 
ਦ ੇਅਦੰਰ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਕਰ,ੋ ਨਜਿੇਂ ਇਸ ਨਕਤਾਬਚੀ ਨਿਚ 
ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਸਕੈਿਿ ਿਠੇ ਦਨੱਸਆ ਨਗਆ ਿ।ੈ 

•    ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਕਈੋ ਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਦਰਿਾ਼ਿ ੇਤ ੇਿਥੱ ਿਾਕੇ 
ਅਗੱ ਦੀ ਗਰਮੀ ਿਖੇਣ ਦੀ ਕਨੋਿਿ ਕਰ ੋਅਤ ੇਜੇ 
ਕਈੋ ਗਰਮੀ ਿਾ ਿਿੋ ੇਤਾ ਂਨਿਮੰਤ ਕਰਕ,ੇ ਦਰਿਾ਼ਿੇ 
ਿੂ ੰਥਡੋ਼ਾ ਨਜਿਾ ਖਿੋ੍ਹੋ । ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਧੂਆੰ ਂਿਖੇ,ੋ ਜਾ ਂਗਰਮੀ ਮਨਿਸਸੂ ਕਰ,ੋ 
ਤਾ ਂਦਰਿਾ਼ਿਾ ਜਿਦੀ ਿਾਿ ਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂੰ 
ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਕਰ।ੋ

•    ਜ ੇਿਾਘਂ ੇਨਿਚ ਕਈੋ ਰਕੁਾਿਟ ਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਚਾਬੀਆ ਂਿਉ, 
ਆਪਣਾ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਬਦੰ ਕਰ,ੋ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿੇਡ਼ ੇਦੀਆ ਂਸਰੁਨੱਖਅਤ 
ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਿਿੱ ਜਾਉ।

ਨਿਫਟ (ਐੱਿੀਿਟੇਰ) ਇਸਤਮੇਾਿ ਿਾ ਕਰ।ੋ

•    ਸਭ ਤੋਂ ਿੇਡ਼ ੇਦੀਆ ਂਸਰੁਨੱਖਅਤ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦਾ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਨਧਆਿ 
ਿਾਿ ਖਿੋ੍ਹੋ । 

ਜ ੇਕਈੋ ਧੂਆੰ ਂਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਇਮਾਰਤ ਿੂ ੰਛਡੱਣ ਿਈ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦਾ 
ਇਸਤਮੇਾਿ ਕਰ।ੋ
ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਿ,ੈ ਤਾ ਂਉਥ ੇਿਾ ਜਾਉ। ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ। ਦੂਜੀਆਂ 
ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਿਿੱ ਜਾਉ ਅਤ ੇਨਧਆਿ ਿਾਿ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਖਿੋ੍ਹੋ । ਜ ੇਇਥ ੇਕਈੋ 
ਧੂਆੰ ਂਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਇਮਾਰਤ ਨਿਚੋਂ ਨਿਕਿਿ ਿਈ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦਾ ਇਸਤਮੇਾਿ 
ਕਰ।ੋ ਜ ੇਧੂਆੰ ਂਿ,ੈ ਤਾ ਂਇਥ ੇਪ੍ਰਿਿੇ ਿਾ ਕਰ।ੋ ਜ ੇਕਈੋ ਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਿ 
ਤਾ ਂਉਥ ੇਕਨੋਿਿ ਕਰ।ੋ ਜ ੇਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਿੀਂ ਿਿ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ 
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਚ ਿਾਪਸ ਆ ਜਾਉ ਅਤ ੇਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਨੱਖਆ ਕਰ।ੋ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋ
ਜ ੇਤੁਿਾਿੂ ੰਪਡੌ਼ੀਆ ਂਉਤਰਨਦਆ ਂਧੂਆੰ ਂਨਮਿੇ ਤਾਂ 
ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਿੂ ੰਨਜਿੰੀ ਜਿਦੀ ਿ ੋਸਕ ੇਛਡੱ ਨਦਉ। 
ਕਈ ਇਮਾਰਤਾ ਂਨਿਚ, ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਿੱੋਂ  ਆਊਂਦੇ 
ਕਈ ਦਰਿਾਨ਼ਿਆ ਂਿੂ ੰਤਾਿਾ ਿਗਾ ਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ 
ਪਰ ਘਟੱ ੋਘੱਟ ਸਭ ਪਜੰ ਮ਼ੰਿਿਾ ਂਦ ੇਦਰਿਾਨ਼ਿਆਂ 
ਤ ੇਤਾਿਾ ਿਿੀਂ ਿਗਾ ਿਏੋਗਾ, ਸ ੋਤੁਸੀਂ ਪਡੌ਼ੀਆਂ 
ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਿਕਿ ਸਕਦ ੇਿ।ੋ
•    ਕਈੋ ਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਖਾਿੀ ਿਿ, ਤਾਂ 

ਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਇਸਤਮੇਾਿ ਕਰ।ੋ
•    ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿਰੋ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਇਸਤਮੇਾਿ ਿਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤਾ ਂਜ ੇਜਾ 

ਸਕਦ ੇਿ ੋਤਾ ਂਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਿਾਪਸ ਜਾਉ ਜਾ ਂਧੂਏੰਂ ਤੋਂ 
ਰਨਿਤ ਨਕਸ ੇਿਾਘਂ ੇਨਿਚ ਚਿੇ ਜਾਉ ਅਤ ੇਯਨੂਿਟ ਦ ੇਦਰਿਾਜੇ 
ਿੂ ੰ਼ਿਰੋ ਼ਿਰੋ ਿਾਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਟਖਟਾਦ ੇਰਿ,ੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਿਾਿੂੰ 
ਿਰਣ ਿੈਣ ਿਈ ਅਤ ੇ911 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰਿ ਿਈ ਇਕ ਥਾਂ 
ਿਿੀਂ ਨਮਿ ਜਾਏ।

ਛਤੱ ਤ ੇਕਦੀ ਿਾ ਜਾਉ। 
ਧੂਆੰ ਂਅਕਸਰ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਦ ੇਉਪਰ ਿਿੱ ਜਾਦਂਾ ਿ।ੈ 
ਛਤੱ ਤ ੇਖੁਿੱ੍ਹ ਣ ਿਾਿੇ ਦਰਿਾਨ਼ਿਆ ਂਤ ੇਅਕਸਰ 
ਤਾਿਾ ਿਗਾ ਿੁਦੰਾ ਿ ੈਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਉਥ ੇਫਸ ਸਕਦ ੇਿ।ੋ
•    ਯਾਦ ਰਖੱ ੋਨਜਥ ੇਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਿੋ,ੋ ਜ ੇਉਥ ੇਧੂਆੰਂ 

ਿਿੋ ੇਤਾ ਂਿੀਿੇਂ ਿ ੋਜਾਉ, ਇਸ ਿਈ ਭਾਿੇਂ 
ਤੁਿਾਿੂ ੰਨਰਡ਼੍ਹਿਾ ਿੀ ਪਏ। ਉਥ ੇਫਰਿ ਦ ੇਿੇਡ਼ੇ 
ਿਿਾ ਸਾਫ ਿੁਦੰੀ ਿ।ੈ 



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਨਿਚ ਰਨਿੰਦੇ ਿੋ
ਤੁਿਾਿੂ ੰਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਪਏਗਾ। 
ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਰਿ,ੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਿਾਿੂ ੰਬਚਾ ਿਿੀਂ 
ਨਿਆ ਜਾਦਂਾ ਜਾ ਂਤੁਿਾਿੂ ੰਛਡੱ ਕ ੇਜਾਣ ਿਈ ਿਿੀਂ ਨਕਿਾ ਜਾਦਂਾ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਡ਼ਾ ਸਮਾ ਂਿਗ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 
ਅਿਾਰਮ ਿਜਣ ਦ ੇਬਿਤੁ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜਾਣ 
ਦੀ ਕਨੋਿਿ ਿਾ ਕਰ।ੋ ਨਜਿੰਾ ਨ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਗੋ,ੇ ਉਿਾ ਂਿੀ 
ਿਧੱ ਇਸ ਗਿੱ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿ ੋਜਾਏਗਾ ਨਕ ਸਘੰਣਾ ਧੂਆੰ ਂਪਡੌ਼ੀਆ ਂਅਤੇ 
ਿਾਨਂਘਆ ਨਿਚ ਫਿੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਿਾਡ ੇਬਚਣ ਦੀ ਸਭੰਾਿਿਾ ਘਟੱ ਿੋ 
ਜਾਏਗੀ।

ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚੋਂ ਧੂਏੰਂ ਿੂ ੰਜਾਣ ਤੋਂ ਰਕੋੋ
ਦਰਿਾ਼ਿ ੇਦ ੇਆਿੇ ਦੁਆਿੇ ਦਰਾਰਾ ਂਿੂ ੰਬਦੰ ਕਰਿ 
ਿਈ ਡਕਟ ਟਪੇ (ਜ ੋਿਾਿੀਆ ਂਿੂ ੰਬਦੰ ਕਰਿ ਿਈ 
ਇਸਤਮੇਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿ)ੈ ਇਸਤਮੇਾਿ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਿਠੇਾ ਂਨਗਿੇੱ ਤਿੌੀਏ ਰਖੱ।ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਰੋੀਆ ਂਅਤੇ 
ਿਿਾ ਆਉਣ ਦੀਆ ਂਿਾਿੀਆ ਂਿੂ ੰਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ।

ਜ ੇਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਧੂਆੰ ਂਆ ਜਾਏ
•    ਅਗੱ ਦ ੇਨਿਭਾਗ ਿੂ ੰ911 ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਦਸੱ ੋਨਕ 

ਤੁਸੀਂ ਨਕਥ ੇਿ ੋਅਤ ੇਜ ੇਸਰੁਨੱਖਅਤ ਿਿੋ,ੇ ਬਾਿਕਿੀ ਿਿੱ ਜਾਉ। 
ਆਪਣੇ ਨਪਛ ੇਦਰਿਾ਼ਿ ੇਬਦੰ ਕਰ ਜਾਉ।

•    ਜ ੇਤੁਿਾਡੀ ਕਈੋ ਬਾਿਕਿੀ ਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਉਸ ਕਮਰ ੇਨਿਚ ਜਾਉ, 
ਨਜਥ ੇਸਭ ਤੋਂ ਘਟੱ ਧੂਆੰ ਂਿ,ੈ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਬਦੰ ਕਰ ੋਅਤ ੇਇਸਿੂੰ 
ਡਕਟ ਟਪੇ ਅਤ ੇਨਗਿੇੱ ਤਿੌੀਆ ਿਾਿ ਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ। ਤਾ਼ਿੀ 
ਿਿਾ ਿਈ ਨਖਡ਼ਕੀ ਖਿੋ੍ਹ  ਨਦਉ।

•    ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਿਾਨਿਆ ਂਿੂ ੰਨਖਡ਼ਕੀ ਤੋਂ ਜਾ ਂਬਾਿਕਿੀ ਤੋਂ 
ਿਠੇਾ ਂਇਕ ਚਾਦਰ ਿਟਕਾ ਕ ੇਨਿਖਾਉ ਨਕ ਤੁਸੀਂ 
ਨਕਥ ੇਿ।ੋ

•    ਫਰਿ ਦ ੇਿੇਡ਼ ੇਿੀਿੇਂ ਿੀਿੇਂ ਰਿ,ੋ ਨਜਥ ੇਿਿਾ ਸਾਫ 
ਿ।ੈ

•    ਜ ੇਤੁਿਾਡੀ ਨਬਿਨਡਗੰ ਨਿਚ ਆਿਾ਼ਿ ਰਾਿੀਂ 
ਗਿੱਬਾਤ ਕਰਿ ਦਾ ਨਸਸਟਮ ਿਗਾ ਿਇੋਆ ਿ,ੈ 
ਤਾ ਂਜ ੇਨਿਦਾਇਤਾ ਂਨਦਤੱੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਿਣੋ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਸਣੋੁ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਕ…
•    ਨਬਿਾ ਂਨਕਸ ੇਨਿਗਰਾਿੀ ਦ ੇਭਜੋਿ ਪਕਾਉਣਾ, ਨਰਿਾਇਿੀ ਅਗੱਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਿਡੱਾ ਕਾਰਣ ਿ।ੈ ਰਸਈੋ ਨਿਚ ਿੀ ਰਿ ੋਅਤ ੇਜ ੋਕੁਝ 
ਪਕਾ ਰਿ ੇਿਿੋ ੋਉਸ ਿਿੱ ਪਰੂਾ ਨਧਆਿ ਨਦਉ।

