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مالکان کو نوٹس
اس دستاویز کا مقصد کمرشل کوکنگ ایگزاسٹ سسٹم کے کاروباری مالکان کو  NYCاور  FDNYکے قواعد وضوابط
سے روشناس کروانا ہے۔ معلومات کو ذیل میں سوال و جواب کی صورت میں مرتب کیا گیا ہے۔ دستاویز کو پڑھنے
کے بعد معلومات سے متعلق اگر آپ کے کوئی سواالت ہوں ،تو مزید معلومات کے لیے براہ کرم  FDNYکا مندرجہ
ذیل ویب سائٹ لنک مالحظہ کریںhttps://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all - :
certifications/certificates-commercial-cooking-exhaust.page
•

کوکنگ ایگزاسٹ سسٹمز کو صاف کرنے کی اجازت کس کو ہے؟
ایگزاسٹ سسٹم کی نالیوں اور ڈھکن سے اوپر دیگر حصوں کی تمام صفائی  FDNYکی منظور شدہ کمپنیوں کے
عملے کے جانب سے انجام دی جانی چاہیئے۔ تمام مالزمین کے پاس  NYCکا فائر ڈیپارٹمنٹ کا W-64/P-64
تندرستگی کا سرٹیفکیٹ ( )COFہونا ضروری ہے۔ کمرشل کوکنگ ایگزاسٹ سسٹم کو صاف کرنے والی کمپنی
کے مالزمین آپ کی عمارات اور متعلقات صاف کرنے سے پہلے اپنا تصدیق شدہ تندرستگی کا سرٹیفکیٹ ضرور
دکھائیں۔ ( NYCکے فائر کے قانون کا سیکشن  901.6.3.3دیکھیں)۔
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/ pdfviewer/viewer.html?file=Chapter)09.pdf&section=firecode_2014

•

کوکنگ ایگزاسٹ کا کتنے تسلسل سے معائنہ اور صفائی کی جانی چاہیئے؟
 NYCکے آگ کے قوانین کے مطابق کوکنگ ایگزاسٹ سسٹم ،بشمول ڈھکن ،میل کچیل کے فلٹرز ،میل کچیل کے
کشید کار ،نالیاں ،ایگزاسٹ کے پنکھے ،آلودگی کنٹرول کرنے والے آالت ،اور دیگر لوزامات کی کم از کم ہر تین
( ) 3ماہ میں ایک دفعہ اور "ضرورت کے مطابق" زیادہ تسلسل سے جانچ پڑتال اور صفائی ہونی چاہیئے۔ سطحیں
دھات نظر آنے تک بالکل صاف ہونی چاہیئں۔ تین منزلہ اونچائی کے عمودی نالیوں کے اندرونی اور بیرونی
عمودی حصے ہر چھ ( ) 6ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور صاف ہونے چاہیئے۔ ( NYCکے فائر کے قانون کا
سیکشن  901.6.3.3دیکھیں)۔ ?https://www1.nyc.gov/assets/fdny/pdfviewer/viewer.html
file=Chapter-06.pdf&section=firecode_2014

•

کوکنگ ایگزاسٹ سسٹمز کے معدنی ایندھن استعمال کرنے والے کوکنگ کے آالت کی کتنے تسلسل سے جانچ
پڑتال اور صفائی کی جانی چاہیئے؟
کمرشل کوکنگ کے معدنی ایندھن (لکڑی اور کوئلہ) استعمال کرنے والے آالت کا مہینے میں ایک مرتبہ کسی تربیت
یافتہ اور قابل شخص سے معائنہ ،اور ہر تین ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ  W-64/P-64تندرستگی کے سرٹیفکیٹ
کے حامل شخص سے ضرور صاف کروانے چاہیئے۔ ( NYCکے فائر کے قانون کا سیکشن  901.6.3.3دیکھیں)۔
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/pdfviewer/viewer.html?file=Chapter06.pdf&section=firecode_2014

