
 
 
 
 
 
 
 

 

 محکمہ اطفائيہ، نيو يارک شہر
   تعليم کی بچنے سے آگ

  

  نوشینوشی  ٹٹسگريسگري
 حفاظتحفاظت  سےسے  آگآگ

 ہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيں  ہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيںہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيں ہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيں
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Urdu 

 ميں زيادہ  ميں زيادہ ےے کے مقابل کے مقابلآگ آگ رہائشی مکانوں کی آگ ميں کسی بهی اور رہائشی مکانوں کی آگ ميں کسی بهی اور 
اموات تنباکو کے مواد جيسے سگريٹ کے جلتے ہوئے ٹکڑے يا راکه اموات تنباکو کے مواد جيسے سگريٹ کے جلتے ہوئے ٹکڑے يا راکه 
بے احتياطی سے پهينک دينے يا کہيں رکه چهوڑنے سے ہوتی ہيں۔ بے احتياطی سے پهينک دينے يا کہيں رکه چهوڑنے سے ہوتی ہيں۔ 
سگريٹ نوشی کے مواد اکثر پہال شعلہ بهڑک اٹهنے سے پہلے گهنٹوں سگريٹ نوشی کے مواد اکثر پہال شعلہ بهڑک اٹهنے سے پہلے گهنٹوں 

 آک ميں  آک ميں  گهروں ميں گهروں ميں رہائشی رہائشیسےسےٹ نوشی ٹ نوشی گريگري  سلگتے رہتے ہيں۔ سسلگتے رہتے ہيں۔ س
 کہ وہ سو  کہ وہ سو ہواہوامرنے والے کے ليے بهاگ نکلنا اکثر اس ليے مشکل مرنے والے کے ليے بهاگ نکلنا اکثر اس ليے مشکل 

رہے تهے۔ ميٹرس اور بسترے اکثر پہلے آگ پکڑنے والے سامان رہے تهے۔ ميٹرس اور بسترے اکثر پہلے آگ پکڑنے والے سامان 
 ہوتے ہيں، اور اس کے بعد کوڑے دان اور پوشش واال فرنيچر۔ ہوتے ہيں، اور اس کے بعد کوڑے دان اور پوشش واال فرنيچر۔ 

  
 آک  آک کے نتيجے ميں پيدا ہونے والیکے نتيجے ميں پيدا ہونے والیسگريٹ نوشی کے موادسگريٹ نوشی کے مواد

  ں مرنے کا حطرہ عمر کےں مرنے کا حطرہ عمر کےميمي
   ساته بڑه جاتا ہے ساته بڑه جاتا ہے

   
کی   % 40     کے شکار لوگوں ميں آگسگريٹ نوشی کے مواد کی 

 13   تهی، حب کہ آبادی ميں ان کا تناسب اس سے زيادہ يا 65عمر 
  ۔رہا%

 
  سگريٹ پينے والوں کے گهروں ميںسگريٹ پينے والوں کے گهروں ميں
   ميں  ميں ےے سگريٹ نہ پينے والوں کے مقابل سگريٹ نہ پينے والوں کے مقابل

  ا زيادہ ہوتا ہے۔ا زيادہ ہوتا ہے۔آگ لگنے کا انديشہ سات گنآگ لگنے کا انديشہ سات گن
  

اگر آپ سگريٹ پيتے ہيں تو اپنی اور اپنے خاندان کی سالمتی بقينی 
  بنانے کے ليے زيادہ احتياط کيجئے۔

 

 tفہرستفہرست  تقابلیتقابلی  کیکی  حفاظتحفاظت  سےسے  نوشینوشی  سگريٹسگريٹ
  

  پ يا آپ کے کهر پ يا آپ کے کهر آآاگر اگر           
  ميں کوئی سگريٹ پيتا ہے، ميں کوئی سگريٹ پيتا ہے،           
  ::تو اپنے گهر کو محفوظ بنائيںتو اپنے گهر کو محفوظ بنائيں          

 
ری ايش ٹرے استعمال کريں اور اس کا بار بار جائزہ بڑی اور گہ 

 ليتے رہيں۔
 

اپنے گهر ميں مہمان نوازی کے بعد ہميشہ پوشش والے فرنيچر  
 ںں کا جائزہ لي چے اور کوڑے دانونياور تکيوں کے درميان اور 

 کہ کہيں جلتے ہوئے سکريٹ کے ٹکڑے نہ سلگ رہے ہوں۔
 

 ںی مينسگريٹ کے جلتے ٹکڑے پهينک دينے سے پہلے پا 
 ڈبوديں۔

 
ر آپ اونگه گبستر ميں يا ليٹے ہوئے سگريٹ نہ پئيں، خاص کر ا 

 ۔وں يا شراب پيتے رہے ہہوںرہے ہوں، دوائی کے اثر ميں 
 

اص کر خيں کے االرم لگانے کا سوچيں، ئر ميں اضافی دهوهگ 
ے سب سے ئ کے لسلگتی ہوئی آگ ، جو کہفوٹو اليکٹرک قسم
       زيادہ معتبر ہے۔

  
 

 
 

  
   بچے، اورٹرسالئياں،الئديا   خطرہ کا آک = بتياں موم نگرانی بال 

 
سوس کرتے ح کشش مںالئيوں اور الئٹروں ميسبچے ديا 

   خطرہ بڑه جاتا ہے۔اہيں جس سے ان کے ليے آگ ک
 

دياسالئياں اور الئٹر اونچی جگہ پر اور بچوں کی نظر  
   اور پہنچ سے دور رکهيں

جب سگريٹ پينے والے آپ کے گهر آئيں انہيں بتائيں  
نے پاس رکهيں تاکہ کہ وہ سگريٹ نوشی کی اشياء اپ

 ۔سکيںبچے ان کو چهو نہ 
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