•    ਮਮੋਬਤੱੀਆ ਂਿਾਿ ਅਗੱਾ ਂਿਗਣ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਿਧੱ ਰਿੀ ਿ।ੈ 
ਅਗੱ ਫਡ਼ ਿੈਣ ਿਾਿੀਆ ਂਿਸਤਾ ਂਤੋਂ ਮਮੋਬਤੱੀਆ ਂਿੂ ੰਦੂਰ ਰਖੱ,ੋ 
ਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਕਦੀ ਿੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਨਬਿਾ ਂਿਾ ਰਨਿਣ ਨਦਉ।

•    ਤਮਾਕੂਿੋਿੀ (ਨਸਗਰਟ ਆਨਦ ਪੀਣਾ) ਨਰਿਾਇਿੀ ਅਗੱਾ ਂਨਿਚ 
ਮਤੌਾ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਡੱਾ ਕਾਰਣ ਿ।ੈ ਿਰ ਮਿੀਿੇ ਟਸੈਟਾ ਂਰਾਿੀਂ 
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉ, ਨਕ ਤੁਿਾਡ ੇਸਮਕੋ ਅਿਾਰਮ (ਧੂਏੰਂ ਦੇ 
ਅਿਾਰਮ) ਕਮੰ ਕਰ ਰਿ ੇਿਿ।

•    ਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਸਮਕੋ ਅਿਾਰਮ ਨਬਿਨਡਗੰ ਦ ੇਅਗੱ ਤੇ 
ਅਿਾਰਮ ਨਸਸਟਮ ਿਾਿ ਿਿੀਂ ਜਨੁਡ਼ਆ ਿਇੋਆ, ਇਿ ਨਸਰਫ 
ਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਅਗੱ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਿ।ੈ

•    ਸਾਰ ੇਫਾਇਰ ਅਿਾਰਮ (ਅਗੱ ਦ ੇਅਿਾਰਮ) ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿੂ ੰਸਚੂਿਾ ਿਿੀਂ ਦੇਂਦ।ੇ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 
ਘਟੱ ਇਮਾਰਤਾ ਂ(6-7 ਮ਼ੰਿਿਾ ਂਿਾਨਿਆ ਂਇਮਾਰਤਾ)ਂ ਨਿਚ 
ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਿਿੀਂ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਚ 911 ਿੰੂ ਕਾੱਿ ਕਰੋ।
•    ਆਮ ਨਿਿਿਾਸ ਦ ੇਉਿਟ ਸਾਡੀਆ ਂਿਿਾਈ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਰ 

ਮ਼ੰਿਿ ਤ ੇਿਿੀਂ ਪਿੁਚੰਦੀਆ।ਂ ਤੁਿਾਿੂ ੰਬਚਾਅ ਿਈ ਉਿ੍ਹਾ ਂ’ਤੇ 
ਨਿਰਭਰ ਿਿੀਂ ਰਨਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆ ਂਸਿੀ 
ਪ੍ਰਨ੍ਰਿਆਿਾ ਂਅਤ ੇਅਮਿ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰ।ੋ

•    ਤੂਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਿੂ ੰਅਗੱ ਦ ੇਨਸਸਟਮ ਿੂ ੰਿਖੱਰਾ ਕਰਿ ਰਾਿੀਂ 
ਬਾਕੀ ਯਨੂਿਟਾ ਂਅਤ ੇਿਾਨਂਘਆ ਂਦੀ ਅਗੱ ਤੋਂ ਿਖੱਰਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਿ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਿਬ ਿ,ੈ ਨਕ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਅਗੱ ਿੂ ੰਤੁਿਾਡੀ 
ਯਨੂਿਟ ਅਦੰਰ ਿਿੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਪਰ ਧੂਆੰ ਂਆ ਸਕਦਾ 
ਿ,ੈ ਇਸ ਿਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਿਈ 
ਨਤਆਰ ਰਿ।ੋ

