چوٌی صاف کرًے واال شعبہ

چوٌی صاف کرًے واال شعبہ
گھریلو سیڑھی کو چھت سے
کن از کن هیٹر بلٌد ہوًا چاہیے۔
اگر چھت پاًچ هیٹر سے
زیادٍ بلٌد ہو تو سیڑھی کو
بلٌدی پرهحفوظ کرًا الزهی ہے
تاکہ وٍ دائیں بائیں پھسل ًہ سکے۔

دراهي کے عالقے کا فائر بریگیڈ

چوٌی صاف کرًے واال شعبہ
چمنی صاف کرنے واال آنے واال ہے۔
اگر اًگیٹھی کی بلٌدی چھت سے
ایک سو بیس سٌٹی هیٹر سے زائد
ہو تواًگیٹھی کے ساتھ ایک
پلیٹ فارم بٌاًا ہو گا۔
جوعرات

سوهوار

جوعہ

هٌگل

ہفتہ

بدھ

اگر آپ گھر پر نہ ہوں تو کیا چمنی صاف کی جائے گی؟
اگر هالک هکاى یا هکیي یہ چاہتا ہو کہ اى کی غیر هوجودگی هیں چوٌی صاف کی
جائے تو
اگر هالک هکاى یا هکیي یہ چاہتا ہو کہ اى کی غیر هوجودگی هیں چوٌی صاف کی جائے
تو  03.70اور00.00
بچے بعد دوپہر کے درهیاى  32 20 89 40پر
یا کسی اور طریقے سے اطالع دیں۔ یہ اطالع صفائی کے دى سے کن از کام ایک دى
پہلے هوصول ہو جاًا چاہیے۔
اہم۔ :اس معلوماتی پرچے کے اندر رکھی معلومات کو غور سے پڑھیں۔

چھت کی سیڑھی اوپر اور ًیچے
دوًوں طرف سے هضبوطی سے
چھت کے ساتھ باًدھی ہوًا چاہیے۔

صفائی کا بل Drammenregionens brannvesen IKSکی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔
قیوت اور اس سے هتعلقہ هعلوهات کے لیے ہن سے ٹیلیفوى پر رابطہ قائن کریں یا
www.drbv.noهالحظہ کریں۔

Drammensregionens brannvesen IKS
Feierseksjonen
Langes gate 11, 3044 Drammen
Tlf.: 32208940 Faks: 32208999
http://www.drbv.no

feierseksjonen@drbv.no
Besøksadresse: Kobbervikdalen 65, Drammen
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اضتعوبل کر ضکے۔ حفبظی اقدام کے طور پر صفبئی واال یہ ضیڑھی خود دیوار
ضے لگبئے گب اور اضتعوبل کے ثعد خود ہی اضے اتبرے گب

چوٌی صاف کرًے واال شعبہ

اہم


آگ ضے ثچبئو کے حفبظتی اقداهبت اور ًگراًی کے قواعد کی دفعہ §7-3
ب ضرورت اور کام از کم چار سال کے دوران ایک مرتبہ صاف کرنا
کے مطابق چمنی حس ِ
الزمی ہے۔ اس بات کا فیصلہ چمنی صاف کرنے واال کرتا ہے کہ اگلی مرتبہ چمنی کب
صاف کی جائے گی۔ اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ دھواں کتنا گاڑھا ہے ،وہ کتنا
ہے ،اور انگیٹھی کتنی مرتبہ چالئی جاتی ہے۔ اگر چھت پر سیڑھی نہ ہو یا کسی اور محفوظ
طریقے سے چمنی تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو چمنی صاف نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے
آخری صفحے پر بنائی گئی تصویر دیکھیں



یہ صفبئی کرًے والے کی ذهہ داری ہے کہ وٍ اًگیٹھی ضے ًکلٌے واال
دھویں کب پبئپ ،اور چوٌی کی تہہ کو صبف کرے۔ لیکي صفبئی کرًے والے
کے ضبتھ هعبہدٍ کر کے هبلک هکبى خود ثھی یہ صفبئی کر ضکتب ہے۔اگر
یہ کبم صفبئی والے ًے کرًب ہو تو الزهی ہے کہ اضے اًگیٹھِی تک پہٌچٌے
کی ضہولت پہٌچبئی جبئے۔ هبلک هکبى کب هوقع پر هوجود ہوًب الزهی ہے۔ ۔



اگر صفبئی کے ضلطلے هیں کوئی ضوال ہو یب هتعلقہ دى هیں کطی
خبؼ وقت کب هعبہدٍ کرًب هطلوة ہو تو ضبڑھے پرکن از کن صفبئی کے ایک
دى پہلے راثطہ قبئن کریں۔ 79900220ضبت اور تیي ثچے ثعد دوپہر کے
درهیبى اگر صفبئی ًہ کرواًب ہو یب هتعقلہ دى صفبئی کرواًے هیں هػکل
پیع آ رہی ہو تو صفبئی کرًے والے کو کن از کن ایک دى پہلے اطالع دیٌب
ضروری ہے۔ اگر یہ اطالع ًہ دی جبئے تو ہوبرے هوقع پر پہٌچے کی ادائیگی
کب ثل آپ کو ادا کرًب ہو گب۔ ایطی صورت هیں صفبئی کے لیے اضی ضبل
ایک ًئے دى کب تعیي کیب جبئے

صفائی کے شعبے کی دیگر خدمات



اًگیٹھی کب هعبئٌہ۔ قبًوى اش هعبئٌے کب تقبضہ کرتب ہے

صفائی کے شعبے کی اضافی خدمات



گھریلو اور هرکسی اًگیٹھیوں کی صفبئی



هعبہدٍ کے ثعد آگ ضے هتعلق اور تکٌیکی هعبئٌے



آگ کب پتہ ثتبًے والے اور آگ ثجھبًے والے آالت کب هعبئٌہ

اس طرح آپ چمنی میں آگ کا تدارک کر سکتے ہیں



خػک لکڑی جالئیں



جت جالئیں تواًگیٹھی کو تبزٍ ہوا هلٌب چبہیے۔



خیبل رکھیں کہ اًگیٹھی اور ا ضکے توبم حصے خػک ،ثٌد ،درضت حبلت هیں ہوں۔



خیبل رکھیں کہ جص کورے هیں اًگیٹھی ہو وہبں تبزٍ ہوا آتی ہو

یاد رکھیے

·



اگر انگیٹھی میں آگ لگ جائے تو



صفبئی کے وقت توبم اًگیٹھیبں ثٌد ہوًب چبہیں



اًگیٹھی کے توبم ضوراخ اور دروازے ثٌد کرلیں



اپٌی کرایہ داروں کو اطالع دیں



کوغع کریں کہ آگ پھیل ًہ جبئے



جہبں صفبئی کرًب ہو وہبں ضیڑہیوں اور فرظ کو ڈہبًپ لیں



فبئر ثریگیڈ کو فوى کریں



ایطی اغیبء جي کو ًقصبى پہٌچ ضکتب ہو اًہیں ہٹب لیں یب اى کو ڈہبًپ دیں



اًگیٹھی کے ارد گرد جگہ کھلی اور صبف رکھیں تبکہ صفبئی کبکبم آضبًی ضے ہو
ضکے



ایک پبش غدٍ ضیڑھی اچھی حبلت هیں هوجود ہوًب چبہیے جطے صفبئی واال

