فائر ایکسٹنگوشرز وہ مخصوص دباؤ والے آالت ہیں جو آگ
بجھانے کے لیے کیمیکل یا پانی پھینکتے ہیں۔ وہ چھوٹی آگ
کو پھیلنے سے روکتے ہیں ،فائر ڈپارٹمنٹ کے آنے تک آگ
بجھانے میں مدد کرتے ہیں اور آپ اور آپ کے خاندان کے
لیے فرار کا راستہ فراہم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
یاد رکھیں :فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر کا کوئی
متبادل نہیں ہے۔ ہمیشہ پہلے فائر ڈپارٹمنٹ کو کال کریں –
چاہے آپ کے خیال میں آگ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔

فائر ایکسٹنگوشرز کیسے کام کرتے ہیں؟
آگ ایک کیمیائی رد عمل ہے جسے آتش کہتے ہیں۔ آگ جالنے
کے لیے ایندھن ،آکسیجن اور حرارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ فائر
ایکسٹنگوشرز ایک ایسے "ایجنٹ" کا استعمال کرتے ہیں جو جلتے
ہوئے ایندھن کو ٹھنڈا کر دے گا یا آکسیجن کو محدود کر دے گا یا ہٹا
دے گا تاکہ آگ مزید جلتی نہ رہے۔ گھر میں لگنے والی چھوٹی آگ
پر فائر ایکسٹنگوشر کے ذریعے تیزی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔
ہر گھر میں کم از کم ایک فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے۔ لیکن
صرف فائر ایکسٹنگوشر کا مالک ہونا کافی نہیں ہے۔
آگ سے زخمی ہونے والے تمام افراد میں سے ایک تہائی
افراد آگ پر قابو پانے یا بجھانے کی کوشش کے دوران زخمی
ہو جاتے ہیں۔ آپ کو صحیح قسم کے فائر ایکسٹنگوشر کی
ضرورت ہے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کیسے
اور کب استعمال کرنا ہے۔

آگ سے بچاؤ اور روک تھام کا دفتر
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A, Floor 2
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/ofpc

ہوم فائر

ایکسٹنگوشرز

فائر ایکسٹنگوشر چالنے کے لیے:

آگ سے مقابلہ نہیں کریں یہاں تک کہ:

تفصیلی ہدایات کے لیے اپنے ایکسٹنگوشر کا لیبل چیک کریں۔

کھینچیں

پن

آپ پہلے فائر ڈپارٹمنٹ کو کال کریں۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے
پاس فائر ایکسٹنگوشر کا متبادل نہیں ہے۔

کھینچیں

آگ معمولی ہے اور پھیل نہیں رہی ہے۔ آگ ہر دو یا تین
منٹ میں دوگنی ہو سکتی ہے۔

مقصد
مقصد آگ
کی بنیاد پر
نوزل

گھمائیں

ہینڈل

کو گھمائیں

سویپ کریں
نوزل

کو ایک طرف سے
دوسری طرف سویپ کریں

درست ایکسٹنگوشر استعمال کریں
درجہ  Aکے لیے عام آتش گیر اشیاء ،جیسے
لکڑی ،کاغذ ،کپڑا ،اپولسٹری ،پالسٹک اور اسی
طرح کے مواد میں آگ لگنے کے لیے :لیبل پر ان
عالمتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ پانی یا خشک
کیمیائی ایکسٹنگوشر استعمال کریں۔
آتش گیر مائعات اور گیسوں ،جیسے کہ باورچی
خانے کی چکنائی ،پینٹ ،تیل ،مٹی کا تیل اور پٹرول
سے چلنے والی درجہ  Bکی آگ کے لیے :لیبل پر ان
عالمتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خشک کیمیکل
یا کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکسٹنگوشر استعمال کریں۔
پانی کبھی استعمال نہ کریں۔
الئیو برقی آالت یا تاروں پر مشتمل درجہ  Cکی
آگ کے لیے :لیبل پر ان عالمتوں میں سے کسی
ایک کے ساتھ خشک کیمیکل یا کاربن ڈائی آکسائیڈ
ایکسٹنگوشر استعمال کریں۔ ہو سکے تو پہلے بجلی
بند کر دیں۔ بجلی بند ہونے کے بعد ،آگ درجہ  Aیا
 Bبن جاتی ہے۔ کبھی بھی پانی استعمال نہ کریں۔

