
FIRE SAFETY 
IN THE HOME

GUJARATI

ઘરમા ંફાયર સફે્ટી આગથી 
સરુક્ા (ફાયર સફે્ટી)



Did you know…?

•  You’re four times more 
likely to die in a fire if you 
don’t have a smoke alarm 
that works.

•  Around half of home fires 
are caused by cooking 
accidents.

•  Two fires a day are started 
by candles.

•  Every six days someone 
dies from a fire caused by 
a cigarette.

•  About two fires a day are 
started by heaters.

•  Faulty electrics (appliances, 
wiring and overloaded 
sockets) cause around 
6,000 fires in the home 
across the country every 
year.

2 3

તમને ખબર છે…?

•  તમે કામ કરતંુ ન હોય તેવો સમોક 
એલામ્મ ધરાવતા હો તો આગથી 
મતૃ્ ુથવાની તમારટી સભંાવના ચાર 
ગણી વધી જાય છે.

•  ઘરમા ંઆગની આશરે અડધા 
ભાગની ઘ્નાઓ રસોઇ 
અકસમાતના કારણે થાય છે.

•  મીણબતીના લીધે પ્રતત દિવસ 
આગની બ ેઘ્ના થાય છે.

•  સસગારે્થી લાગતી આગના કારણે 
િર છ દિવસ ેએક વયક્ત મતૃ્ુ 
પામે છે.

•  હટી્રોના લીધે પ્રતત દિવસ આગની 
બ ેઘ્ના થાય છે.

•  સમગ્ર િેશમા ંખામી્ુ્ ત 
ઇલે્ ટ્ટી્સના (ઉપકરણો, વાયરીંગ 
અન ેઓવરલોડડે સોકેટસ) કારણે 
લીધે ઘરોમા ંિર વર્ષે આશરે 
6,000 આગની ઘ્ના બન ેછે.



A WORKING 

SMOKE ALARM 

COULD SAVE  

YOUR LIFE

The easiest way to 
protect your home 
and family from 
fire is with working 
smoke alarms.

Get them. Install 
them. Test them. 
They could save 
your life.

•  Fit at least one smoke alarm 
on every level of your home.

•  Smoke alarms are cheap and 
easy to install.

•  They are available from 
DIY stores, electrical shops 
and most high street 
supermarkets.

•  There are a variety of 
different models to choose 
from. Your local fire and 
rescue service will be happy 
to give you advice on which 
one is best suited for you.

•  Ten-year sealed battery 
smoke alarms are the best 
option. They are slightly 
more expensive, but you 
save on the cost of replacing 
batteries.

•  Look out for one of these 
symbols, which shows the 
alarm is approved and safe.

Choosing your  
smoke alarms

 Top tip 

Fit smoke alarms

British Standard Kitemark

PROTECT YOUR
HOME WITH

SMOKE
ALARMS
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સમોક 
એલારસ્મથી 
તમાર ઘરની 
સરુક્ા કરો

અગ્નિથી તમારા ઘર અને 
પરીવારને બચાવવાનો 
સરળ ઉપાય કામ કરતા 
સમોક એલારસ્સ છે.

ત ેલઇ આવો. ત ેલગાવો. 
તનેુ ંપરીક્ષણ કરો. તમારું  
જીવન બચાવી શકશ.ે

•  તમારા ઘરના િરેક માળ પર કમસ ે
કમ એક સમોક એલામ્મ દફ્ કરાવો.

•  સમોક એલારસ્મ સસતા ંઅન ે
લગાડવામા ંસરળ છે.

•  ત ેDIY સ્ોસ્મ, ઇલે્ ટ્ટીકલ િકુાનો 
અન ેમો્ાભાગની હાઇ સટ્ટી્ 
સપુરમાકષેટસમા ંઉપલબધ હોય છે.

•  પસિંગી મા્ ેતેઓ તવતવધ 
મોડલેસની શ્ણેી ધરાવે છે. તમારા 
મા્ ેકયો સૌથી વધ ુયોગય રહેશ ે
તેના તવશ ેતમારટી સથાનનક ફાયર 
અન ેરેસક્ ુસરવવિસ તમન ેખશુીથી 
સલાહ આપશ.ે

•  િસ-વર્્મની સસલ થયલે બે્ રટી્ુ્ ત 
સમોક એલારસ્મ શ્ષે્ઠ તવકલપ છે. તે 
થોડા વધ ુમોંઘા છે, પરંતુ તમે બે્ રટી 
બિલાવવાના ખચ્મની બચત કરશો.

•  આ તચહ્ોમાથંી એક મા્ ેજુઓ,, 
જે િશા્મવે છે કે એલામ્મ માનય અન ે
સલામત છે.

તમારા સમોક એલામ્સની 
પસંદગી કરવી

 શ્ષે્ઠ સૂચના

સમોક એલારસ્સ ફિટ કરાવો

કામ કરતંુ સમોક એલામ્મ 
તમારં જીવન બચાવી 

શકશે



  Strobe light and vibrating-pad alarms 
are available for those who are deaf  
or hard of hearing. Contact the Action  
on Hearing Loss Information Line on  
0808 808 0123 or textphone  
0808 808 9000.

How to make sure your 
smoke alarms work
 
  Test your smoke alarms at least 

monthly.

•  If any of your smoke alarms have 
a one year battery, make sure it is 
changed every year. Only take the 
battery out when you need to  
replace it.