•

طے شدہ صفائی کی تاریخ سے پہلے اگر میرے ایگزاسٹ سسٹم آلودہ ہو جائے تو کیا کروں؟
یہ ایک اچھا اشارہ ہے کیونکہ آپ کو زیادہ تسلسل سے صفائی کروانے کی ضرورت ہو سکتی ہے ،یہ آپ کی
عمارت کے اندر بننے والے کھانے کی مقدار اور قسم پر منحصر ہوتا ہے۔
یاد رکھیں کہ صفائی کی درست فریکوئنسی آگ لگنے کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے ساتھ ساتھ ،امالک کو
تباہی اور اثاثہ جات کو نقصان سے بچانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انتخاب آپ کا ہے ،بطور کاروبار کے
مالک آپ  FDNYکے انسپکٹر کی آپ کی حدود میں آمد کے موقع پر تمام ریکارڈز برقرار رکھیں۔
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•

کیا صفائی کی کمپنی کو یہ کام انجام دینے کے لیے کسی خاص آلے کی ضرورت ہوتی ہے؟
صفائی کرنے والی کمپنی کے پاس سروس اور صفائی کے لیے درکار تمام آالت ،اشیاء اور لوازمات بشمول
سیڑھی ،روشنی کا آلہ ،کھرچنے اور دھونے کا آلہ ،صفائی کرنے والی اشیاء ،اور کمپنی کے نام اور FDNY
کمپنی نمبر کی حامل گاڑی(گاڑیاں) ہونی چاہیئے۔ (  3 RCNY §115-01دیکھیں)
 http://rules.cityofnewyork.us/sites/default/files/adopted_rules_pdf/11502_commercial_cooking-pfe_proof_of_compliance_4-12-18_promulgation_final.pdf
صفائی کرنے والی کمپنی کی ذمہ داریاں اور تقاضے
صفائی کرنے والی کمپنیاں اپنی صالحیتوں کے مطابق بہترین صفائی کریں اور تمام عمارات کی سروس اور
صفائی کے ریکارڈز بھی برقرار رکھیں۔ اضافی طور پر  FDNYشناخت کا حصہ ہونے پر ،ہر کمپنی تحریری
شکل میں بوقت ضرورت کوکنگ ایگزاسٹ سسٹم کی صفائی کے دوران نظر آنے والی کسی قسم کی خرابیوں سے
اپنے صارفین کو بذریعہ تحریری خط آگاہ کریں۔ وہ  FDNYکو بھی خرابیوں سے ضرور آگاہ کریں۔
خرابیوں سے آگاہ نہ کرنے کی صورت میں صفائی کرنے والی کمپنیاں تادیبی کارروائیوں کا سامنا کر سکتی ہے
جس میں ان کے الئسنس کی معطلی اور ممکنہ منسوخی جیسی کارروائیاں شامل ہیں۔ کس بھی کوکنگ ایگزاسٹ
پر سر انجام دی گئی کسی سروس کے کاغذی نشان (ڈیکال) سے یہ پتا چال ہو کہ کسی بھی وجہ سے اچھے
طریقے سے صفائی نہ یں کی گئی تھی ،اس کے نتیجے میں کمپنی غیر سروس کے کاغذی نشان (ڈیکال) میں ڈالی
جا سکتی ہے۔
سروس کرنے والی کمپنی کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک یا زیادہ ڈھکنوں پر سروس کمپنی کی شناخت کرتے،
اس کا ایڈریس اور فون نمبر FDNY ،کا سرٹیفکیٹ نمبر؛ صفائی کرنے والے کا انفرادی تندرستگی کا سرٹیفکیٹ،
اور وہ تاریخ جس پر صفائی انجام دی گئی تھی کے حامل کاغذی نشان (ڈیکال) لگائیں۔ سروس کرنے والی کمپنیاں
کمرشل کچن کے ایگزاسٹ کو صاف کرنے کے ثبوت کے حامل  FDNYسے منظور شدہ کاغذی نشان (ڈیکال)
لگانے کی ذمہ دار ہوں گی ،اور کاغذی نشان (ڈیکال) کی غیر موجودگی کو غلطی کے ثبوت کے طور پر متصور
کیا جائے گا۔ اس کے مطابق ،کمپنیاں ان ڈیکالز کو صرف ان کوکنگ ایگزاسٹ سسٹمز پر لگا سکتی ہیں جو مناسب
قوانین کے مطابق مسلسل سروس اور صاف ہو رہی ہیں۔ سروس کرنے والی کمپنیاں ان ڈیکالز کو غلط استعمال
ہونے سے ضرور بچائیں۔

آپ کا شکریہ،
FDNY

صفحہ  2کل 2

