
/کاربن مونو آکسائڈ )CO( االرمز کو چالو حالت م�ی رکھ�ی دھوئ�ی

�ت کیس  /کاربن مونو آکسائڈ )CO( االرمز آپ اور آپ ےک عزیزوں کو وقت ر�ہ چالو حالت واےل دھوئ�ی
ے اور کاربن مونو آکسائڈ خاموش  ی ےس پھیل�ت �ہ ز ۔ آگ ت�ی گڑبڑی کا انتباہی اشارہ دے کر زندگیاں بچا�ت ہ�ی

ے۔  قاتل �ہ
۔ �ب کا سب ےس اہم جز ہ�ی چالو االرمز آپ ےک نکل�ز ےک منصو

یز )یو ایل(  س لیباری�ٹ ے کہ االرمز انڈر رائ�ٹ وری �ہ ۔ یہ �ز درست قسم کا االرم رکھنا یقی�ز بنائ�ی  
)Underwriters Laboratories, UL( ےک ذریعہ منظور شدہ ہوں اور اس م�ی ان ےک دور حیات 

�ئ دھویں ےک االرمز م�ی 10 سال ےک ل�ی  تک قابل سماعت انتباہی االرم ہو۔ سبھی ن�ئ اور بدےل ہو
ےس نکاال نہ جاسکتا ہو۔ �ی جو کہ ناقابل تبدییل ہو اور حب  ہو�ز چا�ہ

گ
ی ل� مہربند بی�ٹ

دھویں کا االرم اور کاربن مونو آکسائڈ )CO( االرم دونوں )یا دھویں/کاربن مونو آکسائڈ االرم( ہی   
ے۔ ہوں۔ ایک قسم کا االرم دورسے کا بدل نہ�ی �ہ

ور   ہوں تو، انہ�ی ایک سال م�ی دوبار �ز
گ

یاں ل� اگر آپ ےک االرم م�ی ابھی بھی قابل تبدییل بی�ٹ  
ے کہ انہ�ی دن یک روش�ز م�ی بجیل یک بچت  ین یاددہا�ز یہ �ہ �ز یک ایک بہ�ت یاں تبدیل کر ۔ بی�ٹ بدل�ی

ےس االرمز ےس تبدیل کریں جن م�ی  واےل ایام م�ی تبدیل کریں۔ جت�ز جلدی ممکن ہو ان االرمز کو ا�ی
یاں ہوں۔ مہر بند 10 سال وایل بی�ٹ

االرم یک تنصیب

ل پر بشمول تہ خا�ز م�ی االرمز نصب کریں۔ ز �ز گھر یک ہر م�ز �ت ہ�ی وہاں اور ا�پ جہاں آپ سو  
ے کہ یہ کمرے ےک مرکز م�ی ہو، لیکن دیوار ےس چار انچ ےس کم  ، بہ�ت �ہ االرمز کو چھت م�ی لگائ�ی  

وری ہو تو، اےس چھت ےس چار اور 12 انچ یک  یک دوری پر نہ ہو۔ اگر االرم کو دیوار پر ہی لگانا �ز
۔ �ی دوری پر لگایا جانا چا�ہ

۔ �ز لگ�ی �ب تو سبھی االرمز ب�ب باہم مربوط االرمز لگا�ز پر غور کریں تاکہ جب ایک االرم �ب  
۔  جن کو سماعت یک دشواری یا جو بہرے ہ�ی ان ےک ل�ی خصویص االرمز نصب ک�ی جا�ز چاہئ�ی  

۔ �ز واےل آالت دستیاب ہ�ی چمکییل روش�ز اور بس�ت م�ی لرزش پیدا کر

االرم کا رکھ رکھاؤ

�ز االرمز یک جانچ کریں۔ ز دبا کر پابندی ےس ا�پ ٹیسٹ ب�ٹ  
ے اور اےس تبدیل  ہر 10 سال پر یا جب االرم اس بات کا سگنل دیں کہ اس یک میعاد ختم ہورہی �ہ  

ے تو اےس تبدیل کردیں۔  ورت �ہ ک�ی جا�ز یک �ز
۔ ےک انہ�ی صاف رکھ�ی االرمز کو پابندی ےک ساتھ جھاڑ پونچھ کر اور ویکیومنگ کر  

�ج جب االرم �ج

�ی اور 911 پر کال  ے تو، آپ اور آپ ےک خاندان کو فوراً باہر نکل جانا چا�ہ اگر CO االرم بجتا �ہ  
۔ �ی کرنا چا�ہ

ور عمل کریں۔ �ب پر �ز �ز نکل�ز ےک منصو ے تو، ا�پ اگر دھویں کا االرم بجتا �ہ  
�ز  ز دبا کر بند کردیں۔ ہوا کو صاف کر  تو، اےس َہش یا ری سیٹ ب�ٹ

گ
�ز ل� اکر االرم حادثا�ت طور پر ب�ب  

ےک ل�ی کھڑکیاں کھول�ی اور ہوا نکایس واےل پنکےھ چال دیں۔
۔ اس االرم کو  باتھ روم ےک بھاپ یا کھانا بنا�ز ےک بھاپ ےک سبب االرمز خود بخود آن ہوجا�ت ہ�ی  

�ز لگ�ت ہوں۔ دورسی جگہ لگا�ز ےک بارے م�ی غور کریں جو ناگہا�ز طور پر ب�ب

ی ےک ساتھ مہر بند االرم 10 سال وایل بی�ٹ

fdnysmart.org/safetytips ت پر جائ�ی� ن کریں یا اس �پ
مزید حفاظ�ت نکات ےک ل�ی اسک�ی

�ز  حالیہ سالوں م�ی آگ ےس ہو
ےس گھروں م�ی  وایل %70 اموات ا�ی

ے جہاں کو�ئ چالو حالت م�ی  ہو�ئ �ہ
دھویں/ کاربن مونو آکسائڈ االرمز 

نہ�ی تےھ۔

آگ ےک سبب آپ یک موت کا خطرہ 
ے جب  ایس وقت آدھا کم ہوجاتا �ہ
آپ ےک گھروں م�ی دھویں/ کاربن 
۔  مونو آکسائڈ االرمز لگا�ئ جا�ت ہ�ی

#GetAlarmedNYC

http://www.fdnysmart.org/safetytips/

