
በመኖሪያ ቤቶች ውስጥ ላሉ አረጋውያኖች ኑሮን ከአደጋ ውጪ ማድረግ፡፡ 
አሁኑኑ የምድጃ መጠበቂያ ይትከሉ!!

<<የአያቴ የስጋ ኳሶች>>



በየአመቱ በምግብ አዘገጃጀት ወቅት በሚነሱ 

የእሳት አደጋዎች ብዙ አረጋውያን ይሞታሉ፡፡ 

በኖርዌያኖች ቤት መካከል በምድጃ መንስኤነት 

የሚነሱ የእሳት አደጋዎች በጣም የተለመዱ 

ናቸው፡፡ስለሆነም አረጋውያኖች በተለየ ሁኔታ 

ተጋላጭ ናቸው፡፡ በቤት ውጥ የሚውል አረጋዊ 

ቤተሰብ ካለዎት ኑሮአቸውን ከአደጋ የራቀ 

እንዲሆን ሊረዷቸው ይችላሉ፡፡  

የምድጃ መጠበቂያን ይጋብዟቸው! ምድጃውን 

ሳያጠፉ የረሱት እንደሆነ በራስሰር ሀይል 

እንዲቋረጥ ያደርጋል፡፡ ይህም ራሳቸውን 

ከእሳት አደጋ እንዲከላከሉ የሚያደርጉበት ታላቅ 

መዋለ ነዋይ ፍሰት ነው፡፡



በአሁን ወቅት በሁሉም አዳዲስ ቤቶች እና እየታደሱ ባሉ የድሮ 
ቤቶች ውስጥ የምድጃን መጠበቂያ መትከል በግዴታ አስፈላጊ ነው፡፡ 
የትኛውንም አይነት ምድጃ ተጠቃሚ ቢሆኑም ይህ መጠባበቂያ ሊተከል 
ይችላል፤ እንዲሁም ለአጠቃቀም በጣም ቀላል ነው፡፡ አንዳንድ ሰዎች 
አከባቢያቸው ከሚገኙ የቴክኖሎጆ ድጋፍ ሰጪዎች ላይ የመበደር 
መብት አላቸው፡፡ መግዛት ስላለብዎ አይነት እና ከየት መግዛት 
እንዳለብዎ ከ sikkerhverdag.no ላይ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ፡
፡  



‘Alt vi kan mot brann’ ሀገር አቀፍ የሆነ ብዙ ድርጅቶችን ያቀፈ የእሳት አደጋ መከላከል 
ተነሳሽነት ነው፡፡ የዚህ ተነሳሽነት ዋናው አላማም ሰዎች በተቻለ መጠን የእሳት አደጋን የሚቀንሱበትን 
ጠቃሚ የሆነ እውቀት መስጠት ነው፡፡ 

በሀገር አቀፍ እና አከባቢያዊ በሆኑ እርምጃዎች ለተለያዩ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች መረጃ 
እና እውቀትን ለማቀበል ትኩረት እናደርጋለን፡፡ሀሳቡም የተለያዩ በእሳት አደጋ መከላከል ላይ የሚሰሩ 
ድርጅቶችን ማሳተፍ እና ለተመሳሳይ ግብ ማቀናጀት ነው፤ይህም ጥቂት እሳት አደጋዎች ናቸው፡፡ 
ከፍተኛ የሆነው ትኩረታችን በእሳት አደጋ ለሞት ተጋላጭ በሆኑ የህብረተሰባችን ክፍሎች ላይ ያተኮረ 
ይሆናል፡፡  

ይህ ተነሳሽነት የተቀናጀው በ The National Coordination Group for Fire Communication 
(ሀገር አቀፍ የእሳት አደጋ የውይይት ቡድን) ነው፡፡ ይህም የ The Directorate for Civil 
Protection(የማዘጋጃ ቤት ጥበቃ መምሪያ), Local Electrical Safety Inspection 
Authorities (Det lokale eltilsyn)(የአካባቢው የኤሌክትሪክ ጥንቃቄዎች ምርመራ ባለ ስልጣን), 
the Norwegian Fire Protection Association(የኖርዌይ እሳት አደጋ ጥበቃ ማህበር) ፣ 
Finance Norway(የኖርዌይ መዋለ ንዋይ)፣ the Norwegian Fire Information Forum 
(Branninformasjonsforum)(የኖርዌዬች የእሳት አደጋ መረጃ ፎረም)፣ the Norwegian 
Association of Chimney Sweeps (Feiermesternes landsforening)(የኖርዌዬች ጭስ 
ማውጫ መጥረጊያ ማህበር) ፣ the Norwegian Association of Fire Officers(የኖርዌዬች የእሳት 
አደጋ ባለስልጣናት)፣ the Register of Competent Companies (sakkyndige selskaper)  
(የተመዘገቡ ተፎካካሪ ድርጅቶች) እና NELFO ያጠቃልላል፡፡ 

‘Alt vi kan mot brann’ በ National Communication Strategy for Fire Safety (ሀገር 
አቀፍ የእሳት አደጋ ጥበቃ ስልት ውይይት ) sikkerhverdag.no #alleffortsagainstfires

የተገኘ ተነሳሽነት ነው፡፡ 
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