ኣብ ገዛ ካብ ባርዕ ሓዊ ተሓሎ
ንሓደጋ ሓዊ ነክዮ
ኣብ ገዛ ሓዊ እንተ ተላዒሉ፡ ዚበዝሕ እዋን በቶም እንጥቀመሎም ልሙዳት ነገራት’ዩ ዚለዓል። በዞም ዚስዕብ ኣገባባት ሓደጋ ሓዊ
ክትንኪ ትኽእል።

ኪቃጸሉ ዚኽእሉ ነገራት ጥቓ መሰኽተቲ እቶን
ኣይተቐምጥ። ብዘይቲ ክትቈሉ ወይ ከተብስል ከለኻ
ተጠንቀቕ። መሰኽተቲ እቶን ብውሉዑ ከሎ ገዲፍካ
ኣይትኺድ።

ኣብ ባልኮኒ ስጋ ምጥባስ (ግሪል) ክልኩል’ዩ – ናይ
ሓደ እዋን መጥበሲ ስጋ ተጠቂምካ ከይተረፈ። ነቲ
መጥበሲ ስጋ ኣብ ውሽጢ ገዛ ምጥቃም ኣይፍቀድን’ዩ።

ንዝተወለዐ ሽምዓ ገዲፍካ ፈጺምካ ኣይትኺድ። ካብ
ክፍሊ ቅድሚ ምውጻእካ ነቲ ሽምዓ ኣጥፍኣዮ። ጥቓ
ኪነዱ ዚኽእሉ ከም መጋረጃ ዝኣመሰሉ ነገራት
ዝተወለዐ ሽምዓ ኣይተቐምጥ።

ዝተበላሸወ ገመድ ወይ መስኵዒ ዘሎዎም መሳርሕታት
ኤለክትሪክ መይ መምልኢ ሞባይል (ቻርጀር)
ኣይትጠቐም።

ራውተራት (routrar) ወይ ዚምላኣ ሞባይላት ብዓለባ
ኣይትሸፍን። ኤለክትሪካዊ መሞቒ ገዛ (ኤለመንት)፡
ጥቓ ኪነድድ ዚኽእል ከም ክዳን ዝኣመሰለ ነገር
ኣይተቐምጥ።

ኣብ መደያየቢ መሳልል፡ ኪነዱ ዚኽእሉ ከም ጓሓፍ፡
ጋዜጣታት ሳጹናት ወይ ዓረብያ ቈልዓ ኣይተቐምጥ።
መዓጹ መኽዘን ትሕቲ ምድርን ዋልድቢትን ከም
ዚዕጸዉ ግበር።

እዚ፡ ካብ ቦስታደን ዚመሓላለፍ ሓበሬታ ሓደጋ ሓዊ’ዩ። ሃየ ምሳኹም ሓዝዎ !

ኣብ ገዛ ካብ ባርዕ ሓዊ ተሓሎ
መጠንቀቒ ሓዊ (Brandvarnare) ህይወት የድሕን
ሓዊ እንተ ተላዒሉ፡ መጠንቀቒ ሓዊ ቀልጢፉ የጠንቅቐካ። ሽዑ ነቲ ሓዊ ከተጥፍ ወይ ንደገ ክትወጽእ ግዜ ትረክብ።

እቲ መጠንቀቒ ሓዊ ኣብ ናሕሲ ይለግብ።

ንመጠንቀቒ ሓዊ፡ መፈተኒኡ እንዳ ጸቐጥካ፡ ዚሰርሕን
ዘይሰርሕን ንምፍላጥ ወርሒ-ወርሒ ፈትኖ።

እቲ ባተሪ ምስ’ቲ መጠንቀቒ መሳርሒ ልጉብ’ዩ፤
ንዓሰርተ ዓመት ከኣ ይኣክል። እቲ መጠንቀቒ ሓዊ
ፈቲንካዮ ዘይሰርሕ እንተ ኾይኑ፡ ምስ ናይ ከባቢ ሓላፊ
ርክብ ግበር።

ኮቦርታ ሓዊ በዚ ዚስዕብ ኣገባብ ትጥቀም፡-

ንእስ ዝበሉ ባርዓት ሓዊ፡ ብኾበርታ ሓዊ ተጠቒምካ
ምጥፋእ ይከኣል። ኮበርታ ሓዊ ኣብ ኮረደዮ ገዛውቲ ቦስ
ታደንስ ይርከብ።

ነተን ክልተ ገመዳት ስሒብካ ነቲ ኮበርታ ሓዊ ኣውጽእ።

ነቲ ሓዊ በቲ ኮበርታ ሓዊ ዓፍኖ፤ ነቲ ሓዊ ጠቢቑ ከም
ዚኸድኖ ግበር፤ በእዳውካ ብጥንቃቐ ጽቐጦ።

ኣድሕን – ኣጠንቅቕ – ኣፍልጥ – ሓዊ ኣጥፍእ
ሓዊ ኪለዓል ከሎ፡ እቲ ዚግባእ ነገር ብልክዕ ጌርካ ህይወት ኣድሕን
1.

