کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی عمارت میں
آگ لگ جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟

اندر حفاظت کے بارے میں اہم معلومات ہیں

محترم /محترمہ،
آپ کے گھر میں آگ لگنے کا خطرہ کسی بھی
دوسرے گھر سے زیادہ نہیں ہے ،لیکن اگر ایسا
غیر امکانی واقعہ پیش ٓاجاتا ہے تو ایسے میں آپ
کو کچھ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے جو کہ
اس نوعیت کی عمارت کے لئے مخصوص ہیں۔
حفاظت کا یہ کتابچہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔
براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر میں ہر کوئی اسے
پڑھے اور پھر اسے کہیں محفوظ جگہ رکھیں۔

اگر آپ کی عمارت کے کسی اور حصے میں آگ
لگ جاتی ہے:

آپ کو اپنے گھر میں ہی رہنا چاہئے
اگر آپ کی عمارت میں آگ لگ جاۓ  ،لیکن آپ کے گھر میں نہ لگی ہو ،تو
آپ کو اپنے فلیٹ میں ہی رہنا چاہیے جب تک کہ آگ یا دھواں آپ کو متاثر نہ
کرے۔
آپ کی عمارت آگ کو فلیٹ میں ایک گھنٹے تک ضبط کر کے رکھے گی تاکہ
ہنگامی سروسز کو موقع پر پہنچنے اور آگ سے نمٹنے کا وقت مل جاۓ۔
آپ کو مشورے کے لۓ  999پر فون کرنا چاہیے اور یہ یقینی بنانا ہے کہ
ہنگامی سروسز آگ کے بارے میں آگاہ ہیں۔

گر آپ کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے:

آپ کو اپنے فلیٹ سے نکلنا چاہئے
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے فلیٹ میں ہر کوئی
الرٹ ہو اور آپ کے ساتھ باہر جائے۔
جب آپ باہر نکلیں تو اپنے پیچھے دروازہ بند کردیں۔
سیڑھی کا استعمال کرتے ہوئے عمارت سے باہر
نکلیں۔
جتنی جلدی ممکن ہو  999پر فون کریں۔

آپ اور آپ کی عمارت میں موجود ہر فرد کو
محفوظ رکھنے میں مدد کے لئے وہ کچھ کام جو
آپ کرسکتے ہیں
·راہداری سمیت اجتماعی عالقوں کو اپنے سامان سے خالی رکھیں
·یقینی بنائیں کہ آپ کا دھویں کا االرم صحیح کام کررہا ہے اور اس کے لئے
اسے باقاعدگی سے چیک کریں۔
·موم بتیاں  ،سگریٹ نوشی یا کھانا پکاتے وقت محتاط رہیں
·ہمیشہ آگ کے لئے بنائے گئے دروازے بند رکھیں
·ہمیں بتائیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو عمارت خالی کرنا زیادہ مشکل ہو
ہو یکے لئے ہ تمختصر وق ہہے یاچ -اگ
 citizenhousing.org.uk/یٹفئر سیاکے لئے ف تراعم یپر اپن
·firesafetyکو پڑھنے کے لئے کچھ وقت نکالیں
کی پالیسی

کے لئے تاوملعمزید م  citizenhousing.org.uk/firesafetyھیں۔کدی
کوئی سوال؟ ہمیں  03007906555پر فون کریں اور ہمیں مدد کرنے میں
خوشی ہوگی۔

