
آگ کو پھیلنے سے 
روکنے کے لیے 
دروازہ بند کریں

اپارٹمنٹ کے دروازوں اور داالن کے دروازوں کا کھلنے کے بعد از خود بند ہونا اور کنڈی لگ جانا )از خود بند ہونے ہونے 
واال( قانون کے مطابق ضروری ہے تاکہ آگ لگنے کی صورت میں کسی کو آگ اور دھواں میں پھنسنے اور اسے پھیلنے سے 
روکنے کے لیے دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو دروازے کھلے رہتے ہیں وہ آگ اور دھواں کو داالنوں اور دیگر 
اپارٹمنٹس تک پھیلنے دیتے ہیں! از خود بند ہونے والے دروازوں کو ہر طرح سے بند ہونے سے کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے۔

پراپرٹی کے مالکان اور کرایہ دار اس بات کو یقینی بنا کر آگ کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں کہ اپارٹمنٹ اور عوامی داالن کے 
دروازے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ پراپرٹی کے مالکان کو وقتاً فوقتاً از خود بند ہونے والے دروازوں کو چیک 

کرتے رہنا چاہیے اور دروازے بند کرنے کے طریقے یا خراب دروازوں اور دروازوں کے فریموں کی فوری مرمت کروانی چاہیے۔ 
کرایہ داروں کو چاہیے کہ وہ کھلے دروازوں کو کسی چیز سے سہارا دے کر، کنڈی کو ٹیپ کر کے، لکڑی کے پچر یا دروازے 

کے ِکک ڈاؤن کا استعمال کر کے، یا بند ہونے والے آلہ کو اووررائیڈ کر کے از خود بند ہونے والے دروازوں کے ساتھ چھیڑ 
چھاڑ نہ کریں۔

اس بات کو کیسے یقینی بنائیں کہ از خود بند ہونے والے دروازے صحیح طریقے 
سے کام کر رہے ہیں یا نہیں

اسے چیک کریں! جب تک دروازے کو واضح طور پر کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، آپ کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ آیا وہ صحیح 
طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں یہاں تک کہ آپ اسے چیک کر لیں۔

کیا دروازہ مکمل طور پر کھلنے کے بعد مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے؟. 	
اگر اس میں کوئی کنڈی ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟. 	
 نیچے کی کسی بھی حالت یا رکاوٹ کو نوٹ کریں جو از خود بند ہونے والے دروازے کو صحیح طریقے سے کام کرنے . 	

سے روکتی ہو: 
- دروازے کو دوبارہ فٹ کرنے کی ضرورت ہے – اپارٹمنٹ کے دروازے کے نیچے ایک بڑا خال ہے  

- بند کرنے کا بیکار میکانزم  
- آلہ یا کسی چیز کو پکڑنا، یا پکڑنے کے قابل، کھال دروازہ  

کیا از خود بند ہونے کے میکانزم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟. 	
 کیا قبضے پورے طور پر ٹھیک ہیں، یا وہ ڈھیلے ہیں یا اس کے کچھ حصے غائب ہیں؟. 	

اوورہیڈ کلوزر والے دروازے کو چیک کرتے وقت، جہاں تک ممکن ہو دروازہ کھولیں تاکہ کسی بھی ہولڈ اوپن میکانزم کو 
چیک کیا جا سکے۔

 بطور کرایہ دار آپ کو اپنا دروازہ
چیک کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ از خود بند ہو رہا ہے یا نہیں۔	 
اگر آپ کی عمارت میں آتشزدگی سے حفاظت کے مسائل ہیں تو پراپرٹی کے مالک سے رابطہ کریں۔ 	 
آتشزدگی سے حفاظت کے مسئلے کی شکایت درج کرانے کے لیے 			 پر کال کریں۔ 	 

دوسری طرف مزید معلومات ہیں۔



آتشزدگی سے حفاظت اور از خود بند ہونے والے دروازوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم 
nyc.gov/hpd مالحظہ کریں

اپنے گھر کو آگ سے محفوظ رکھنا
بطور کرایہ دار، یقینی بنائیں کہ آپ آتشزدگی سے حفاظت کے ان اصولوں سے واقف ہیں:

 از خود بند ہونے والے دروازے
	 یا اس سے زیادہ اپارٹمنٹس والی تمام رہائشی عمارتوں کے دروازے از خود بند ہونے 

چاہئیں۔ چیک کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ از خود بند ہو رہا ہے یا نہیں۔ 
اپنے گھر میں لگی آگ سے بھاگتے وقت دروازے کو ہمیشہ بند کر دیں۔

 اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکٹرز
پراپرٹی کے مالکان کو اسموک ڈٹیکٹرز اور کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکٹرز ضرور فراہم کرنا 
اور نصب کرنا چاہیے۔ ڈیٹیکٹرز کی دیکھ بھال، بشمول بیٹریوں کی جانچ اور تبدیلی کرایہ 

دار کو کرنا چاہیے۔

 آتشزدگی سے حفاظت کا منصوبہ
یقینی بنائیں کہ آپ ہر اپارٹمنٹ کے دروازے پر، عام عالقوں کے اندر آتشزدگی سے حفاظت 

کے منصوبے پوسٹ کرتے ہیں اور انہیں ہر ایک یونٹ میں، نئے کرایہ داروں کو اور ہر 
سال اکتوبر میں آتشزدگی کی روک تھام کے ہفتہ کے دوران تقسیم کرتے ہیں۔

 باہر نکلنے کے راستے کو صاف کریں
یقینی بنائیں کہ باہر نکلنے کے راستوں، بشمول آتشزدگی سے بچنے کے راستے، داالن، 

اور عمارت کے تمام داخلی دروازے اور چھت کے دروازے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ 
صرف چابی کے بغیر کھلنے والے منظور شدہ حفاظتی دروازوں کو آتشزدگی سے بچنے 

کی کھڑکیوں یا ثانوی درجے کے باہر نکلنے کے راستے پر نصب کیا جا سکتا ہے۔

 اسٹوو نوب کورز
کرایہ داروں کی درخواست پر پراپرٹی کے مالکان کو گیس سے چلنے والے چولہے کے لیے 
اسٹوو نوب کورز ضرور فراہم کرنے چاہئیں جہاں چھ سال سے کم عمر کا بچہ رہتا ہو۔ اسٹوو 

نوب کورز بھی کسی ایسے گھرانے کو فراہم کیے جانے چاہئیں جو ان کی درخواست کرے۔

اگر آپ کا سامنے کا دروازہ از خود بند نہیں ہوتا ہے، آپ کی عمارت میں فعال اسموک االرم نہیں ہے، آپ کے باہر 
نکلنے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں جس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، یا آپ کے پاس اسٹوو نوب کورز نہیں ہیں تو اپنی 

عمارت کے مالک سے رابطہ کریں۔ اگر مسئلہ حل نہیں کیا جاتا ہے، تو آپ 			 پر شکایت درج کرا سکتے ہیں۔


