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ግዴታ ዝኾኑ ምልክታት ትኪ

ኩሉ ገዛ እንተውሓደ ኣብ ሕድ ሕድ ክፍሊ ሓደ
ምልክት ትኪ ክህልዎ ኣለዎ፡፡ እቶም ምልክታት
መውጽኢ ትኪ ሓደጋ ሓዊ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን
ኣቐዲሞምምልክት ይህቡ፡፡ እቶም መንቃሕቲ በርታት
ኣብ ዝተዓጸውሉ እዋን እውን ካብውሽጢ ይስምዑ፡፡
እቶም ባትሪታት ኣብ ኣመት ሃደ ጊዜ ይልወጡ፡፡ ናይ
ፈተነ በተናት ጠዊቖም ነቶም በተናት በብእዋኑ
ይፈትንዎም፡፡



ናይ ግድን ዝህሉ መሳርሒመጥፍኢ ሓዊ

ሕድ ሕድ ገዛ ናይ ሓዊ ቱቦ ወይ መጥፍኢ ሓዊ ክህልዎ ይግባእ፡፡ ክልቲኦም እንተዝህልዎም

ይምረጽ፡፡ እቲ መሳርሒመጥፍኢ ሓዊ ብቐሊሉ ዝርከብ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ኣብቲ ገዛ ዝነበር ኩሉ

ሰብ እቲ መሳርሒ ኣበይ ከምዝቕመጥ ክፈልጥ ኣለዎ፡፡ ብጥንቃቐ ንምጥቃም እቶምመምርሕታት

የንብቡ፡፡
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ክጥቀሙ ከለው ዓይኖም ካብቲ ኩከር ከይነቕሉ፡፡ ከብስሉ ከው ዝኾነ ምቁርራጽ ምስ

ዘጋጥሞም ኩሎም ቀለበታት የጥፍእዎም፡፡ ናይ ኩከር መንቅሒ/አውቶማቲክ ዘጥጥፍእ
መሳርሒ ይግጠሙ፡፡ ክፍቲ ተቀጻጻሊ ክጥቀሙ እንከለው ይጠንቀቑ፡፡ ዝበርህ ሽምዓ ገዲፎም

ኣይውጽኡ፡፡ ዝበርሁ ዘለው ሽምዓታት ኣብ ጥቓ ብቐሊሉ ዝቀጻጸሉ ኣቑሑ ከየቕምጡ፡፡ ኩሉ

ተረፍ ሓሙኽሽቲ ብጥንቃቐ የወግዱ፡፡ ዝኾነ ትኩስ ሓሙኽሽቲ ኣብ መአከቢ ጉሓፍ

ኣየቐምጡ፡፡
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ካብ ገዛ ክወጹ ወይ ክድቅሱ እንከለው ማሽናት

