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ዋሺንግተን ዲሲ የእሳት እና ድንገተኛ ሕክምና አገልግሎቶች መምሪያ 
የእሳት ማርሻል ጽሕፈት-ቤት – ጠቅላይ እዝ 

 
 
 
 

 

ርእሰ-ጉዳይ: የደስታ እሳት ፈቃዶች ጠቅላይ እዛ: 619 
ክፍል: የእቅዶች እና ፈቃዶች ቅርንጫፍ የወጣበት ቀን: ጥቅምት 1, 2009 

 

ባለስልጣን: DCMR 12, ምዕራፍ 12H, ክፍል F-107H 

የእሳት መከላከል ደንብ ድጋፍ 

አገልግሎት የሚያበቃበት ቀን: እስከ ሚወገድ ድረስ 

 
 

 

I. አድማስ 

 
በዚህ ሰነድ ውስጥ የሚገኘው መረጃ ለሁሉም ከዲሲ እሳት እና ድንገተኛ ሕክምና አገልግሎቶች መምሪያ የእሳት መከላከል 
ክፍል የደስታ እሳት ፈቃድ ለማግኘት የሚጠይቁ አመልካቾች ያገለግላል። 

 

II. አላማ 

 
የዚህ ጠቅላይ እዝ አላማ የደስታ እሳት ማከናወኛ ፈቃድ ጥያቄዎች አቀባበል እና ክንውን ሂደት ደረጃው የጠበቀ እንዲሆን 
ማድረግ ነው። 

 

III. የቃላት ፍች 

 

የደስታ እሳት- ለድግስ ወይንም ለመዝናኝ ከቤት ውጪ የሚነድ እሳት ነው። 

 

IV. ፖሊሲ 

 
በአንድ በኩል የደስታ እሳት ማከናወኛ ፈቃዶች ጥያቄዎች ጉዳይ ብቁ እና ስርአት ባለው አካሄድ እንዲሁም ያለምንም 
መዘግየት ማከናወን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የህብረተሰቡን፣ የአከናዋኞችን፣ እና የተቆጣጣሪዎችን ደህንነት ማረጋገጥ 

እንዲሁም ህጎችን፣ ደንቦችን እና ስነስርአቶችን አክብሮ መስራት የእሳት ማርሻል ጽሕፈት-ቤት ፖሊሲ ነው። 

 

V. አሰራር 

 

ሀ.   ሁሉም የተሞሉ የፈቃድ ማመልከቻዎች እና ለዲሲ ግምጃቤት ተከፋይ የሚሆኑ ትክክለኛ መጠን የያዙ የቼክ 

ወይንም የገንዘብ ትእዛዞች ወደ የእሳት ማርሻል ጽሕፈት-ቤት በአካል በመሄድ ማስረከብ የግድ ይላል። 

(ማስታወሻ: ማመልከቻው በእሳት ማርሻል ጽሕፈት-ቤት እና ኦንላይን ላይ ይገኛል)። 

 

ለ.  ፍጻሜው የሚከናወንበትን የይዞታ ቦታ በግልጽ የሚያሳይ የቦታ ካርታ። 

 

ሐ.  እሳት አጥፊዎች፣ ውሃ መርጪያ ቱቦዎች፣ ወይንም ሌሎች የእሳት ማጥፊያ መሳሪያዎች የደስታ 
እሳቱ በሚነድበት ቦታ እና ጊዜ እንደሚገኙ የሚያሳይ የጽሑፍ ደብዳቤ። 
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1. ይህ ደብዳቤ ፈቃዱን ለማመቻቸት የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ መረጃዎችም ጭምር የያዘ መሆን 

አለበት። (የእሳት ክትትል፣ ወዘተ) 

 

መ.  የደስታ እሳት የማንደድ ፈቃድ ማመልከቻው ከጉዳዩ ጋር ተያያዥ የሆኑ የሚከተሉት መረጃዎች ጭምር 

ማካተት አለበት: 

 

1. የሚነደው እሳት ከ 5x5x5 ጫማ በላይ እንደማይረዝም 

 

2. የተመረጠው ቦታ ከማንኛውም ህንጻ 50’ የራቀ መሆኑ 

 

3. ደረቅ እንጨቶች ብቻ እንደሚነዱ 

 

4. ፍጻሜው ከተጠናቀቀ በኋላ እሳቱ በሚገባ መጥፋቱን ለማረጋገጥ ለ 30 ደቂቃ በቦታው የሚቆይ 
ሰው መኖሩ። 

 

ሠ.  የእሳት ማንደድ ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት የአካባቢውን የአየር ሁኔታ በተመለከተ ለዲሲ የአካባቢ መምሪያ 
ማሳወቅ። 

 

ረ.  አስፈላጊ ሲሆን፣ አጥጋቢ የቦታ ፍተሻ ከተደረገ በኋላ ፈቃዶች ይሰጣሉ። 

 

ማስታወሻ: የደስታ እሳትን የሚመለከቱ ሁሉም ጥያቄዎች ወደሚከተለው አካል መቅረብ አለባቸው: 

 

District of Columbia 

Fire & Emergency Medical Services Department 

Fire Prevention Division 

1100 4
th

 Street SW Suite E700 

Washington, DC 20024 

(202) 727-1600 