•  Never disconnect or take the batteries 
out of your alarm if it goes off by 
mistake. 

•  Standard battery operated alarms are 
the cheapest option, but the batteries 
need to be replaced every year.

•  A lot of people forget to test the 
batteries, so longer life batteries are 
better.

•  Mains-powered alarms are powered 
by your home power supply. They 
need to be installed by a qualified 
electrician, but like battery alarms, 
they do require testing.

•  Testing smoke alarms tests the smoke 
sensor as well as the power supply 
and/or battery.

•  You can even have linked alarms 
installed, so that when one alarm 
detects a fire they all go off together. 
This is useful if you live in a large 
house or over several levels.

 Top tip 

Test it

Fitting your  
smoke alarms

The ideal position is on the ceiling, in the 
middle of a room, and on the hallway and 
landing, so you can hear an alarm throughout 
your home.

•  Don’t put alarms in or near kitchens or bathrooms 
where smoke or steam can set them off by accident.

•  If it is difficult for you to fit smoke alarms yourself 
contact your local fire and rescue service for help. 
They’ll be happy to install them for you.
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	  બહેરા ંહોય અન ેસાભંાળવાની ખામી ધરાવતા 
હોય તેવા લોકો મા્ ેઝબકારા મારતી લાઇ્ અન ે
વાઇબે્શન-પેડ એલારસ્મ ઉપલબધ છે. એ્શન 
ઓન નહયરીંગ લોસ ઇનફોમષેશન લાઇનનો અહીં 
સપંક્ક  કરો 0808 808 0123 અથવા અહીં 
્ે્ સ્ફોન કરો 0808 808 9000.

	

	  ઓછામા ંઓછી દર મહિને એક વખત તમારા 
સમોક એલારસ્સનંુ પરીક્ષણ કરો.

•  તમારા સમોક એલારસ્મમાથંી કોઇ એક વર્્મની 
બે્ રટી ધરાવતા હોય તો, ખાતરટી કરો કે િર વર્ષે 
ત ેબિલવામા ંઆવતી હોય. બિલાવવાની જરૂર 
હોય તયારે જ બે્ રટી બહાર કાઢો અન ે
તને ેબિલાવો.

•  ભૂલથી ત ેચાલ ુથઈ જાય તો તમારા એલામ્મમાથંી 
ક્ારેય બે્ રટીઓ બહાર કાઢશો નહીં અથવા 
છૂ્ટી કરશો નહીં. 

•  સ્ાનડડ્ક બે્ રટી સચંાતલત એલારસ્મ એ સસતો 
તવકલપ છે, પરંતુ િર વર્ષે બે્ રટીઓ બિલાવવાની 
આવશયકતા હોય છે.

•  ઘણા લોકો બે્ રટીઓનુ ંપરટીક્ણ કરવાનુ ંભૂલી 
જાય છે, આથી લાબંા આ્ષુયવાળી બે્ રટીઓ 
સારટી છે.

•  મુખય-પાવરથી ચાલતા ંએલારસ્મ તમારા 
ઘરનાપાવર સપલાયથી પાવર્ુ્ ત હોય છે. 
અનભુવી ઇલે્ ટ્ટીશયન દ્ારા ત ેલગાડવાની 
આવશયકતા છે, પરંતુ બે્ રટી એલારસ્મની જેમ 
જ, તમેનુ ંપણ પરટીક્ણ કરવાની આવશયકતા છે.

•  સમોક એલારસ્મ પરટીક્ણો કરવાથી સમોક 
સનેસરની (ધમુાડો પકડી પાડતા સનેસર) સાથે 
પાવર સપલાય અન/ે અથવા બે્ રટીનુ ંપણ 
પરટીક્ણ થાય છે.

•  તમે લગાડલે એલારસ્મ એકબીજા સાથ ેતલનક 
પણ કરટી શકો છો, જેથી જો એક એલામ્મ આગ 
પકડ ેકે તેઓ તમામ એકસાથ ેચાલ ુથઇ જાય. 
જો તમે મો્ા મકાનમા ંઅથવા અનકે માળના 
ઘરમા ંરહેતા હો તો આ ઉપયોગી છે.

તમારા	સમોક	એલારસ્સ	કામ	કરે	છે	
તનેી	કેવી	રીત	ેખાતરી	કરવી

 શ્ષે્ઠ સૂચના

તનેુ ંપરીક્ષણ કરો

તમારા	સમોક		
એલારસ્સ	ફિટ	કરવા

રૂમની મધયમા ંછત પર, અને િોલવ ેઅને લને્ડીંગ પર 
લગાવવાનંુ શ્ષે્ઠ છે, આથી તમારા આખા ઘરમા ંતમ ેએલામ્સ 
સાભંળી શકશો.

•  ધમુાડો અથવા વરાળન ેકારણે અકસમાતથી ચાલ ુથઈ જાય તેવા 
સથળે રસોડા કે બાથરૂમની નજીક એલારસ્મ લગાડશો નહીં.

•  તમારટી જાતે સમોક એલારસ્મ દફ્ કરવાનુ ંમુશકેલ હોય તો તમારા 
સથાનનક ફાયર અન ેરેસક્ ુસરવવિસનો મિિ મા્ ેસપંક્ક  કરો. તેઓ 
ખશુીથી તમારા મા્ ેત ેલગાડી આપશ.ે



Looking after your  
smoke alarms

•  Make testing your smoke alarms 
part of your regular household 
routine.

