ESM ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
(ESMs) ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਹਨ?

ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ vba.vic.gov.au/cladding ਤੇ
VBA ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜਾਂ 1300 815 127 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ (ESMs) ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱ ਚ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ESMs ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਅੱ ਗ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਫਾਇਰ ਡੋਰਸ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਅੱ ਗ
ਲਈ ਨਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (Owners Corporations) ਇਮਾਰਤ ਦੇ ESMs ਦੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ
ਅੱ ਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ ਭਾਲੇ ESMs ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ESMs ਨੂੰ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾੳ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ESMs ਦਾ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨ ਵਾਲੇ
ਰਾਸਤੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ,
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋਣ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ (Owners
Corporation Manager), ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ , ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ESMs ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ
ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਉਸ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ESMs ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:

•ਤ
 ੁਹਾਡੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਮਾਰਤ ਸਰਵੇਅਰ (municipal
building surveyor (MBS)) ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੇਗੇਡ ਦੇ
ਮੁੱ ਖ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ESM ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
•ਜ
 ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤ
ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ESMs ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ
ਬਿਲਡਿੰ ਗ ਐਕਟ (Building Act 1993) ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰ ਗ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ (Building Regulations 2018) ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ MBS
ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤ ਸਰਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨਾ
ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗਬੁੱ ਕਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ
ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ
ਫਾਇਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਉਲੰਘਨਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ $290 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $17,000
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ $88,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱ ਕ ਦੇ
ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ESMs ਦੀ ਕਿਵੇਂ
ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਰ
ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ (ਅੱ ਗ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ MBS ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
ESMs ਅੱ ਗ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ
ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ESMs ਵਿੱ ਚ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਗ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨ ਲਈ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬਾਹਰ
ਨਿਕਲਨ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਲਈ
ਨਲਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਉਚਿਤ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ
ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਣ ਤੇ
ESMs ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

$

ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ,
ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ESMs ਨੂੰ ਅੱ ਪ-ਟੂ-ਡੇਟ
ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਰਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ
ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋਣ।

ਅਨੁਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ,
ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਅਨੁਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: vba.vic.gov.au/cladding
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 815 127

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਆਵਰਣਾਂ ਦੁਆਲੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਸੀ , ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ, ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਆਵਰਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ, ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱ ਗ ਲੱਗ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਆਵਰਣ ਅੱ ਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ
ਹੀ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱ ਗ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਕਦਮ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਧੂੰ ਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਢੱ ਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ
ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਅੱ ਗ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਸਾਫ, ਬੰ ਦ ਅਤੇ ਅਣਲਾਕ ਹੋਣ

ਗੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਾਲਕਨੀਆਂ,
ਗਲੀਆਰੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਰਾਸਤੇ ਗੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋਣ

ਆਪਣੀ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹੋ

ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹੋ

ਆਪਣੀ ਬਾਲਕਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਕੇ ਅੱ ਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਆਪਣੀ BBQ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ BBQ
ਦੀਵਾਰਾਂ, ਕਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ
ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 50 ਸੈਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ

ਆਪਣੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੁਝਾਓ

ਇੱ ਕ ਭਾਰੀ, ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਐਸ਼ਟ੍ਰੇ ਵਰਤੋਂ
(ਗਲਾਸ, ਸੈਰੇਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣੀ)

AC ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖੋ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਪੜਿਆਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 1
ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ

ਗੈਸ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗੈਸ ਬੋਤਲਾਂ ਬਾਹਰ,
ਸਿੱ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਦਮ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਚੰ ਗੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰੱ ਖਣ ਵੱ ਲ ਦੂਰ ਤੱ ਕ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
•ਇ
 ਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ 000 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।
ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ (ਜਗ੍ਹਾ) ਕੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
•ਬ
 ਾਹਰ ਨਿਕਲਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ।
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•ਜ
 ੇ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਗ-ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ
ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱ ਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