•    ਧੂਏੰਂ ਿੂ ੰਬਾਿਰ ਰਖੱਣ ਿਈ ਅਤ ੇਅਗੱ ਿੂ ੰਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਦੇ 
ਬਾਿਰ ਫਿੈਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਿਈ ਦਰਿਾਨ਼ਿਆ ਂਿੂ ੰਆਪਣੇ ਆਪ 
ਬਦੰ ਕਰ ਦਣੇ ਿਾਿੇ ਯਤੰਰ ਨਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਿ। ਜ ੇਇਿ 
ਸਾ਼ਿ-ੋਸਾਮਾਿ ਿਗਾ ਿਇੋਆ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਇਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਖਰਾਬ ਿਾ ਕਰ।ੋ

ਿੋਰ ਿੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਨਮਸੀਸਗੌਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਿਨਸ਼ਿ  ਿਾਿ,  
905-896-5908 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ ੋਜਾ ਂਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 
www.mississauga.ca/fire ਿਖੇੋ
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਨਿਚ ਰਨਿੰਦੇ ਿੋ
ਤੁਿਾਿੂ ੰਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਪਏਗਾ। 
ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਰਿ,ੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਿਾਿੂ ੰਬਚਾ ਿਿੀਂ 
ਨਿਆ ਜਾਦਂਾ ਜਾ ਂਤੁਿਾਿੂ ੰਛਡੱ ਕ ੇਜਾਣ ਿਈ ਿਿੀਂ ਨਕਿਾ ਜਾਦਂਾ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਡ਼ਾ ਸਮਾ ਂਿਗ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 
ਅਿਾਰਮ ਿਜਣ ਦ ੇਬਿਤੁ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜਾਣ 
ਦੀ ਕਨੋਿਿ ਿਾ ਕਰ।ੋ ਨਜਿੰਾ ਨ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਗੋ,ੇ ਉਿਾ ਂਿੀ 
ਿਧੱ ਇਸ ਗਿੱ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿ ੋਜਾਏਗਾ ਨਕ ਸਘੰਣਾ ਧੂਆੰ ਂਪਡੌ਼ੀਆ ਂਅਤੇ 
ਿਾਨਂਘਆ ਨਿਚ ਫਿੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਿਾਡ ੇਬਚਣ ਦੀ ਸਭੰਾਿਿਾ ਘਟੱ ਿੋ 
ਜਾਏਗੀ।

ਆਪਣੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚੋਂ ਧੂਏੰਂ ਿੂ ੰਜਾਣ ਤੋਂ ਰਕੋੋ
ਦਰਿਾ਼ਿ ੇਦ ੇਆਿੇ ਦੁਆਿੇ ਦਰਾਰਾ ਂਿੂ ੰਬਦੰ ਕਰਿ 
ਿਈ ਡਕਟ ਟਪੇ (ਜ ੋਿਾਿੀਆ ਂਿੂ ੰਬਦੰ ਕਰਿ ਿਈ 
ਇਸਤਮੇਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿ)ੈ ਇਸਤਮੇਾਿ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਿਠੇਾ ਂਨਗਿੇੱ ਤਿੌੀਏ ਰਖੱ।ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਰੋੀਆ ਂਅਤੇ 
ਿਿਾ ਆਉਣ ਦੀਆ ਂਿਾਿੀਆ ਂਿੂ ੰਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ।

ਜ ੇਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਧੂਆੰ ਂਆ ਜਾਏ
•    ਅਗੱ ਦ ੇਨਿਭਾਗ ਿੂ ੰ911 ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਦਸੱ ੋਨਕ 

