
 
ਘਰੇਲੂ  ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ  ਚੱੁਕਣਯੋਗ

(ਪੋਰਟੇਬਲ)  ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ  ਿਵਆਪਕ
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ  ਵਰਤ�  �  ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ  ਕਰਨਾ

ਿਵਧਾਨਕ  ਸੋਧਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਰੁਕਾਵਟਾਂ �  ਦੂਰ
ਕਰਨਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਚੱੁਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣ ਕੁਸ਼ਲ
ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, FSD ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤਾ ਂਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ
�ਮ ਉਪਕਰਣਾ ਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਂ � ਉਹਨਾ ਂ ਚੱੁਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾ ਂ ਦੀ
ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਿਵੱਚ ਜੰਗਾਲ, ਿਰਸਾਅ ਜਾ ਂਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ
ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ � ਵਰਤਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਰਿਜਸਟਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ
ਿਵਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਚਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ।

ਹਾਗਂਕਾਗਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਿਵਭਾਗ 

ਿਵਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਿਜਹੇ ਚੱੁਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾ ਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਂ� ਹਰ ਸਮ�
ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ �ਮ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ
ਵਾਰ RFSIC ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾ�ਨੀ ਫਰਜ਼ ਤ� ਮੁਕਤ
ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਛੋਟ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ:

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਗ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਲਈ ਅਿਭਆਸ ਦੇ
ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਚੱੁਕਣਯੋਗ
ਉਪਕਰਣ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾ�ਨਾ ਂਦੇ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸ�ਸ ਜਾ ਂਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਥਾਨ

ਚੱੁਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣ ਜੋ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਝੇਂ ਖੇਤਰ, ਿਜਵ�
ਿਕ ਸਾਝੇਂ ਗਿਲਆਰੇ, ਲਾਬੀ, ਪੌੜੀਆ,ਂ ਆਿਦ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੱੁਕਣਯੋਗ  ਉਪਕਰਣਾਂ ' ਤੇ  ਪ�ਵਾਨਗੀ  ਯੰਤਰ  ਿਵਧੀ

ਉਤਪਾਦ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾ ਂ�
ਹਾਗਂਕਾਗਂ ਿਵੱਚ ਿਵਕਰੀ ਜਾ ਂਸਪਲਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੁੱਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾ ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਉਪਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ� ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ,
ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਜਾ ਂਅੱਗ � ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਵਜ� ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਿਨਰਿਮਤ, ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਂਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਚੁੱਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੱੁਕਣਯੋਗ  ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ  ਜਾਂਚ



ਘਰੇਲੂ  ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ  ਚੱੁਕਣਯੋਗ  (ਪੋਰਟੇਬਲ)
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ  ਿਵਆਪਕ  ਸਵੈ-ਇੱਛਤ  ਵਰਤ�  �

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ  ਕਰਨਾ

消防處計劃透過修訂法例，
⿎勵市⺠⾃願在住⽤處所
使⽤⼿提滅⽕設備。

ਸਟ�ਡ-ਅਲੋਨ ਫਾਇਰ
ਿਡਟੈਕਟਰਾ ਂਅੱਗ ਸੂਚਕ ਯੰਤਰ

ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਵਰਤ� �
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ

ਚੱੁਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ,
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਮ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ
ਚੱੁਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤਾ ਂਿਵੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱੁਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾਂ
ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਵਰਤ� � ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂ ਦੇ ਘਰਾ ਂ ਿਵੱਚ
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੀਮਾ-ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਗਂਕਾਗਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਿਵਭਾਗ 
(FSD)

ਘਰੇਲੂ  ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ  ਿਮੱਥੇ  ਅੱਗ  ਤ�
ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ  ਦੇ  ਉਪਾਅ

FSD "ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਿਤਆਰੀ 'ਤੇ ਿਤੰਨ ਬੁਿਨਆਦੀ ਹੁਨਰਾ"ਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆ ਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਮੱਥੇ ਅੱਗ ਤ�
ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ � ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ
ਬੇਿਝਜਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਈ- ਮੇਲ：domestic_portable_e@hkfsd.gov.hk

ਸਟ�ਡ-ਅਲੋਨ ਫਾਇਰ ਿਡਟੈਕਟਰਾ ਂਅੱਗ ਸੂਚਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਵਰਤ� � ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ

ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ (ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ) ਅਿਧਿਨਯਮਾ ਂ� 2021 ਿਵੱਚ ਇਸ
ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ/ਅਹਾਿਤਆ ਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ/ਂ
ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟ�ਡ-ਅਲੋਨ ਫਾਇਰ
ਿਡਟੈਕਟਰਾ ਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਜਾਚਂ ਜਾ ਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਅੱਗ
ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂ� ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਿਜਹੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਂ� ਹਰ ਸਮ� ਉਪਕਰਣਾ ਂ� ਕੁਸ਼ਲ
ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ �ਮ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ
RFSICs ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕ�ਨੀ ਫਰਜ਼ ਤ� ਵੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
 

FSD ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਚੱੁਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾ ਂਸਮੇਤ, FSI/E
� ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂ� ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
 

ਚੱੁਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾ ਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਂ� ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ (ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-
ਸਾਮਾਨ) ਅਿਧਿਨਯਮਾ ਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ�ਨੀ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾ ਂਕ�ਨੀ ਲੋੜਾ ਂ� ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਨਾ
ਠੇਕੇਦਾਰ � ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਗਤ � ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, FSD ਨੇ ਿਵਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹ� ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤਾ ਂ ਿਵੱਚ
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਚੱੁਕਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾ ਂਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਰਤ� � ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।


