
ኣብ እዋን ባርዕ ጫካ ብኸመይ እየ ንርእሰይ ከዕቍብ ዝኽእል፧
1.  ኣብ እዋን ባርዕ ጫካን ቅድሚኡን ድሕሪኡን ድሕነትካ ንምሕላው እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ ንምፍላጥ እዚ ዝስዕብ ጥብቆ ተወከስ  

www.alert.tas.gov.au/get-ready/bushfire እቶ። ኣብቲ የማናይ ላዕለዋይ ኩርናዕ እቲ ስክሪን ዝርከብ ዝርዝር ናይ ቋንቋታት  
ብምጥዋቕ ቋንቋኻ ምረጽ።

ብኸመይ እየ ንርእሰይ ካብ ትኪ ባርዕ ጫካ ከዕቍብ ዝኽእል፧

ቅድሚ ባርዕ ጫካ

1.  ኣብቲ ኣየር ብዙሕ ትኪ እንተ ኣልዩ ክትሓምም ትኽእል እንተ ዄንካ ርእስኻ ገምግም። እዚ ዝኸውን ድማ

 • ኣዝማ ወይ ካልእ ናይ ሳንቡእ ጸገም እንተ ሃልዩካ፦

 • ሕማም ልቢ ወይ ወቕዒ ልቢ እንተ ሃልዩካ፦

 • ሕማም ሽኮር እንተ ሃልዩካ፦

 • ዕድሜኻ ልዕሊ 65 እንተ ዀይኑ

 • ዕድሜኻ ትሕቲ 5 ዓመት እንተ ዀይኑ

 • ነብሰጾር እንተ ዄንኪ 

ኣብዚ ኽሊ ዕድመ እዚ እንተ ኣሊኻ ወይ ሓደ ካብዚ ጸገማት እዚ እንተ ኣልዩካ፡ መጠን እቲ እተተንፍሶ ትኪ ንምንካይ ዝያዳ ጥንቃቐ ኽትገብር ኣለካ።

ኣብ እዋን ባርዕ ጫካ እንታይ ክገብር እኽእል፧
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ኣብቲ ኣየር ብዙሕ ትኪ እንተ ኣልዩ፡ ዋላ እውን ኣብዚ ኽሊ ዕድመ እዚ ኣይትሃሉ ወይ ሓደ ካብዚ  ጸገማት እዚ ኣይሃሉኻ፡ ኣዒንትኻ ቍጽርጽር ክብል ወይ ርእስኻ 
ከሕመካ ይኽእል እዩ። እቲ ትኪ ምስ ጸረየ ጽቡቕ ክስምዓካ እዩ። 

2.  HEPA ፊልተር ዘለዎ መጽረዪ ኣየር ክትዕድግ ትኽእል እንተ ዄንካ ሕሰበሉ። ኣብ ቤትካ ኣብ ንእሽቶ ኽፍሊ እንተ ተወሊዓ፡ ነቲ ትኪ ካብቲ ኣየር ክትኣልዮ 
እያ። እዚ ንኽዓዪ ግና መዓጹን መሳኹትን እቲ ኽፍሊ ኽትዓጽዎ ኣለካ።

3.  ነታ ‘AirRater’ እትብሃል ኣፕሊኬሽን ኣራጊፍካ/ ኣውሪድካ ተለማመደላ። ብዛዕባ ጽርየት እቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣየር ሓበሬታ ኽትህበካ እያ፣ ብተወሳኺ 
ድማ  ኣብ እዋን ባርዕ ጫካ ኣብ ኣየር ብዙሕ ትኪ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ሓጋዚት እያ።

ኣብ እዋን ባርዕ ጫካ

1.  ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ ኣየር ንምክትታል ኣፕሊኬሽን AirRater ተጠቐም። ከባቢኻ ብመጠኑ ሕማቕ እንተ ሃልዩ : ወይ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኸፍአ 
እንተኾይኑ (ህስስ ዝበለ ኣራንሾኒ፡ ድሙቕ ኣራንሾኒ፡ ቀይሕ፡ ወይ ሓመዳዊ) ትኪ ኸተስተንፍስ ድማ ሰፊሕ ኣጋጣሚ እንተ ሃልዩ፡ ጥዕናኻ ኽትሕሉ  
ኣለካ። ነዚ ብእተፈላለየ መገዲ ኽትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

 •  መዓጹን መሳኹትን ዓጺኻ ኣብ ውሽጢ ኽፍልኻ ጽናሕ ።

 •  መድሃኒትካ ኣብ ጥቓኻ ኸም ዘሎ ኣረጋግጽ (ንኣብነት፡ ናይ ኣዝማ መድሃኒትካ/ፓፈር)

 • እንተ ሃልያትካ ነታ መጽረዪት ኣየር ወልዓያ።

 • ኣካላዊ ምንቅስቓስካ ካብ ቤትካ ኸይወጻእካ ግበር።

 •  ውሽጢ ቤትካ ትኪ እንተኣትዩዎ፡ ካብቲ ትኪ ዕረፍቲ ንምውሳድ: ዝሓሸ ኣየር ናብ ዘለዎ ቤት ምኻድ ሕሰበሉ። ከም ማእከል ዕዳጋ፡ ቤት ንባብ፡ ወይ 
ሲነማ ዝኣመሰለ አየርኮንዲሽነር ዘለዎ ቦታታት ኣብ ውሽጡ ውሕድ ዝበለ ትኪ ኢዩ ዝህልዎ።

 •  ከባቢኻ ትኪ ክሳዕ ዘለዎ፡ ዝወሓደ ትኪ ናብ ዘለዎ ቦታ ኽትግዕዝ ሕሰበሉ። ፈተውትኻ ወይ ኣዝማድካ ካብቲ ትኪ ርሒቖም ዝነበሩ እንተ ዀይኖም 
ምስኦም ክትጸንሕ ኽትሓስበሉ ትኽእል ኢኻ።

ድሕሪ ባርዕ ጫካ

1.  ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ ኣየር ንምክትታል ኣፕሊኬሽን AirRater 
ተጠቐም። ከባቢኻ ጽቡቕ (ቀጠልያ) ምስ ኰነ ፡ ቤትካ ሓድሽ ኣየር 
ንኽኣትዎ ኽፈቶ።

2.  እቲ ሓዊ ምሉእ ብምሉእ ክሳዕ ዝጠፍእ፡ ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ ኣየር 
ንምክትታል ኣፕሊኬሽን AirRater ብስሩዕ/ ቐጻሊ ተጠቐም። 

3.  ትኪ ድሕሪ ምስትንፋስካ እንተ ተጸሊኡካ እሞ ዋላ እቲ ትኪ ጠፊኡ  
ኸሎ እንተ ዘይሒሹካ፡ ሓኪም ተርአ።

4.  ብዛዕባ እቲ ዘሕለፍካዮን ጥዕናኻ ንምሕላው ኣብ መጻኢ እንታይ  
ዝሓሸ ነገር ክትገብር ከም ዘለካን ሕሰብ።

ኣብ እዋን ባርዕ ጫካ እንታይ ክገብር እኽእል፧