ਤੁਸੀਂ ਨਕਥ ੇਿ ੋਅਤ ੇਜ ੇਸਰੁਨੱਖਅਤ ਿਿੋ,ੇ ਬਾਿਕਿੀ ਿਿੱ ਜਾਉ। 
ਆਪਣੇ ਨਪਛ ੇਦਰਿਾ਼ਿ ੇਬਦੰ ਕਰ ਜਾਉ।

•    ਜ ੇਤੁਿਾਡੀ ਕਈੋ ਬਾਿਕਿੀ ਿਿੀਂ, ਤਾ ਂਉਸ ਕਮਰ ੇਨਿਚ ਜਾਉ, 
ਨਜਥ ੇਸਭ ਤੋਂ ਘਟੱ ਧੂਆੰ ਂਿ,ੈ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਬਦੰ ਕਰ ੋਅਤ ੇਇਸਿੂੰ 
ਡਕਟ ਟਪੇ ਅਤ ੇਨਗਿੇੱ ਤਿੌੀਆ ਿਾਿ ਬਦੰ ਕਰ ਨਦਉ। ਤਾ਼ਿੀ 
ਿਿਾ ਿਈ ਨਖਡ਼ਕੀ ਖਿੋ੍ਹ  ਨਦਉ।

•    ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਿਾਨਿਆ ਂਿੂ ੰਨਖਡ਼ਕੀ ਤੋਂ ਜਾ ਂਬਾਿਕਿੀ ਤੋਂ 
ਿਠੇਾ ਂਇਕ ਚਾਦਰ ਿਟਕਾ ਕ ੇਨਿਖਾਉ ਨਕ ਤੁਸੀਂ 
ਨਕਥ ੇਿ।ੋ

•    ਫਰਿ ਦ ੇਿੇਡ਼ ੇਿੀਿੇਂ ਿੀਿੇਂ ਰਿ,ੋ ਨਜਥ ੇਿਿਾ ਸਾਫ 
ਿ।ੈ

•    ਜ ੇਤੁਿਾਡੀ ਨਬਿਨਡਗੰ ਨਿਚ ਆਿਾ਼ਿ ਰਾਿੀਂ 
ਗਿੱਬਾਤ ਕਰਿ ਦਾ ਨਸਸਟਮ ਿਗਾ ਿਇੋਆ ਿ,ੈ 
ਤਾ ਂਜ ੇਨਿਦਾਇਤਾ ਂਨਦਤੱੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਿਣੋ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਸਣੋੁ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਕ…
•    ਨਬਿਾ ਂਨਕਸ ੇਨਿਗਰਾਿੀ ਦ ੇਭਜੋਿ ਪਕਾਉਣਾ, ਨਰਿਾਇਿੀ ਅਗੱਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਿਡੱਾ ਕਾਰਣ ਿ।ੈ ਰਸਈੋ ਨਿਚ ਿੀ ਰਿ ੋਅਤ ੇਜ ੋਕੁਝ 
ਪਕਾ ਰਿ ੇਿਿੋ ੋਉਸ ਿਿੱ ਪਰੂਾ ਨਧਆਿ ਨਦਉ।

•    ਮਮੋਬਤੱੀਆ ਂਿਾਿ ਅਗੱਾ ਂਿਗਣ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਿਧੱ ਰਿੀ ਿ।ੈ 
ਅਗੱ ਫਡ਼ ਿੈਣ ਿਾਿੀਆ ਂਿਸਤਾ ਂਤੋਂ ਮਮੋਬਤੱੀਆ ਂਿੂ ੰਦੂਰ ਰਖੱ,ੋ 
ਅਤ ੇਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਕਦੀ ਿੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਨਬਿਾ ਂਿਾ ਰਨਿਣ ਨਦਉ।

•    ਤਮਾਕੂਿੋਿੀ (ਨਸਗਰਟ ਆਨਦ ਪੀਣਾ) ਨਰਿਾਇਿੀ ਅਗੱਾ ਂਨਿਚ 
ਮਤੌਾ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਡੱਾ ਕਾਰਣ ਿ।ੈ ਿਰ ਮਿੀਿੇ ਟਸੈਟਾ ਂਰਾਿੀਂ 
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉ, ਨਕ ਤੁਿਾਡ ੇਸਮਕੋ ਅਿਾਰਮ (ਧੂਏੰਂ ਦੇ 
ਅਿਾਰਮ) ਕਮੰ ਕਰ ਰਿ ੇਿਿ।