اپنے ایکسٹنگوشر
کو جانیں
ایک یا زیادہ ایکسٹنگوشرز میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے،
غور کریں کہ آپ کو ان کی کہاں ضرورت ہے۔ آگ کہاں لگنے کا
سب سے زیادہ امکان ہے؟ کس قسم کی آگ کا سب سے زیادہ امکان
ہوگا؟ تمام قسم کی آگ پر تمام ایکسٹنگوشرز کام نہیں کرتے ہیں۔
اپنے مقامی فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنی ضروریات پر تبادلہ خیال
کریں۔ وہ آپ کے گھر کے لیے بہترین قسم کے ایکسٹنگوشرز کا
انتخاب کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی
بنائیں کہ آپ نے ایکسٹنگوشر منتخب کیا ہے جسے خاندان کے تمام
افراد آسانی سے سنبھال سکتے ہیں۔
ایکسٹنگوشرز کو آسان جگہ پر رکھیں۔ زیادہ تر حاالت میں بہترین
مقام صرف دروازے یا داخلی دروازے کے اندر ہوتا ہے ،جو بچوں
کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے۔ جہاں آگ لگ سکتی ہے اس کے بالکل
قریب ایکسٹنگوشرز کو تالش کرنے سے گریز کریں۔
آگ سے دھواں ،گرمی یا شعلے آپ کو ایکسٹنگوشر تک پہنچنے سے
روک سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خاندان میں ہر کوئی جانتا
ہے کہ ایکسٹنگوشرز کہاں ہیں اور انہیں کیسے استعمال کرنا ہے۔
قومی سطح پر قبول شدہ ٹیسٹنگ لیبارٹری ،جیسے انڈر رائٹرز
لیبارٹریز ( )Underwriter’s Laboratories, ULیا فیکٹری
میوچؤل ( )Factory Mutual, FMکے ذریعہ درج کردہ
ایکسٹنگوشرز خریدیں۔  ABCکی درجہ بندی والے ایکسٹنگوشر آگ
کی زیادہ تر اقسام پر مؤثر ہیں۔

اگر آپ آگ پر قابو نہیں پاتے ہیں تو آپ تیزی سے باہر نکل
سکتے ہیں۔ پھنس نہ جائیں۔ یقینی بنائیں کہ آگ آپ اور آپ
کے باہر نکلنے کے راستے کے درمیان نہ ہو۔
لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے آپ کے پاس صحیح
ایکسٹنگوشر موجود ہو۔ لیبل پڑھیں! آگ لگنے سے پہلے
جانیں کہ آپ کے پاس کس قسم کے ایکسٹنگوشرز ہیں۔
آپ کے ایکسٹنگوشرز کام کرتے ہیں نقصان ،تحلیل ،چھیڑ
چھاڑ اور لیک کی عالمات کے لیے مہینے میں ایک بار
ایکسٹنگوشرز کا معائنہ کریں۔ جزوی طور پر خارج شدہ
ایکسٹنگوشر خالی ہوتا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ اپنے ایکسٹنگوشر کو کیسے استعمال
کرنا ہے۔ جب آگ لگ رہی ہو تو اس ہدایات کو نہ پڑھیں
کیوںکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اپنے مقامی فائر اسٹیشن
پر ایکسٹنگوشر کی تربیت کی کالس میں شرکت کریں۔

یاد رکھیں

:

اسموک ڈٹیکٹرز آگ کے خالف آپ کے دفاع کی پہلی الئن
ہیں۔ وہ آپ کو آگ سے خبردار کر سکتے ہیں جب کہ یہ ابھی
بھی اتنی چھوٹی ہے کہ ایکسٹنگوشرز سے بجھایا جا سکتا
ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے
خاندان کو بچنے کے لیے اضافی وقت فراہم کر سکتے ہیں۔
گھر میں آگ سے بچنے کا منصوبہ تیار کریں اور اس پر
عمل کریں۔
کسی بھی وجہ سے جلتی ہوئی عمارت میں کبھی بھی
واپس نہ جائیں۔

