ምክልኻል ሓዊ
መንበሪ ገ ዛ

ምክልኻል ሓዊ
መጠንቀቒ ሓዊ
መጠንቀቒ ሓዊ: ኣብ ገ ዛኻ ባርዕ ሓዊ ኣብ ዚለዓለሉ እዋን: ብጊዜ ናይ ምውጻእ ዕድልካ የ ዛይዶ። መጠንቀቒ ሓዊ: ኣብ ጥቓ መደቀሲ
ክፍሊኣብ ናሕሲ ይለግብ። ኣብ መደቀሲ ክፍሊኤለክትሮኒካዊ መሳርሒንኣብነ ት ከምሞባይል ስልኪብኤለክትሪክ ትመልእ እንተ
ኾይንካ: ኣብኡ’ውን መጠንቀቒ ሓዊ ኪህሉ ኣለዎ። ኣብ ነ ፍሲወከፍ ደርቢገ ዛ እንተ ወሓደ ሓደ መጠንቀቒ ሓዊ ኪህሉ ይግባእ። እቲ
ገ ዛ ካብ 60 ትርብዒት ሜትሮ ዚዓቢእንተ ኾይኑ: ሓያሎመጠንቀቕቲ ሓዊ ምእታውየ ድሊ። ኣብ ገ ዛኻ እተእትዎ መጠንቀቒ ሓዊ
ዚሰርሕባተሪ ኪህልዎ ሓላፍነ ት እትስከምንስኻ ኢኻ። ኣብ ገ ዛኻ መጠንቀቒ ሓዊ የ ብልካን፧ ሓድሽ መጠንቀቒ ሓዊ ከእትወልካ ምስ
ዋና-ገ ዛኻ ርክብ ግበር።

መጠንቀቒ ባርዕ ሓዊ በዚ ዚስዕብ ኣገ ባብ ኢኻ ትፍትን
ኣብ ኵሉ ዓይነ ት መጠንቀቒ ሓዊ ዚርከብ መጠወቒ ብምጽቃጥ ዚሰርሕን ዘይሰርሕን ትፍትን። ንሒደት ካልኢታት ጸቒጥካ ሓዝ። ኣውያት
ድምጺኪህብ እንተ ዘይጀሚሩ ብሓዲስ ባተሪ ክትፍትኖ ትኽእል። ንመጠንቀቒ ሓዊ በብእዋኑ ፈትን፤ ንኣብነ ት ጌሽካ እንተ ኔርካን
ኣብ እዋን ፋልማይ ዋዜማልደትን (första advent)። ንመጠንቀቒ ሓዊ ኔርካ-ኔርካ ምጽራይ ኣይትረስዕ።

ንመጠንቀቒ ባርዕ ሓዊ ንምፍታን ዚወሃብ መዘኻኸሪ
ቍጽሪ ዚሰርሕ መጠንቀቒ ሓዊ ኪዛይድ ምእንቲ: ’ኣክቲቭ ሞት ብራንድ’ (Aktiv mot brand) ዝተባህለ መርበብ: ሰብ ንመጠንቀቒ
ሓዊ ኪፍትን ብመልክዕ ኤስኤምኤስ ስሩዕ ናይ መዘኻኸሪ ዕድል ይህብ። ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነ ት
www.skyddadigmotbrand.se ብምእታው: መዓስ-መዓስ መዘኻኸሪ ኪመጸካ ከምትደሊብቐሊሉ ከተተኻኽል ትኽእል።

ብኢድ ዚተሓዝ መጥፍኢሓዊ
መጥፋእቲ ባርዕ ሓዊ: እንተ ወሓደ ሓደ 6 ኪሎግራምዚምዘን ዝተሓተ ክላስ (43A 233 BC) ዘሎዎ መጥፍኢሓዊ
(pulversläckare) ኣብ ገ ዛኻ ክትሕዝ ይምዕዱ። ናይ ዕረፍቲ ገ ዛ’ውን (Sommarstuga) ከምመንበሪ ገ ዛ እዩ ዚቝጸር።
ኣብ ማኪና: ኣብ ተሰሓቢ ማኪና: ኣብ ጃልባ ወይ ካልእ ተመሳሳሊከኣ: ናይ 2 ኪሎግራምመጥፍኢሓዊ ስሊንደር ምሓዝ የ ድሊይብሉ።
ናይ ኢድ መጥፍኢሓዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ድሕነ ት ሓውን ኣብ ዓበይቲ ማእከላት መሸጣወይ ዕዳጋ መሳርሕታት ህንጻ ምግዛእ
ይከኣል።