•    ਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਸਮਕੋ ਅਿਾਰਮ ਨਬਿਨਡਗੰ ਦ ੇਅਗੱ ਤੇ 
ਅਿਾਰਮ ਨਸਸਟਮ ਿਾਿ ਿਿੀਂ ਜਨੁਡ਼ਆ ਿਇੋਆ, ਇਿ ਨਸਰਫ 
ਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਨਿਚ ਅਗੱ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਿ।ੈ

•    ਸਾਰ ੇਫਾਇਰ ਅਿਾਰਮ (ਅਗੱ ਦ ੇਅਿਾਰਮ) ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿੂ ੰਸਚੂਿਾ ਿਿੀਂ ਦੇਂਦ।ੇ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 
ਘਟੱ ਇਮਾਰਤਾ ਂ(6-7 ਮ਼ੰਿਿਾ ਂਿਾਨਿਆ ਂਇਮਾਰਤਾ)ਂ ਨਿਚ 
ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਿਿੀਂ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਚ 911 ਿੰੂ ਕਾੱਿ ਕਰੋ।
•    ਆਮ ਨਿਿਿਾਸ ਦ ੇਉਿਟ ਸਾਡੀਆ ਂਿਿਾਈ ਪਡੌ਼ੀਆ ਂਿਰ 

ਮ਼ੰਿਿ ਤ ੇਿਿੀਂ ਪਿੁਚੰਦੀਆ।ਂ ਤੁਿਾਿੂ ੰਬਚਾਅ ਿਈ ਉਿ੍ਹਾ ਂ’ਤੇ 
ਨਿਰਭਰ ਿਿੀਂ ਰਨਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆ ਂਸਿੀ 
ਪ੍ਰਨ੍ਰਿਆਿਾ ਂਅਤ ੇਅਮਿ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰ।ੋ

•    ਤੂਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਿੂ ੰਅਗੱ ਦ ੇਨਸਸਟਮ ਿੂ ੰਿਖੱਰਾ ਕਰਿ ਰਾਿੀਂ 
ਬਾਕੀ ਯਨੂਿਟਾ ਂਅਤ ੇਿਾਨਂਘਆ ਂਦੀ ਅਗੱ ਤੋਂ ਿਖੱਰਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਿ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਿਬ ਿ,ੈ ਨਕ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਅਗੱ ਿੂ ੰਤੁਿਾਡੀ 
ਯਨੂਿਟ ਅਦੰਰ ਿਿੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਪਰ ਧੂਆੰ ਂਆ ਸਕਦਾ 
ਿ,ੈ ਇਸ ਿਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂ ੰਧੂਏੰਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਿਈ 
ਨਤਆਰ ਰਿ।ੋ

•    ਧੂਏੰਂ ਿੂ ੰਬਾਿਰ ਰਖੱਣ ਿਈ ਅਤ ੇਅਗੱ ਿੂ ੰਤੁਿਾਡੀ ਯਨੂਿਟ ਦੇ 
ਬਾਿਰ ਫਿੈਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਿਈ ਦਰਿਾਨ਼ਿਆ ਂਿੂ ੰਆਪਣੇ ਆਪ 
ਬਦੰ ਕਰ ਦਣੇ ਿਾਿੇ ਯਤੰਰ ਨਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਿ। ਜ ੇਇਿ 
ਸਾ਼ਿ-ੋਸਾਮਾਿ ਿਗਾ ਿਇੋਆ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਇਿ੍ਹਾ ਂਿੂ ੰਖਰਾਬ ਿਾ ਕਰ।ੋ

ਿੋਰ ਿੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਨਮਸੀਸਗੌਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਿਨਸ਼ਿ  ਿਾਿ,  
905-896-5908 ’ਤ ੇਕਾਿੱ ਕਰ ੋਜਾ ਂਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 
www.mississauga.ca/fire ਿਖੇੋ
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