መሕጸቢ ክዳን ወይ ተምብል ድራየር ኣጥፍእዎ፡፡

ናይ ኤሌክትሪክ መሳርሕታትን መገጣጠምታትን

ክገጥምን ክጽግንን ዝኽእል ብቕዓት ሰለዎ

ኤሌክትሪሻን እዩ፡፡ ኮነ ተባሂሉ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም

የህንጻ መሳርያዎች፣ ካርድቦርድ ቦክስስን ካልኦትን

ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ፡፡ መወጻጽኢ ደረጃታትን

ጋራዣትን ካብ ተቐጻጸልቲ መሳርሕታት ናጻ

ከምዝኾኑ የረጋግጹ፡፡ ናይ ጉሓፍ ኮንተይነራት

ካብቲ ህንጻ የርሕቕዎ፡፡



ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን እንታይ ንግበር

1) ምድሓን

ኩሉ ብደሓን ምውጽኡ የረጋግጹ፡፡ ትኪ ብዘለዎ

ንምውጻእ ምፍታን ሓደገኛ እዩ፡፡ በርታት

ይዕጸው፡፡ ቅድም ኢሎም ብዝተስማዕምመዕሎም

ነጥብታት ምውጾኦም የረጋግጹ፡፡

2)  ማሳወቅ ምፍላጥ

ብ 110 ብምድዋል ንግልጋሎት ሓዊ የፍልጡ፡፡
እቲ ሓደጋ ሓዊ ዘጋጠመሉ ህንጻ ብትክክል

ይግለጹ፡፡

3) ምጥፋእ

እቲ ሓደጋ ሃዊ ከቢድ እንተዘይኮይኑ ብሓዊ ሆስ

ወይ በመጥፍኢ ሓዊ ንምጥፋእ ይፈትኑ፡፡

ንዓርሶም ንሓደጋ ከየቃልዑ፡፡ ትኪ መርዘኛ እዩ፡፡

ኩነታት ምግምጋሞም ደረጃታት ተግባር ንምፍላይ

ይሕገዞም፡፡ ስሩዕ ናይ ሓዊ ድሪላት ምጥቃም

ኣድላይ እዩ፡፡ ኩሉ ሰብ እንታይ ክገብር ከምዘለዎ

ክለማመድ እዩ፡፡



ንህጻውንቲን ቆልዑትን ካብ ሓደጋ ሓዊ ምክልኻል

• ህጻውንቲን ቆልዑትንሒዝክን ወይ ካዓ

እናጥወብክን ውዑይ ዝስተ ነገር

ኣይትሓዛ።

• እቶን ሓዊ፡ ገዛ መውዓዪ፡ መብሰሊ

መግቢን ዝኣምሰሉን፣ ህጻውንቲን

ቆልዑን ኣብዘየርክቡዎም ቦታ ክኾኑ

ኣለዎም።

• ኣብ መሕጸቢ ጋብላ ዘሎማይ

ንህጻውንቲን ቆልዑን መታን ከይጎድእ

መጠን ዋዒ ናይት ማይ ቀዲምካ ፈትሽ።

እቲ መውዓዪ ማይ፡ መጠን ዋዒ ናይቲ

ዝሰዶ ማይ መታን ጹቡቕ ክኸውን

ክስታኻኸል ኣለዎ።



ንህጻውንቲን ቆልዑትን ካብ ሓደጋ ሓዊ ምክልኻል

• ህጻውንቲን ቆልዑትን ካብ ማይ

መፍልሒ ኣቑሑት ኣርሕቑ።

• ናይ ሻሂ መፍልሒ - ባዕሉ እቲ መፍልሒ
ኣቕሓን ምስኡ ዝታሓሓዝ ገመድ

ኤሌክትሪክን ብኸመይ ከተቕምጦ

ከምዝግባእ ምፍላጥ የድሊ።

• መሸፈኒ ዘለዎ ናይ መግቢጠረጴዛ

/ጣውላ/ ተጠንቂቕካ ራኣዮ፤ ኣብኡ
ዘለዉ ናይ ቡን ኩባያታት፡ ዝበርሁ

ሽምዓታትን ዝኣምሰሉን ምጥንቃቕ

የድሊ፤ ምኽንያቱ ህጻውንቲን ቆልዑትን

ነቲ መሸፈኒ ብታሕቲ ኮይኖም

እንተስሒቦሞ ክጎድኦም ስለዝኽእል።



ህጻን ወይ ቆልዓ እንተተቓጺሉ

• እንድሕር ዳኣ እቲ ህጻን /ቆልዓ/ ብሓዊ
ኣዝዩ ተቓጺሉ እዩ ኢልካ ሓሲብካ፣ ን

20 ደቒቓ ዝኣክል መጠን ዋዒኡ 20

ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብዝኾነ ማይ

እናፍሰስካ ኣዝሕሎ። እዚ ምኽሪዚ

ኣብዝኾነ ዕድመ ንዘሎ ሰብ እውን

ዝጠቅም እዩ።

ዘክር 20 - 20



እዚ ብሮሸር ካብ30    ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ንላዕሊ ብኖርወጂያን ማሕበር ምክልኻል ሓደጋ ሓዊ ኣብ መርበብ ሓበሬታ : 
www.brannvernforeningen.no/brannsikker ክቕመጥ እዩ፡፡

http://www.brannvernforeningen.no/brannsikker