•  Test them by pressing the button 
until the alarm sounds. If it doesn’t 
sound, you need to replace the 
battery.

•  If a smoke alarm starts to beep on 
a regular basis, you need to replace 
the battery immediately.

•  If it is a ten year alarm, you will 
need to replace the whole alarm 
every ten years.

.

Other equipment you could 
consider

•  Fire blankets are used to put out 
a fire or wrap a person whose 
clothes are on fire. They are best 
kept in the kitchen.

•  Fire extinguishers shoot out a jet to 
help control a fire. They are quick 
and simple to use, but always read 
the instructions first.

•  Heat alarms can detect fires in 
kitchens where smoke alarms 
should not be placed.

Test it Replace itChange it

IN THE KITCHEN  
ELECTRICS 
CIGARETTES  
CANDLES 

This section will tell you how you can avoid fires in your home, including 
how to cook safely and take care with electrics, heaters, candles and 
cigarettes.
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તમારા સમોક એલારસ્સનંુ 
ધયાન રાખવું

•  તમારા નનયતમત ઘરેલુ ંકાય્મના ભાગ તરટીકે 
તમારા સમોક એલારસ્મનુ ંપરટીક્ણ કરો.

•  એલામ્મ વાગે નહીં તયા ંસધુી બ્ન િબાવી 
રાખી તમેનુ ંપરટીક્ણ કરો. જો ત ેવાગે 
નહીં તો, તમારે બે્ રટી બિલાવવાની 
આવશયકતા છે.

•  સમોક એલામ્મ નનયતમત ધોરણે બીપ 
વગાડવાનુ ંચાલ ુકરે તો, તમારે તુરંત જ 
બે્ રટી બિલાવવાની આવશયકતા છે.

•  ત ેિસ વર્્મનો એલામ્મ હોય તો, િર િસ 
વર્ષે તમારે આખુ ંએલામ્મ બિલાવવાની 
આવશયકતા રહેશ.ે

.

તમ ેધયાને લઇ શકો તવેા અનય 
સાધનો

•  વયક્તના કપડા ંપર આગ લાગી હોય તયારે 
તને ેવીં્ાળવા મા્ ેઅથવા આગ બઝુાવવા 
મા્ ેફાયર બલનેકેટસનો ઉપયોગ થાય છે. 
તેમન ેરસોડામા ંમૂકટી રાખવા સારા છે.

•  આગ પર નનયતં્રણ કરવામા ંમિિ મા્ ે
અસનિશામકો ફંુવારો છોડ ેછે. ત ેઉપયોગમા ં
ઝડપી અન ેસરળ છે, પરંતુ હંમેશા ંપ્રથમ 
સચૂનાઓ વાચંો.

•  રસોડામંા ંહટી્ (ગરમી પકડતા)ં એલારસ્મ 
અસનિ પકડી શકે છે તો તયા ંસમોક એલારસ્મ 
મૂકવા જોઇએ નહીં.

તનેુ ંપરીક્ષણ કરો તને ેબદલાવોતને ેબદલાવો

રસોડામા ંસામાનય આગ કેવી રટીતે અ્કાવવી ઇલે્ ટ્ટી્સ સસગારેટસ કેનડલસ

સલામત રીત ેકેમ રસોઇ કરવી અને ઇલકે્ટ્ીક્સ, હિટસ્સ, મીણબતીઓ અને ગ્સગારેટસની કેમ 

સંભાળ લવેા સહિત તમારા ઘરમા ંઆગને તમ ેકેવી રીત ેટાળી શકશો ત ેઆ હવભાગ તમને 

જણાવશ.ે



Take care with electrics

•  Keep electrics (leads and appliances) away 
from water.

•  Check toasters are clean and placed away 
from curtains and kitchen rolls.

•  Keep the oven, hob and grill clean and in 
good working order. A build up of fat and 
grease can ignite a fire.

  Don’t put anything metal in the 
microwave

Deep fat frying

•  Take care when cooking with hot oil – it 
sets alight easily.

•  Make sure food is dry before putting it in 
hot oil so it doesn’t splash.

•  If the oil starts to smoke – it’s too hot. Turn 
off the heat and leave it to cool.

•  Use a thermostat controlled electric deep 
fat fryer. They can’t overheat.

What to do if a pan catches fire

•  Don’t take any risks. Turn off the heat if it’s 
safe to do so. Never throw water over it.

• Don’t tackle the fire yourself.

Top tip

In the kitchen

 Top tip 

Cook safely

  Take extra care if you need to leave 
the kitchen whilst cooking, take pans 
off the heat or turn them down to 
avoid risk.

•  Avoid cooking when under the influence 
of alcohol.

•  Avoid leaving children in the kitchen alone 
when cooking on the hob. Keep matches 
and sauce pan handles out of their  reach 
to keep them safe.

•  Make sure saucepan handles don’t stick 
out – so they don’t get knocked off the 
stove.

•  Take care if you’re wearing loose clothing – 
they can easily catch fire.

•  Keep tea towels and cloths away from the 
cooker and hob.

•  Spark devices are safer than matches or 
lighters to light gas cookers, because they 
don’t have a naked flame.