ኮቦርታሓዊ
ኣብ ገ ዛ ኮቦርታክትሕዝ ጽቡቕ’ዩ። ኣብ ክዳን ወይ ኣብ ካልእ ንእስ ዝበለ ነ ገ ር ባርዕ ሓዊ ምስ ዚለዓል ዓፊንካ ንምጥፋእ
ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

ዓቃኒ ጊዜን (timer) ሓላው-እቶንን (spisvakt)
እቶን ወሊዕካ ከየ ጥፋእካ ክትርስዖ ቀሊል’ዩ፤ ዚበዝሑባርዓት ሓዊ ከኣ ኣብኡ’ዮምዚጅምሩ። ኣብ ልዕሊእቶን ጋዕ-ገ ልጠም
ኣይትዕቈር፤ እቶን ዝጠፍአን ዘይጠፍአን ምቍጽጻር ኵሉሳዕ ከምልማድ ውሰዶ። ኣብ መሳርሕታት ኤለክትሪክ ታይመር ኣእቱ እሞ:
ዝተዓቀነ ጊዜ እዋኑ ምስ ኣኸለ እቲ መሳርሒይጠፍእ። ሓላው-እቶን: እቲ እቶን ኣመና እንተ ረሲኑ ወይ ኪተክኽ እንተ ጀሚሩ ነ ቲ
እቶን የ ጥፍኦ። ኣስተውዕል! ሓላው-እቶን ብዋና-ገ ዛ እዩ ዚተኣታቶ።
Foto:
Johan Eklund

ናይ ኢድ መጥፍኢሓዊ በዚ ዚስዕብ ኣገ ባብ ትጥቀም:-

1. ንመሐለውታ(መእሰሪ)

3. ንመትሓዚ ጠውቕ።

ጐማመንዚዕካ ብተኮ

2. ንመጥፍኢሓዊ

ናብ ሓዊ ገ ጽካ
ኣትሒትካ ሓዝ።
ናብ ሓዊ ገ ጽካ
ኣቕንዕ።

ናትካን ናይ ጐረባብትኻን ድሕነ ት ኣዛይድ
ዓመት-ዓመት ኣብ ከባቢ መጥፋእቲ ባርዕ ሓዊ ካልማር 32 ዝበጽሑባርዓት ሓዊ የ ጋጥሙ
። ናይ ገ ዛኻ ምክልኻል ሓዊ ክትቈጻጸር
ነ ዛ እትስዕብ ዝርዝር ኣገ ባባት ተኸተል። ብዛዕባ ምክልኻል ባርዕ ሓዊ ሕቶ እንተሎካ ምስ ምክልኻል መጥፋእቲ ሓዊ ብቝጽሪ
ስልኪ0480-45 75 10 ርክብ ክትገ ብር ሓንጎፋይ ንብለካ።