ኣድሕን። 2. ኣጠንቅቕ። 3. ኣፍልጥ። 4. ሓዊ ኣጥፍእ። ሓዊ ከም ዝተላዕለ እንተ ፈሊጥካ፡ ነዚኣተን ብተርታ ኣብ ግብሪ
ኣውዕለን። ስሕት ኢሉ ግን፡ ነቲ ዘድሊ ነገር፡ ብኻልእ ኣሰራርዓ ክትፍጽሞ ዝሓሸ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ቍጽርኹም ሓያለ እንተ ኾይኑ
ክትተሓጋገዙ ትኽእሉ።

ኣብ ሓደጋ ኪህልዉ ንዚኽእሉ ካልኦት ሰባት
ኣድሕኖም፤ ኣጠንቅቆም።

ናብ ቍጽሪ 112 ደዊልካ ብዛዕባ’ቲ ሓዊ ኣጠንቅቕ።
ደዊልካ፡ እንታይ ከም ዘጋጠመ፡ ገለ ዝተጐድአ ሰብ
እንተሎ፡ ሓገዝ ኣበይ ቦታ ከም ዘድሊ፡ ከምኡ’ውን
መን ምዃንካ ሓብር።

ትኽእል እንተ ኾይንካ፡ ነቲ ሓዊ ባዕልኻ ኣጥፍኣዮ።

ነቲ ሓዊ በዚ ዚስዕብ ኣገባብ ኣጥፍኣዮ

ኣብ ድስቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ዚለዓለሉ ግዜ፡- በቲ
መኽደኒኡ ከዲንካ ወይ ብኾኮበርታ ሓዊ ዓፊንካ
ኣጥፍኣዮ። ኣብ መሰኽተቲ እቶን ሓዊ እንተ ተላዒሉ፡
ከተጥፍኦ ፈጺምካ ማይ ኣይትጠቐም። እቲ ማይ፡
ነቲ ሓዊ ናብ ካልእ ከም ዚላባዕ ይገብሮ።

ናይ ገለ ሰብ ክዳን ኪነድድ ከሎ፡- እቲ ሰብ ኣብ መሬት
ከም ዚጋደም ግበር። ነቲ ሓዊ በቲ ኮበርታ ወይ ካልእ
ተመሳሳሊ ጌርካ ዓፊንካ ኣጥፍኣዮ። ካብ ወገን ርእሲ
ጀሚርካ፡ ንታሕቲ ገጽካ ምጥፋእ ቀጽል።

ኣብ መሳርሕታት ኤለክትሪክ ሓዊ እንተ ተላዒሉ፡
- ፈለማ ነቲ ገመድ ካብ መስኵዒ ስሒብካ ኣውጽኣዮ።
ነቲ ሓዊ ብኮበርታ ወይ ብማይ ዓፊንካ ኣጥፍኣዮ።
መጥፍኢ ሓዊ (pulversläckare) እንተ
ረኺብካ፡ ነቲ ገመድ ካብ መስኵዒ ከየውጻእካ
ከተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ።

ክትሓስበሎም ዘድልየካ ነገራት፡• ኣብ ዓራት ወይ ኣብቲ ትኽስ ክትብለሉ እትኽእል ቦታ ኮይንካ ሽጋራ ኣይተትክኽ።
• ኣብ መንገፊ ሽጋራ ዘሎ ትካኽ ቅድሚ ምጕሓፍካ ማይ ኣፍስሰሉ።
• ቈልዑ ክርቢት ወይ መወልዒ ከም ዘይሕዙ ግበር።
• መስታረሪ ኤለክትሪ፡ ገመዱ ኣብ መስኵዒ ከሎ ገዲፍካ ኣይትኺድ።

ማዕጾ ዕጸዎ – ትኪ ይቐትል’ዩ
ሓዊ ከይዝርጋሕ ማዕጾ ዕጸዎ
ቅድም ቀዳድም ኵሉ ሰብ ከም ዚወጽእ ግበር። ሓዊ ንዝኣተዎ ክፍሊ ወይ ገዛ ማዕጾኡ ዕጸዎ። ከምኡ ምግባር ነቲ ሓውን ትክን ንኸይላባዕ
ደው የብሎ።

ነቲ ሓዊ ከተጥፍኦ ዘይትኽእል ኾይንካ፡ ንደገ
ውጻእ።

ነቲ ናብ ሓዊ ዚመርሕ ማዕጾ ዕጸዎ።

ናብ ቍጽሪ 112 ደዊልካ ብዛዕባ’ቲ ሓዊ ኣጠንቅቕ።

ኣብ ትኪ ዝመልአ መደያየቢ መሳልል ፈጺምካ ኣይትእቶ።

ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ገዛ ሓዊ እንተ ተላዒሉ፡ እሞ ኣብ
መደያያቢ መሳልል ትኪ እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ
ጽናሕ።

Där du känner dig hemma

ነቲ ማዕጾ ብዕጹዉ ሓዞ። ናብ ቍጽሪ 112 ደዊልካ
ብዛዕባ’ቲ ሓዊ ኣጠንቅቕ።

ክትወጽእ ኣገልግሎት ምድሓን ኪሕግዘካ ይኽእል።
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ኣብ ደገ ባርዕ ሓዊ እንተ ተላዒሉ፡ እቲ ማዕጾ ገዛ ክሳዕ ኪነደድ ዚጅምር፡ 30 ደቓይቕ ኣቢሉ ዚኸውን ግዜ ይወስድ። መደያየቢ
መሳልል ትኪ እንተ መሊኡ፡ ፈጺምካ ንደገ ኣይትውጻእ። ሓዊ እንተ ተላዒሉ መደየቢት (hiss) ኣይትጠቐም።