•  Double check the cooker is off when 
you’ve finished cooking

Keep out of reach
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રસો્ડામાં

પિોંચથી દૂર રાખો

બહાર નીકળી 
જાવ	બહાર જ રહો	

અન ેકોલ કરો

ઇલકે્ટ્ીક્સનંુ ધયાન રાખવું

•  પાણીથી ઇલે્ ટ્ટી્સ (વાયરો અન ેઉપકરણો) િૂર રાખો.

•  ્ ોસ્સ્મ સવચછ હોય અન ેપડિા અન ેદકચન રોલસથી 
િૂર મૂકેલ હોય તેની તપાસ કરો.

•  ઓવન, ચુલો અન ેગ્રીલન ેસવચછ અન ેસારટી ચાલ ુ
કસથતતમા ંરાખો. ચરબી અન ેગ્રીસ જમા થવાથી આગ 
લાગી શકે છે.

	  માઇક્ોવવેમા ંકોઇપણ ધાત ુમકૂશો નિીં

ઊં્ડા સાધનમા ંચરબીમા ંતળવું

•  ગરમ તેલ સાથ ેરસોઇ કરતી વખતે ધયાન રાખો - તે 
સરળતાથી આગ પકડી શકે છે.

•  ગરમ તેલમા ંમૂકતા પહેલા ંખોરાક સકૂો હોય તેની 
ખાતરટી કરો આથી છાં્ ા ઉડ ેનહીં.

•  તેલમાથંી ધમુાડા નીકળવાનુ ંશરૂ થાય તો - ત ેખબુ 
ગરમ છે. આગ બધં કરો અન ેતને ેઠંડુ થવા િો.

•  થમમોસ્ે્  નનયતંત્રત ઇલે્ ટ્ટીક દડપ ફે્ ફ્ાયરનો ઉપયોગ 
કરો. ત ેવધ ુગરમ થતુ નથી.

પાત્રમા ંઆગ લાગે તો શુ ંકરવું

•  કોઇપણ જોખમ લશેો નહીં. આંચ બધં કરો જો  
આમ કરવંુ સલામત હોય. તેના પર પાણી ક્ારેય 
છાં્ શો નહીં.

• તમારટી જાતે આગનુ ંસચંાલન કરશો નહીં.

સલામત રીત ેરસોઇ કરો

	  જો રસોઇ કરતી વખત ેતમારે રસો્ડાની બિાર 
જવાનંુ થાય તો હવશષે કાળજી રાખો, ગરમ 
પાત્રોને આચં પરથી ઉતારી લો અથવા જોખમ 
ટાળવા માટે આચં ધીમી કરી દો.

•  આલકોહોલની અસર હેઠળ હો તયારે રસોઇ કરવાનું 
્ાળો.

•  ચૂલા પર રસોઇ કરતા હો તયારે રસોડામા ંબાળકોને 
એકલા મૂકવાનુ ં્ાળો. દિવાસળી અન ેતપેલાનંા 
હેનડલસન ેતેમની પહોંચથી િૂર રાખો જેથી તેમન ે
સલામત રાખી શકાય.

•  ધયાન રાખો કે તપેલાનંા ંહેનડલસ ચૂલાના બહારના 
ભાગમા ંરહેલા ન હોય - આથી તેઓ સ્વ પરથી નીચે 
ન પડી જાય.

•  તમે ઢટીલા ંકપડા ંપહેરતા હો તો ધયાન રાખો - તેઓ 
ઝડપથી આગ પકડી શકે છે.

•  કુકર અન ેચુલાથી ્ટી ્ોવેલસ અન ેકપડા ંિૂર રાખો.

•  ગેસ કુકસ્મ સળગાવવા મા્ ેદિવાસળી અથવા લાઇ્સ્મ 
કરતા ંતણખો કરતા સાધન સલામત છે, કારણ કે તેઓ 
ખલુલી આગ ધરાવતા નથી.

•  તમે રસોઇ કરટી લીધી હોય તયારે કુકર બધં છે તેની બે 
વખત ખાતરટી કરો.



   
Keep electrical appliances clean and 
in good working order to prevent 
them triggering a fire.

•  Keep your eyes peeled for signs of 
dangerous or loose wiring such as scorch 
marks, hot plugs and sockets, fuses that 
blow or circuit-breakers that trip for no 
obvious reasons, or flickering lights.

•  Check and replace any old cables and 
leads, especially if they are hidden from 
view – behind furniture or under carpets 
and mats.

•  Unplugging appliances helps reduce the 
risk of fire. 

•  Unplug appliances when you’re not using 
them or when you go to bed.

Portable heaters

•  Try to secure heaters up against a wall to 
stop them falling over.

•  Keep them clear from curtains and 
furniture and never use them for drying 
clothes.

Using an electric blanket

•  Store electric blankets flat, rolled up or 
loosely folded to prevent damaging the 
internal wiring.

•  Unplug blankets before you get into 
bed, unless it has a thermostat control 
for safe all-night use.

•  Try not to buy second hand blankets and 
check regularly for wear and tear.

•  Always follow the manufacturer’s 
instructions.

Furniture

•  Always ensure that your furniture has the 
fire-resistant permanent label.

Electrics 

5 + 5 + 3 =13
AMP AMP AMP AMP

Top tip
 Top tip 

Don’t overload

 

How to avoid electrical fires

•  Always check that you use the right fuse to 
prevent overheating.

