
ወሳኝ ስልክ ቁጥሮች 
 
 

ፖሊስ, የእሳት አደጋ እና የድንገተኛ አደጋ  
ህክምና 911 

የደንበኞች አገልግሎት ጥያቄ  
311 ወይንም 727-1000 

መስማት የተሳናቸው TDD ላይ  
የተመሰረቱ አገልግሎቶች  

911 ወይንም 202-479-2248 

የእሳት አደጋ መከላከል ክፍል  
202-727-1600 

የእሳት አደጋ ደህንነት ትምህርት  
202-727-1614 

DCFEMS የህዝብ መረጃ ፅሕፈት-ቤት  
202-673-3331 

 
ወይንም ይሄንን ድረገጽ ይጎብኙ 

 
FEMS.DC.GOV 

 
www.twitter.com/dcfireems 

 
www.fb.com/dcfireandems 

 

 
 
 
የበኮሎምቢያ ዲስትሪክት እሳት እና 
ድንገተኛ አደጋ ሕክምና አገልግሎቶች 
ዲፓርትመንት (DCFEMS) የእሳት አደጋ 
ትምህርት ክፍል በእሳት አደጋ ምክንያት 
የሚከሰቱ አደጋዎች፣ ጉዳቶች፣ ሞት፣ 
እንዲሁም የንብረት ውድመት ለመቀነስ 
በቁርጠኝነት ይሰራል። 
ሁሉም የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ነዋሪዎች 
ስለ እሳት አደጋ ደህንነት ቢማሩ መልካም 
ቢሆንም፣ የበለጠ ተጋላጭ ከመሆናቸው 
አንጻር በተለይ ለህጻናት እና ለአረጋውያን 
ዜጎች የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራበታል። 

E D I T H 
 
 
 
 

EXIT DRILLS IN THE HOME 
(የመውጪያ ድሪሎች እቤቱ ውስጥ) 

 

 
  

የተልእኮ መግለጫ 

 



መውጪያ ድሪሎች በ ቤቱ ውስጥ EE DD II TT HH 
ቅደም ተከተል 1: የራስዎን ማምለጫ ማቀድ 

• የእያንዳንዱ ፎቅ ስእል ሳል። 

• መስኮቶች እና በሮች በቀላሉ ማስመለጥ 
የሚችሉ ስለመሆናቸው ይሞክሩዋቸው። 
በቀላሉ ይሰራሉ? 

• ማናቸውም የደህንነት መሳሪያዎች በቀላሉ 
መከፈት መቻል አለባቸው። መቀርቀሪያ 
ያላቸው መስኮቶች ላይ በፍጥነት ማስለቀቂያ 
መሳሪያ ይጠቀሙ። ከሁሉም ቁልፎች አጠገብ 
ለአደጋ ጊዜ የሚያገለግል አማራጭ ቁልፍ 
ያዘጋጁ። (በእሳድ አደጋ ጊዜ ቁልፍ የማፈላለግ 
ጊዜ አይኖርዎትም)። 

• ከውጪ ከቤተሰብ ጋር የሚገናኙበት ቦታ 
ይምረጡ; ከግቢው ፊት፣ ዛፍ ስር፣ የጎረቤት 
ግቢ፣ ወይንም የእግረኛ መንገዱ ላይ። ካርታዎ 
ላይ በግልጽ ያሳዩ። 

 

 
የቤትዎ የመጀመሪያውንና ሁለተኛውን መውጪያ 
መንገዶች የሚያሳይ ንድፍ ይሳሉ። 

ቅደም ተከተል 2: ቤተሰቡ የሚገናኝበት 

• በእቅዱ እና በነዚህ ነጥቦች እና አሰራሮች 
ዙርያ ከቤተሰብዎ ጋር ይወያዩ። 

• ሁልጊዜ የመኝታ ክፍልዎ በሮች ዘግተው 
ይተኙ። እያንዳንዱ ሰው የቤተሰብ ማንቂያ 
ድምጽ የሚያሰማበትን መንገድ ያመቻቹ። 
(በሌላ አባባል፣ መጮኽ፣ ግድግዳዎችን 
መምታት፣ ማፋጨት።) 