ባርዕ ሓዊ ምውጋድ
ክርቢት ወይ መወልዒ: ቈልዑኣብ ዘይረኽብዎ ቦታኣቐምጥ።
ኣብ ገ ዛ ኣብ ዘየ ለኻሉ ወቕቲ ወይ ኣብ እትድቅሰሉ እዋን: ሓጻቢት ክዳን: መንቀጺት ማኪና: ሓጻቢት ኣቝሑወይ ካልኦት ማሽናት
ፈጺምካ ወሊዕካ ከየ ጥፋእካ ኣይትግደፍ።
ዋዒ ኣብ ዚውስኸሉ ጊዜ: ብስብሕን ዘይትን ሓዊ ኪለዓል ይኽእል’ዩ። ሓዊ ኣብ ዚለዓለሉ ወቕቲ መዐፈኒ ኪኾነ ካ: ክትቆሉ ወይ
ክትጠብስ ከለኻ ኣብ ጥቓኻ መኽደኒ ምሓዝ የ ድሊ። ፈጺምካ ማይ ኣይትጠቐም!
ሓዊ ዘሕረሮ ወይ ፈሊሑማዩ ዝወደአ መግቢልሙ
ድ ምኽንያት ባርዕ ሓዊ እዩ። ስብሒዘይብሉ ጽሩይ ኪኸውን ነ ቲ መረውሕ
(ፍሌክት) ክሽነ በብእዋኑ ኣጽርዮ።
ዝተወልዐ ሽምዓ ብዘይ ሓለዋ ኣይትግደፍ፤ ምስ ወላዕካ ምጥፋእ ከኣ ኣይትረስዕ። ኣብ መትሓዝ ሽምዓ ነ ዳዲ ዝኾነ መመልክዒ
ማተርያል ንኣብነ ት ከምጨ
ርቂ ወይ ሓሰር (ሙ
ሳ) መሳሊኣይተንጠንጥል።
ብቐሊሉ ኪነ ድድ ዚኽእል ነ ገ ር ኣብ ባልኮኒ ወይ ደገ ገ ዛ ኣይትዕቈር፤ ምኽንያቱ ብኢድ ሰብ ወይ በሪሩ ብዝመጸ ናይ ፌስታ
ባርዕ (ፊርቨርከሪ) ኪነ ድድ ሓደጋ ስለ ዘሎ።
ዝተበላሸወ ገ መድ ወይ መስኵዒ ዘሎዎ መሳርሒኤለክትሪክ ኣይትጠቐም።
ናይ ቻርጀር (መምልኢ ኤለክትሪክ): መፍልሒቡን: መንቀጽ-ጸጕሪ ወይ ካልእ መሳርሒኤለክትሪክ ዘይትጥቀመሉ እንተ ኾይንካ
ካብ መስኵዒ ስሒብካ ኣውጽእ።
ኣብ ዓራት ወይ ኣብ ካልእ ትኽስ ክትብለሉ እትኽእል ቦታኮይንካ ፈጺምካ ኣይተትክኽ።

ናይ ህይወት ምድሓን መደብ ምውጻእ
ገ ዛኻ እንተ ወሓደ ኣብ ሓደ ደርቢገ ዛ ሓደ መጠንቀቒ ሓዊ ኪህልዎ ትካል መንግስቲ ዚጠልቦ ጕዳይ። ባተሪ ብእዋኑ ቀይር።
6 ኪሎግራምዚምዘን ሲሊንደር መጥፍኢ ሓዊ (ፑልቨርስሌካረ) ኪህልወካ’ውን ትመዓድ።
ኣብ መደያይቦ መሳልልን ኮሮደዮ ገ ዛን ኣቝሑኣይትዕቈር። ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን መውጽኢስለዝኾነ ናጻ ኪኸውን ከም
ዘለዎ ዘይምርሳዕ።

ባርዕ ሓዊ እንተ ተላዒሉ ...