•  Make sure an electrical appliance has a 
British or European safety mark when you 
buy it.

•  Certain appliances, such as washing 
machines, should have a single plug to 
themselves, as they are high powered.

•  Try and keep to one plug per socket.

•  When charging electrical goods, follow 
the manufacturer’s instructions and look 
for the CE mark that indicates chargers 
comply with European safety standards.

Know the limit! 
An extension lead or adaptor will 
have a limit to how many amps 
it can take, so be careful not to 
overload them to reduce the risk of 
a fire. 

Appliances use different amounts 
of power – a television may use a 
3amp plug and a vacuum cleaner a 
5amp plug for example.

RESISTANT
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ઓવરલો્ડ કરશો નિીં
મયા્સદાને જાણો! 
એક્સટેનશન લી્ડ અથવા અ્ેડપટર કેટલા amps 
લઇ શકે તનેી મયા્સદા ધરાવતા િશ,ે આથી તે 
ઓવરલો્ડ ન થાય તનેી કાળજી રાખો જેથી 
આગનંુ જોખમ ઘટા્ડી શકાય. 

ઉપકરણો પાવરની હવહવધ માત્રાનો ઉપયોગ કરે 
છે - ઉદાિરણ તરીકે ટેલીહવઝન 3 amp અને 
વકુે્મ ક્લીનર 5 amp પલગનો ઉપયોગ કરશ.ે

ઇલકે્ટ્ીક્સ 

ઇલકે્ટ્ીકલ િાયસ્સને કેવી રીત ેટાળવી

•  વધારે પડતો ગરમ ન થઈ જાય ત ેમા્ ેતમે યોગય 
ફ્ઝુનો ઉપયોગ કરો તેની હંમેશા તપાસ કરો.

•  ઇલે્ ટ્ટીલ સાધનની તમે ખરટીિટી કરો તયારે ધયાન રાખો 
કે ત ેસબ્્ટીશ અથવા ્રુોનપયન સરુક્ા તચહ્ ધરાવતા 
હોય.

•  વોશીંગ મશીનો જેવા અમુક ઉપકરણો એ જ પલગ 
ધરાવતા હોવા જોઈએ છે, કારણ કે તેઓ હાઇ 
પાવર્ુ્ત હોય છે.

•  પ્રતત સોકે્ એક પલગ રાખવાનો પ્રયાસ કરો.

•  ઇલે્ ટ્ટીકલ સામાન ચાજ્ક કરતી વખતે, ઉતપાિકની 
સચૂનાનુ ંપાલન કરો અન ેCE તચહ્ની તપાસ કરો જે 
િશા્મવે છે કે ચાજ્કસ્મ ્રુોનપયન સરુક્ા ધોરણો સાથે 
સસુગંત છે.

	  	

ઇલકે્ટ્ીકલ ઉપકરણોને સવચછ અને  
સારી ચાલ ુસસથહતમા ંરાખો જેથી તમેના  
કારણ ેઆગ લાગતી અટકાવી શકાય.

•  ઉઝરડા, ગરમ પલગ અન ેસોકેટસ, સળગે તેવા ફ્ઝુ 
અથવા કોઇ િેખીતા કારણ તવના ટ્ટીપ થાય તેવા 
સરકવ્િ -બ્કેસ્મ, અથવા લબકઝબક થતી લાઇટસ જેવી 
ભયજનક અથવા ઢટીલા વાયરીંગની નનશાની મા્ ે
તમારટી આંખો ખલુલી રાખો.

•  કોઇ જૂના ંકેબલસ અન ેછેડા તપાસો અન ેત ેબિલી 
નાખો, િેખાય નહીં તેવી રટીતે હોય - ફરનવિચરની પાછળ 
અથવા કાપષેટસ અન ેમેટસની હેઠળ હોય.

•  ઉપકરણોના પલગ કાઢટી લવેાથી આગનુ ંજોખમ 
ઘ્ાડવામા ંમિિ થાય છે. 

•  ઉપકરણોનો તમે ઉપયોગ કરતા ન હો અથવા તમે 
સવૂા જાવ તયારે તને ેપલગમાથંી કાઢટી લો.

પોટટેબલ હિટસ્સ

•  હટી્રો પડી ન જાય ત ેમા્ ેતેમન ેદિવાલન ે્કેે સલામત 
રાખવાનો પ્રયાસ કરો.

•  તને ેપડિા અન ેફરનવિચરથી િૂર રાખો અન ેકપડાં 
સકૂાવવા મા્ ેતેમનો ક્ારેય ઉપયોગ કરશો નહીં.

ઇલકે્ટ્ીક બલનેકેટનો ઉપયોગ કરવો

•  ઇલે્ ટ્ટીક બલનેકેટસન ેસપા્, વાળીન ેઅથવા ઢટીલી 
ઘડી કરટીન ેમૂકો જેથી આતંદરક વાયરીંગન ેનકુશાન 
થતુ ંઅ્કાવી શકાય.

•  તમે પથારટીમા ંપડો ત ેપહેલા ંબલનેકે્નો પલગ કાઢટી 
લો, સસવાય કે આખી-રાતત્રના સલામત ઉપયોગ મા્ ે
ત ેથમમોસ્ે્  નનયતં્રણ ધરાવતો હોય.

