
ናይ ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ዝነብሩ ኣረጋውያን ሂወት ደሕንነቱ ዝተሓለወ ምግባር። 

ሕጂ ናይ ስቶቭ ተቖፃፃሪ ግጠሙ!

<<ናይ ኣደ ሓጎ ናይ ሚትቦል>>

ኩሉ ፃዕሪ-ኣንፃር ሓዊ



ኩሉ ዓመት፣ ብዙሓት ኣረጋውያን ምግቢ 

ከዳልዉ ከለዉ ብዝፍጠሩ ባርዓት ሂወቶም 

ይሓልፉ እዮም። ኣብ ናይ ኖርወይ ገዛውቲ 

ድማ እቶም ዋና ናይ ባርዕ ምኽንያት ናይ 

ስቶቭ ሓዊ እዮም፣ አረጋውያን ድማ እቶም 

ዋና ተጋለፅቲ እዮም። ኣብ ገዛ ዝነብሩ ወለዲ 

እንተሃሌሙኹም፣ ሂወቶም ደሕንነቱ ዝተሓለወ 

ብምግባር ክትሕግዝዎም ትኽእሉ ኢኹም:

ናይ ስቶቭ ተቖፃፃሪ ግጠሙ! ነቲ ስቶቭ 

ከጥፍእዎ እንድሕር ረሲዖም ባዕሉ እቲ ተቖፀፃሪ 

ከጥፍኦ እዩ። ባርዕ ክከላኸለሎም ዝኽእል ዓቢ 

ነገር እዩ።



ሎሚ ሎሚታት፣ ናይ ስቶቭ ተቖፃፃሪ ኣብ ኩሉ ገዛታት ክህልው 
ይግበር ኣሎ፣ ኣብ ኣረግቶት ዳግም ኤሌክትሪክ ዝግጠመሎም ገዛውቲ 
እውን። ናይ ስቶቭ ተቖፃፃሪ 
ታይ ዓይነት ስቶቭ ምህላውኩም ብዘየገድስ ከክግጠም ይኽእል እዩ፣ 
ኣጠቓቕመኦም ድማብጣዕሚ ቀለልቲ እዮም። ሓደ ሓደ ሰባት እውን 
ካብ ኣብ ከባበኦም ዝርከቡ ናይ ቴክኖሎጂታት ማእኸል ክልቅሑ 
ይፍቀዶም እዩ። ብዛዕባ ዝተሓበሩኩም ሞዴላትን ኣበይ ክትገዝእዎ 
ከምእትኽእሉን ኣብ sikkerhverdag.no ክትሪኡ ትኽእሉ። 



‘Alt vi kan mot (ኩሉ ፃዕሪ-ኣንፃር ሓዊ)’ በዓል ብዙሕ ትካላት፣ ሃገራዊ ባርዕ 
ናይ ምክልኻል ተለዓዓላይነት እየ። ናይ እዚ ተለዓዓላይነት ዕላማ ንሰባት ካብ ባርዕ 
ክከላኸለሎም ብዝኽእል መልክዑ ጠቐምቲ ፍልጠታታትT ምቕራብ እዩ።

ብሃገራዊን ከባቢያዊን ስጉምቲታት፣ ብዙሓት ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሰባት ኣብ ዕላማ 
ብምእታው ፍልጠትን ሓበሬታን ክረኽቡ ምግባር እዩ። ናይ እዚ ሓሳብ ዕላማ እዚ 
ብዙሓት ትካላት ኣብ ሓዊ ባርዕ ምክልኻል በዓል ሞያታት ዝኾኑ ንምንቅስቓስ እዩ፣ 
ናብ ሓደ ሽቶ ዝተሓባበረ ፃዕሪ ምርካብ: ዝተወሰኑ ሓዊታት። ዋና ትኹረትና ድማ 
ኣብ እቶም ብባርዕ ክጥቅዑ ዝኽእሉ ሰባት እዩ።

እዚ ተለዓዓላይነት ብ ሃገራዊ ናይ ሓዊ ምርድዳእ ምትሕብባር ጉጅለዝተዳለወ እዩ። 
እዚ ድማ ናይ ሲቪል ሓለዋ ዳይሬክቶሬት፣ ከባቢያዊ ናይ ኤሌክትሪክ ደሕንነት ፍተሸ 
ምምሕዳር (Det lokale eltilsyn)፣ ናይ ኖርወይ ባርዕ ምክልኻል ትካል፣ ኖርወይ 
ፋይናንስ፣  ናይ ኖርወይ ናይ ባርዕ ሓበሬታ ፎረም (Branninformasjonsforum)፣ 
ናይ ኖርወይ ትኪ መውፅኢ ምፅራይ ትካል (Feiermesternes landsforening)፣ 
ናይ ኖርወይ ባርዕ ኦፊሰራት ትካል፣ ናይ ብቑዓት ትካላት ምዝገባን (sakkyndige 
selskaper) NELFOን።

‘Alt vi kan mot (ኩሉ ፃዕሪ-ኣንፃር ሓዊ)’ብሃገራዊ ናይ ሓዊ ድሕንነት ናይ 
ምርድዳእ ከይዲ ዝተመስረተ ተለዓዓላይነት እዩ

sikkerhverdag.no #alleffortsagainstfires

D
SB 2015

SAKKYNDIGE SELSKAPER · DET LOKALE ELTILSYN · BRANNINFORMASJONSFORUM

Norsk brannbefals landsforbund Feiermesternes landsforening