ባርዕ ሓዊ እንተ ተላዒሉ ...
ኣድሕን

... ኣብ ገ ዛኻ:ነ ቲ ሓዊ ከተጥፍእ ፈትን። ዘይትኽእል እንተ ኮይንካ ግን: ናይ’ቲ ሓዊ ዝኣተዎ ክፍሊማዕጾ ዓጺኻ: ካብቲ ገ ዛ ክትወጽእ
ፈትን። እቲ ክፍሊትኪእንተ መሊኡ - ትሕቲ ትኪፍሕዅ-ፍሕዅኢልካ ሕለፍ፤ ዚበዝሕእዋን ጥቓ ምድሪ-ቤት’ዩ ዝጸረየ ኣየ ር
ዘሎ። ብምኽንያት ዑብታ ትኪወይ ሃልሃልታ ሓዊ ናብ መውጽኢማዕጾ ክትበጽሕእንተ ዘይክኢልካ: ናብ ባልኮኒ ኪድ ወይ መስኮት
ከፊትካ ኪረድኡኻ ኣእዊ። ኣብ እዋን ባርዕ ሓዊ ንደገ ክትወጽእ እንተ ተገ ዲድካ: ንመደየ ቢት (hissen) ፈጺምካ
ከይትጥቀም።
... ኣብ ገ ዛ ጐረቤት:ኣብ መደያይቦ መሳልል ትኪእንተሎ- ክሳዕ መጥፋእቲ ሓዊ መጺኦምሓዊ ዘጥፍኡ ወይ ካልእ ሓበሬታዚህቡ ካብ ገ ዛ ኣይትውጻእ።
ናብ መደያይቦ መሳልል ዘውጽእ ማዕጾ ገ ዛኻ ዕጸዎ። እቲ ገ ዛ ከምተኸላኻሊዋህዮ ሓዊ (brandcell) የ ገ ልግል፤ ሓውን ትክን
ከኣ ካብ 30 ክሳዕ 60 ደቒቕ ዚኸውን ጊዜ ይጻወር። ኣብዚ ወቕቲ’ዚ: መጥፋእቲ ባርዕ ሓዊ ንባርዕ ሓዊ ኬጥፍኡን ንዓኻ ካብ
ዘለኻዮ ከውጽኡን ጊዜ ይረኽቡ።

ኣጠንቅቕ

Vካልእ ኣብጥቓኻ ዘለዉካብ ሓደጋ ርሒቖምኣብ ዘተኣማምን ቦታ ኪኾኑ ኣጠንቅቕ። ህዱእ ኣቀራርባ ከተርኢፈትን። ቈልዑ ኣብ
ትሕቲ ዓራት ወይ ኣብ ከብሒኪሕብኡ ከምዚኽእሉ ኣይትረስዕ።

ኣፍልጥ

ንስኻ ምስ ስድራኻ ኣብ ዘተእማምን ቦታ ምስ ረሓቕኩም: 112 ደዊልካ ተፍልጥ። እንታይ ኣጋጢሙ
፤ ካበይ ትድውል ከምዘለኻን
መን ምዃንካን ቅልጡፍ ሓበሬታ ሃብ።

ኣጥፍእ

ብድሕርዚ ኵሉ: ባዕልኻ ከተጥፍእ ፈትን፤ ዕድለይ ክፍትን ኢልካ ግን ኣብ ዘየ ድሊሓደጋ ኣይትእቶ! ንጓህሪ ደኣ’ምበር
ንሃልሃልታ ከተጥፍእ ኣይትፈትን። ኣብ ልዕሊወይ ኣብ ከባቢ ኤለክትሪክ ገ መድ ፈጺምካ ፈሳሲ ኣይትዅዖ። Stycke 46
ኣብ ድስቲ ሓዊ እንተ ተላዒሉ: ብመኽደኒ ጌርካ ዓፊንካ ኣጥፍእ’ምበር ፈጺምካ ማይ ከይተፍስሰሉ! ቲቪእንተ ተቓጺሉ - ገ መድ
ኤለክትሪ ካብ መስኵዒ ኣውጺእካ ብናይ ኢድ መጥፍኢስሊንደር ወይ ኣብ ልዕሊቲቪብምንስናስ ኣጥፍእ።

እዚ ናይ ኣገ ባብ ፎልደር ብሬድኒንስሻንስት ስቱርዮተቦሪ (Räddningstjänsten Storgöteborg) ተዳልዩ ብመጥፋእቲ ባርዕ ሓዊ ካልማር ዝተመሓየ ሸ እዩ።

Kalmar Brandkår
Box 150, 391 21 Kalmar
ኣድራሻ
ስልኪ
ፋክስ
ኢመይል
መካነ -መርበብ

Kaggensgatan 39
0480-45 75 10
0480-45 75 00
raddning@kalmar.se
www.kalmar.se/brand