•  સકેનડ હેનડ બલનેકેટસ બન ેતયા ંસધુી ન ખરટીિો અન ે
ઘસારા મા્ ેતેની નનયતમત ધોરણે તપાસ કરો.

•  હંમેશા ઉતપાિકની સચૂનાનુ ંપાલન કરો.

િરનનિચર

•  હંમેશા ખાતરટી રાખો કે તમારં ફરનવિચર આગ-પ્રતતરોધી 
કાયમી લબેલ ધરાવતંુ હોય.



 

  Make sure candles are  
secured in a proper holder  
and away from materials  
that may catch fire –  
like curtains.

•  Put candles out when you leave the 
room, and make sure they’re put 
out completely at night.

•  Children shouldn’t be left alone 
with lit candles.

• Keep pets away from lit candles.

Candles

 Top tip 

Be careful with candles

Cigarettes 

  Stub cigarettes out properly and 
dispose of them carefully.  
Put them out. Right out!

• Never smoke in bed.

•  Use a proper ashtray – never a 
wastepaper basket.

•  Make sure your ashtray can’t tip over 
and is made of a material that won’t 
burn.

•  Don’t leave a lit cigarette, cigar or pipe 
lying around. They can easily fall over 
and start a fire.

•  Take extra care if you smoke when you’re 
tired, taking prescription drugs, or if you’ve 
been drinking. You might fall asleep and 
set your bed or sofa on fire.

•  Keep matches and lighters out of children’s 
reach.

•  Consider buying child resistant lighters and 
match boxes.

 Top tip 

Put them out. Right out!

Matchboxes now carry  
this warning label
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ગ્સગારેટસ 

	  ગ્સગારેટસને યોગય રીત ેઠારો અને તમેનો 
ધયાનપૂવ્સક હનકાલ કરો. તમેને ઠારી દો.  
તદ્દન ઠારી દો!

• પથારટીમા ંક્ારેય ધમુ્રપાન કરશો નહીં.

•  યોગય એશટ્નેો ઉપયોગ કરો - કાગળનો કચરો 
નાખંવાની બાસકે્નો ક્ારેય ઉપયોગ કરશો નહીં.

•  તમારટી એશટ્ ેનમી શકે તેવી ન હોય અન ેબળી જાય 
તેવી સામગ્રીથી બનલે ન હોય તનેુ ંધયાન રાખો.

•  સસગારે્, સસગાર અથવા પાઇપન ેસળગેલ હાલતમા ં
આજુબાજુ મૂકો નહીં. ત ેસરળતાથી પડી જઈ શકે 
છે અન ેઆગ લાગી શકે છે.

•  તમે થાકેલ હો, નપ્રસક્ટીપશન િવા લતેા હો, અથવા તમે 
પીધલે હો તયારે તમે ધમુ્રપાન કરો તો તવશરે્ ધયાન 
રાખો. તમન ેઊંઘ આવી શકે છે અન ેતમારટી પથારટી 
અથવા સોફાન ેઆગ લાગી શકે છે.

•  દિવાસળી અન ેલાઇ્સ્મન ેબાળકોની પહોંચથી િૂર 
રાખો.

•  બાળકો ચલાવી ન શકે તેવાલંાઇ્સ્મ અન ેમેચ બો્સ 
ખરટીિવાનુ ંતવચારો.

િવ ેમચેબોક્સીસ આ 
ચતેવણી લબેલ ધરાવ ેછે

તમેને ઠારી દો. તદ્દન ઠારી દો!

	  મીણબતીઓ યોગય િોલ્ડરમાં  
સલામત િોય અને પ્ડદાું જેવી -  
સળગી ઉઠે તવેી સામગ્ીથી દૂર  
િોય તનેુ ંધયાન રાખો.

•  તમે રૂમ છોડો તયારે મીણબતીન ેઠારટી િો, અન ે
રાત્ર ેત ેસપંણૂ્મ રટીતે ઠરટી જાય તેની ખાતરટી કરો.

•  સળગતી મીણબતી સાથ ેબાળકોન ેએકલા 
મૂકવા જોઇએ નહીં.

•  સળગતી મીણબતીથી પાલતુ પ્રાણીન ેિૂર 
રાખો.

મીણબતીઓ

મીણબતીઓનંુ ધયાન રાખો

	
 શ્ષે્ઠ સૂચના

	
 શ્ષે્ઠ સૂચના



•  Plan an escape route and make sure 
everyone knows how to escape.

• Make sure exits are kept clear.

•  The best route is the normal way in and 
out of your home.

•  Think of a second route in case the first 
one is blocked.

•  Take a few minutes to practise your 
escape plan.

•  Review your plan if the layout of your 
home changes.

Be prepared by making a 
plan of escape

Keep door and 
window keys 
where everyone 
can find them

Plan an escape route

 Top tip 
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Fitting smoke alarms is the 
first crucial step to protecting 
yourself from fire. But what 
would you do if one went off 
during the night?

This section will help you make 
a plan ready for an emergency.

ESCAPE

PLAN 
A SAFE
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બહાર 
નીકળવાના	એક 
સલામત માગ્મનું	
આયોજન કરો
આગથી તમારી જાતનંુ રક્ષણ કરવા માટે 
સમોક એલારસ્સ ફિટ કરવા એ સૌપ્રથમ 
હનણા્સયક પગલુ ંછે. પરુંત ુરાહત્ર દરહમયાન તે 
ચાલ ુથઈ જાય થાય તો તમ ેશુ ંકરશો?