• ከጎረቤት ቤት ላይ ወደ 911 ይደውሉ። 
እቤት ውስጥ የቀረ ሰው ካለ የአደጋ 
ሰራተኞች ላኪውን ያሳውቁት። ከቤት ውስጥ 
ከወጡ በኋላ ከቤተሰብ ጋር ወደሚገናኙበት 
ቦታ ይሂዱ እና እዛው ይቆዩ። ሌሎች 
የቤተሰብ አባላቶችን እዛው ይጠብቁ። 
በምንም ምክንያት እየነደደ ወደሚገኝ ቤት 
ተመልሰው መሄድ የለብዎትም። 

ቅደም ተከተል 3: የ እሳት አደጋ ድሪል 

• ሁሉም ሰዎች መኝታ ክፍላቸው ላይ 
ሊኖራቸው ይገባል። 

• ሁሉም ሰዎች ራሳቸውን አጎንብሰው 
ከመኝታ ክፍል መውጣት አለባቸው። 
ምድርቤቱ ላይ እተንፏቀቁ ይውጡ፣ 
ከግድግዳውን መደገፍዎን ይቀጥሉ፣ ከዛ 
በተገቢው መውጪያ መንገድ ይውጡ። 

• ለመጀመሪያ ጊዜ: የተለመደውን መውጪያ 
ይጠቀሙ። በሮች እሳት እንደሌለባቸው 
በማረጋገጥ በቀስታ ይክፈቱዋቸው; የከባድ 
ጭስ ወይንም እሳት ምልክት የሚታይበት 
ማንኛውም በር በኃይል ይዝጉ። 

• ለሁለተኛ ጊዜ: በሮች መቋታም 
መሆናቸው ያስመስሉ። ሁሉም ሰዎች 
ሁለተኛውን መውጪያ መንገድ መጠቀም 
አለባቸው። 

• መገናኛው ቦታ ላይ ተሰብሰቡ እና አንድ 
ሰው ወደ የእሳት አደጋ ዲፓርትመንቱ 
የሚደውል አስመስሉ። 

• ድሪሎቹ ምን እንዳጋጠመ፣ ምን እንደተደረገ 
እና ምን መደረግ እንዳለበት ከተናገሩ በኋላ። 

• ቢያንስ በአመት ሁለት ጊዜ ድሪል ያድርጉ; 
ልጆች ካለዎት ደግሞ ከዚያ በላይ። ልምምድ 
ፍጹም ብቁ ያደርጋል እና ሂወትዎን ሊያተርፍ 
ይችላል። 

በእሳት አደጋ ጊዜ ማስታወስ ያለብዎ ነገሮች 

• መውጪያ ካጡ፣ ሁሉም በእርስዎ እና 
በእሳቱ መካከል ያሉ በሮችን ይዝጉ። መስኮቱ 
ላይ ተጠግተው ይቆዩ እና የድረሱልኝ ጥሪ 
ያሰሙ። ክፍሉ ላይ ስልክ ካለ፣ ወደ እሳት 
አደጋ መከላከያ ክፍል ይደውሉ እና ያሉበት 
ቦታ በግልጽ ይንገሩዋቸው። 

• የእሳት አደጋ ሲከሰት፣ ጭስ በሞላበት ቤት 
ውስጥ በመንፏቀቅ መንቀሳቀስ የተሸለው 
አማራጭ ነው። ሁልጊዜ በቤትዎ ውስጥ 
ሲሄዱ ከጀርባዎ በኩል የሚገኙ በሮችን 
ይዝጉ። ልብሶችዎ በእሳት ከተያያዙ፣ ይቁሙ፣ 
ይጋደሙ እና ይንከባለሉ። 

• እሳት አደጋ ውስጥ፣ ሴኮንድም ወሳኝ 
ነው። ልብስዎ ለመልበስ፣ የቤት 
እንስሳዎች ለመፈለግ፣ ወይንም ውድ 
እቃዎችን ለመፈለግ ጊዜዎ አያጥፉ። 
ያስታውሱ… 

…ወደ ውጪ ይውጡ እና እዛው ይቆዩ!!! 
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