
 آگ سے بچاؤ کی اطالع
 

کے  Fire Departmentکو اطالع دیں اور  Fire Department آگ لگنے کی صورت میں، پرسکون رہیں۔
اگر آپ کو فوری کارروائی کرنے کی ضرورت ہو تو درج ذیل معلومات کو مدنظر  اہلکاروں کی ہدایات پرعمل کریں۔

 میں اپنی سمجھ استعمال کریں:رکھتے ہوئے محفوظ ترین کارروائی کے طریقے کے بارے 
 

 آپ ایک غیر آتشگیر(فائر پروف) عمارت میں موجود ہیں
 

 اگر آگ آپ کے اپارڻمنٹ میں لگی ہوئی ہے

 جس کمرے میں آگ ہو اس کا دروازه بند کر دیں اور اپارڻمنٹ سے باہر نکل جائیں۔ •

 آپ کے ساتھ اپارڻمنٹ سے باہر نکل جائیں۔ سب لوگیقینی بنائیں کہ  •

 اپنی چابیاں ساتھ لے لیں۔ •

 اپارڻمنٹ کا دروازه بند کر دیں لیکن تاال مت لگائیں۔ •

عمارت سے باہر نکلنے کے راستے کی طرف جاتے ہوئے اپنی منزل پر موجود لوگوں کے دروازے بجا  •
 کر ان کو چوکنا کرتے جائیں۔

 عمارت سے باہر نکلنے کے لیے نزدیک ترین سیڑھیاں استعمال کریں۔ •

 ۔استعمال کریںلفٹ مت  •

یہ فرض نہ کر لیں کہ آگ کی اطالع دی جا  پر کال کریں۔ 911جب آپ محفوظ مقام پر پہنچ جائیں، تو  •
 چکی ہے، جب تک کہ آگ بجھانے واال عملہ موقع پر پہنچ نہ جائے۔

اگر کوئی فرد کم  عمارت سے باہر پہلے سے طے شده جگہ پر اپنے گھرانے کے افراد کے ساتھ جا ملیں۔ •
 تو آگ بجھانے والے عملے کو بتائیں۔ہو 

 اگر آگ آپ کے اپارڻمنٹ میں نہیں لگی ہوئی ہے

اپنے اپارڻمنٹ کے اندر رہیں اور آگ بجھانے والے عملے کی ہدایات سنتے رہیں، ماسوائے اس کے کہ  •
 حاالت خطرناک نہ ہو جائیں۔

دروازے اور دروازے کے اگر آپ کو اپنے اپارڻمنٹ سے نکلنا پڑے، تو سب سے پہلے اپارڻمنٹ کے  •
دستے کی گرمائش کو محسوس کریں۔اگر وه گرم نہیں ہیں، تو دروازے کو ہلکا سا کھولیں اور دھوئیں، 

 گرمائش یا آگ کے لیے ڈیوڑھی کا معائنہ کریں۔

اگر آپ اپنے اپارڻمنٹ سے محفوظ طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں، تو اپنے اپارڻمنٹ میں آگ لگنے کے  •
 ر بیان کرده ہدایات پر عمل کریں۔بارے میں اوپ

کو کال کریں  911اگر آپ اپنے اپارڻمنٹ یا عمارت سے محفوظ طریقے سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو  •
 اور انہیں اپنا پتہ، منزل، اپارڻمنٹ نمبر اور اپنے اپارڻمنٹ میں موجود لوگوں کی تعداد بتائیں۔

چادروں کے ساتھ سیل کریں، اور ہوا گزرنے کے راستوں  اپنے اپارڻمنٹ کے دروازوں کو گیلے تولیوں یا •
 یا ایسے دوسرے سوراخوں کو، جہاں سے دھواں داخل ہو سکتا ہو، بند کر دیں۔

کھڑکیوں کو چند انچ اوپر اور نیچے سے کھول دیں، ماسوائے اس کے کہ نیچے سے شعلے اور دھواں آ  •
 رہا ہو۔

 کوئی کھڑکیاں نہ توڑیں۔ •

ورتحال زندگی کے لیے خطرناک نظر آ رہی ہو، تو کوئی کھڑکی کھولیں اور آگ اگر اپارڻمنٹ میں ص •
 بجھانے والے عملے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تولیہ یا چادر لہرائیں۔

اگر مدد آنے سے قبل دھوئیں کی صورتحال بدتر ہو جاتی ہے، تو فرش پر لیٹ جائیں اور اپنی ناک کے  •
مکن ہو، تو دھوئیں، گرمائش یا آگ کے ماخذ سے پرے کسی ذریعے چھوڻے چھوڻے سانس لیں۔اگر م

 بالکونی یا ڻیرس پر چلے جائیں۔