ઇમરજનસી માટે તયૈાર થવાનંુ આયોજન 
કરવામા ંઆ હવભાગ તમને મદદ કરશ.ે

•  બહાર નીકળવાના માગ્મનુ ંઆયોજન કરો અન ેકેવી 
રટીતે બહાર નીકળી જવુ ંતેની સૌન ેજાણ હોય તેની 
ખાતરટી કરો.

•  બહાર નીકળવાના માગમોન ેખલુલા ંરાખવામા ંઆવે 
તેની ખાતરટી કરો.

•  શ્ષે્ઠ માગ્મ તમારા ઘરમા ંપ્રવેશવાનો અન ેબહાર 
નનકળવાનો સામાનય માગ્મ છે.

•  પ્રથમ માગ્મ બધં થઈ ગયો હોય તો બીજા માગ્મ મા્ ે
તવચારો.

•  તમારા બહાર નીકળવાના આયોજનની પે્ર્્ટીસ 
કરવા મા્ ેથોડી મીની્ો ફાળવો.

•  તમારા ઘરના નકશામા ંફેરફાર થાય તો તમારા 
આયોજનની ફરટીથી તવચારણા કરો.

બિાર નીકળવાનો પલાન 
બનાવીને તયૈાર રિો

દરવાજા અને બારીની 
ચાવીઓ બધા ંશોધી શકે 
તવેી જગયાએ મકૂો

	
 શ્ષે્ઠ સૂચના

બિાર નીકળવાના માગ્સનંુ આયોજન કરો



  Don’t tackle fires yourself. 
Leave it to the professionals.

•  Keep calm and act quickly, get 
everyone out as soon as possible.

•  Don’t waste time investigating 
what’s happened or rescuing 
valuables.

•  If there’s smoke, keep low where 
the air is clearer.

•  Before you open a door check if 
it’s warm. If it is, don’t open it – 
fire is on the other side.

•  Call 999 as soon as you’re clear of 
the building. 999 calls are free.

What to do if there is  
a fire 

 Top tip 

Get out, stay out and call 999

   
If you can’t get out, get 
everyone into one room, ideally 
with a window and a phone.

•  Put bedding around the bottom of 
the door to block out the smoke.

•  Call 999 then open the window and 
shout “HELP FIRE”.

•  If you’re on the ground or first floor, 
you may be able to escape through 
a window.

•  Use bedding to cushion your fall 
and lower yourself down carefully. 
Don’t jump.

•  If you can’t open the window break 
the glass in the bottom corner. 
Make jagged edges safe with a 
towel or blanket.

What to do if your 
escape is blocked
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	  તમારી જાત ેઆગનો સામનો કરશો નિીં. 
ત ેવયાવસાહયકો પર છો્ડી દો. 

•  શાતં રહો અન ેઝડપથી કામ કરો, શક્ 
તે્લી વહેલી તકે િરેકન ેબહાર કાઢો.

•  શુ ંથ્ુ ંતેની તપાસ કરવામા ંઅન ેદકમંતી 
વસતુઓ બચાવવામા ંસમય વેડફશો નહીં.

•  ધમુાડો હોય તો, નીચા નમો જયા ંહવા શદુ્ધ 
હોય છે.

•  તમે િરવાજો ખોલો ત ેપહેલા ંત ેગરમ છે 
કે કેમ ત ેતપાસો. જો ત ેગરમ હોય તો તનેે 
ખોલશો નહીં - સામેની બાજુ આગ છે.

•  તમે સબલડીંગની બહાર આવો કે તુરંત જ 
999 ન ેકોલ કરો. 999 કોલસ મફત છે.

આગ લાગે તો શું 
કરવુ ં

	
 શ્ષે્ઠ સૂચના

બિાર નીકળી જાવ, બિાર જ રિો અને 999 ન ેકોલ કરો

	  	
જો તમ ેબિાર નીકળી ન શકો તો, એક 
રૂમમા ંબધાનેં ભેગા કરો, જેમા ંબારી અને 
િોન િોય.

•  િરવાજાના નીચેના ભાગે કપડા ંભરાવો જેથી 
ધમુાડો આવતો અ્કાવી શકાય.

•  999 ન ેકોલ કરો પછટી બારો ખોલો અન ેબમૂો 
પાડો “હેલપ ફાયર”.

•  જો તમે પ્રથમ અથવા નીચેના માળ પર હો 
તો, કિાચ બારટીમાથંી બહાર નીકળી શકશો.

•  તમારા પડવામા ંરાહત મા્ ેપથારટીનો ઉપયોગ 
કરો અન ેધયાનપૂવ્મક નીચા નમીન ેબહાર 
નીકળો. કૂિકો મારશો નહીં.

•  તમે બારટી ખોલી ન શકો તો ખણુાના નીચેના 
ભાગેથી કાચ તોડો. ્ુવાલ અથવા બલનેકે્થી 
ધારિાર દકનારટીઓ સલામત કરો.

તમારો બિાર નીકળવાનો 
માગ્સ બલોક થયલે િોય  
તો શુ ંકરવું



KEEP

CLEAR

KEEP

CLEAR

How to escape  
from a high level 
building 

•  As with all buildings, you should 
plan and practise an escape route.

•  Avoid using lifts and balconies if 
there is a fire.

•  It is easy to get confused in smoke, 
so count how many doors you need 
to go through to reach the stairs.

•  Check there is nothing in the 
corridors or stairways that could 
catch fire – like boxes or rubbish.

•  Make sure doors to stairways are 
not locked.

•  Make sure everyone in the building 
knows where the fire alarms are.

•  You should still get a smoke alarm 
for your own home, even if there is 
a warning system in the block.

•  Don’t run around, you’ll 
make the flames worse.

•  Lie down and roll around. 
It makes it harder for the 
fire to spread.

•  Smother the flames  
with a heavy material,  
like a coat or blanket.

•  Remember, Stop,  
Drop and Roll!

What to do if your 
clothes catch fire

STOP! ROLL!DROP!
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બિુમાળી બબલ્ડીંગમાથંી 
કેવી રીત ેનીકળવું 

•  તમામ સબલડીંગો સાથ,ે તમારે બહાર 
નીકળવાના માગ્મનુ ંઆયોજન અન ેપે્ર્્ટીસ 
કરવી જોઇએ.

•  આગ લાગી હોય તો લીફ્ અન ેબાલકનીનો 
ઉપયોગ ્ાળો.

•  ધમુાડામા ંગભરાઇ જવુ ંસામાનય છે, આથી 
સીડી સધુી પહોંચવા મા્ ેતમારે કે્લા 
િરવાજામાથંી પસાર થવાનુ ંછે ત ેગણી રાખો.

•  પરસાળ અન ેિાિરા પર આગ પકડી શકે તવેું 
કંઇ નથી તેની તપાસ કરો - જેમ કે ખોખા ં
અથવા કચરો.

•  સીડીમાગ્મના િરવાજા પર તાળા ંમારેલ ન હોય 
તેની ખાતરટી કરો.

•  ફાયર એલારસ્મ ક્ા ંછે તેની સબલડીંગમા ં
તમામન ેખબર હોય તેની ખાતરટી કરો.

•  બલોકમા ંચેતવણી આપતી સસસ્મ હોય તો 
પણ, તમારા પોતાના ઘરમા ંપણ તમારે સમોક 
એલામ્મ લગાડવો જોઇએ.

સાફ રાખો

•  આજુબાજુ િોડશો નહીં, 
તમે જવાળાન ેવધ ુભયજનક 
બનાવશો.

•  નીચે સઇૂ જાવ અન ેઆળો્વા 
માડંો. આથી આગ 
ફેલાવવામા ંમુશકેલી થાય 
છે.

•  ભારે સામગ્રી, જેમ કે 
કો્ અથવા બલનેકે્થી 
જવાળાન ેહળવી કરો.

•  યાિ રાખો, થોભો, 
નીચે પડો અન ે
આળો્ો!

તમારા કપ્ડામા ંઆગ લાગે તો 
શુ ંકરવું

થોભો! આળોટો!નીચ ેપ્ડો!



Close inside doors at night 
to stop a fire from spreading. 

Turn off and unplug electrical  
appliances unless they are designed  
to be left on – like your freezer.  

Check your cooker  
is turned off. 

Don’t leave the washing  
machine on. 

Turn heaters off and put  
up fireguards. 

Put candles and cigarettes  
out properly. 

Make sure exits are kept clear. 

Keep door and window  
keys where everyone can  
find them. 

 Top tip 

Close inside doors at night

Check list

MAKE A 
BEDTIME 
CHECK

You are more at risk 
from a fire when 
asleep. So it’s a good 
idea to check your 
home before you  
go to bed.
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સતૂી વખતે 
તપાસ કરો

ઊંઘમા ંિો તયારે તમ ેતમારી 
પર આગનંુ જોખમ વધ ુછે. 
આથી તમ ેસૂવા જાવ તે 
પિેલા ંતમારા ઘરની તપાસ 
કરવી એ સારો હવચાર છે.

અંિરના િરવાજા રાતત્રના બધં કરો		
જેથી આગન ેફેલાતી અ્કાવી શકાય.	

ઇલે્ ટ્ટીકલ ઉપકરણો બધં કરો અન ે 
પલગ કાઢટી લો સસવાય કે ત ેચાલ ુરાખવા  
મા્ ેબનાવવામા ંઆવયા ંહોય -  
જેમ કે તમારં દફ્ઝર. 	

તમારં કુકર બધં હોય તેની ખાતરટી કરો.	

વોશીંગ મશીનન ેચાલ ુકસથતતમા ંમૂકશો નહીં.	

નહ્સ્મ બધં કરો અન ેફાયરગારઝ્મ મૂકો.	

મીણબતી અન ેસસગારેટસન ેયોગય રટીતે 
બઝુાવી િો.	

બહાર નીકળવાના માગમોન ેઅડચણોમુ્ત  
રાખવામા ંઆવે તેની ખાતરટી કરો.	

િરવાજા ંઅન ેબારટીની ચાવીઓ બધા ંશોધી  
શકે તેવી જગયાએ મૂકો.	

સૂગ્ચ તપાસો

	
 શ્ષે્ઠ સૂચના

રાહત્રના દરવાજા અંદરથી બધં કરો



In the event of a fire, get out, 
stay out and call 999. For further 
fire safety information contact 
your local fire and rescue  
service (not 999). Or visit  
www.facebook.com/firekills
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સમોક એલારસ્મ 
જીવન બચાવે છે


