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GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA 
Executive Office of the Mayor 

 

 
 

አስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ   
አዘውትርው ይሚቀርቡ ጥያቄዎች  

 

ጥ: አስችኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ምንድነው?   

መ: አስችኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ የዓየሩ የመቀዝቀዝ ሁኔታ ሲቀንስ  ወይም ከቀዝቃዛ ብርድ ጋር ወደ 15˚F 

ወይም በታች ይሆናል ተብሎ ሲተነበይ፣ ወይም  20˚F ከቀዝቃዛ ንፋስ ጋር እና ከሚከተሉት ሁኔታዎች አንዱ ወይም 
ከአንድ በላይ ሲፈጠሩ የሚተላለፍ ማስጠንቀቂያ ነው፣ 

 ለተከታታይ 60 ደቂቃዎች የማያቋርጥ ዝናብ ወይም በረዶ 
 የበርዶ አውሎ ንፋስ እና/ወይም በረዶ 
 3 ጫማ ወይም በላይ የበረዶ ክምችት 
 ከ10-15 ማይል በሰዓት የማያቋርጥ ንፋስ     
 የንፋስ ቅዝቃዜ ከ0˚F በታች 
 በሀገር ውስጥ የፀጥታ እና የአስቸኳይ ሁኔታ አስተዳደር ኤጅነሲ (HSEMA) የተወሰኑ ሌሎች የዓየር ወይም አስጊ 
ሁኔታዎች   

ጥ: አስችኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያን የሚያስተላልፈው ማን ነው? 

መ: የሀገር ውስጥ የፀጥታ እና የአስቸኳይ ሁኔታ አስተዳደር ኤጀነሲ (HSEMA) ነው።   HSEMA ከብዙ ድርጅቶች፣ የጤና 
ምግባር ክፍል፣ የጤና መምሪያ እና የሕዝብ አገልግሎቶች መምሪያን ጨምሮ፣ ማስጠንቀቂያውን የማስተላለፍ ውሳኔ ያደርጋል።   

ጥ: አስችኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ መተላለፉን እንዴ አውቃለሁ? 

መ: HSEMA በዲ.ሲ. የሕዝብ ማስጠንቀቂያ ማስተላለፊያዎች በኩል ያስታውቃል።  ለ"DC" በ 411911 ቴክስት በማድረግ 

ወይም በድህረ ገጽ https://textalert.ema.dc.gov/register.php ይመዝገቡ።   በተጨማሪም የብርድ አስቸኳይ ሁኔታ 

መረጃ  @DCHypothermia, @DC_HSEMA, @mayorvincegray እና በድሀረ ገጽ  hsema.dc.gov, 
snow.dc.gov እና dmhhs.dc.gov ማግኘት ይቻላል። 

 

ጥ: አስችኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ሲደረግ ምን ይሆናል? 

መ: በአስችኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ጊዜ ቤት አልባ ለሆኑ ኗሪዎች በኢንተር ኤጀንሲ ኦን ሆምለስነስ ካውንስል  
በኃይለኛ ብርድ ማስጠንቀቂያ የክረምት ዕቅድ ከሚሰጠው ዕርዳታ በላይ ተጨማሪ አገልግሎቶች እና ድጋፎች ይታቀዳሉ።  
እነኝህ ተጨማሪ አገልግሎቶች የሚታቀዱት ሁሉም የከተማው ኗሪዎች፣ ሠራተኞች እና ጎብኝዎችን በኃይለኛ ቅዝቃዜ 
ከሚከሰቱ በሽታዎች፣ ጉዳቶች እና ሞት ለመከላከል ነው።  

  

ጥ: ቤት አልባ ለሆኑ ኗሪዎች የተለዩ አገልግሎቶች አሉ? 

መ: አዎ። በአስቸኳይ የብርድ ሁኔታ ጊዜ እንደ ዓየሩ ሁኔታ እና ፍላጎቶች የተለያዩ እርምጃዎች ይታቀዳሉ።    ቤት አልባ ለሆኑ 
ኗሪዎች የሚወስዱት ዋና ዋና እርምጃዎች የሚከተሉት ናቸው፣ 
 
መጠለያ ማዝጋጀት፣  ዓመቱን በሙሉ ክፍት የሚሆኑ መጠለያዎች፣ ግዜያዊ መጠለያዎች፣ የኃይለኛ ብርድ ጊዜ እና 

መጠለያዎች ሲሞሉ የሚዘጋጁ መጠለያዎች ከ7:00 pm እስከ 7:00 am ክፍት ይሆናሉ።  በኃይለኛ ብርድ ጊዜ ወይም 

በአስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ጊዜ ዓመቱን በሙሉ የሚከፈቱ የመጠለያ ቦታዎች ለ24 ሰዓት በቀን ክፍት 

https://textalert.ema.dc.gov/register.php
http://twitter.com/dchypothermia
http://twitter.com/dc_hsema
http://twitter.com/mayorvincegray
http://hsema.dc.gov/
http://snow.dc.gov/
http://dmhhs.dc.gov/
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ይሆናሉ።  ግዜያዊ መጠለያ፣ የኃይለኛ ብርድ ጊዜ እና መጠለያዎች ሲሞሉ የሚዘጋጁ መጠለያዎች ከህንጻው መደበኛ የቀን 
የሥራ ሁኔታ ጋር እስከ አልተጻረሩ ድረስ ቀን ክፍት ሊሆኑ ይችላሉ።   
 
አስቸኳይ የማሞቂያ መጠለያዎች.  በመጥፎ የዓየር ሁኔታ ምክንያት የዲ..ሲ. መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከተዘጉ ለሕዝብ 
አገልግሎት የሚውሉ የመንግሥት ህንጻዎች ዝግ ይሆናሉ።   ሙቅ እና አደገኛ ያልሆኑ ሀንጻዎች ለምሳሌ እንደ የመዝናናኛ 
ህንጻዎች ለሕዝብ አገልግሎት ለመስጠት ክፍት ሊሆኑ ይችላሉ።   
 
የማሞቂያ አውቶቡሶች.  የተለመዱ መጠለያዎችን ወይም ለኃይለኛ ብርድ ጊዜ የተዘጋጁ መጠለያዎችን መጠቀም 
ለማይፈልጉ ቤት አልባዎች በመላ ከተማው በተወሰኑ ሰዓቶች ሌሊቱን ለማሳለፊያ እና ሙቀት ለመስጠት የማሞቂያ 
አውቶቡሶች ይዘጋጃሉ።  እነኝህ አውቶቡሶች የግለሰቡን አንዳንድ ዕቃዎችንና (አንድ ትልቅ ቦርሳ) መክሰስ ማስቀመጫ እና 
የውጭ ሽንትቤት መገልገያዎች ይኖራቸዋል።  ግለሰቦች እነኝህን አውቶቡሶች በግል ወይም የመጠለያ የስልክ መስመሮችን 
በመጠቀም አገልግሎት በሚሰጡ ቡድኖች ወደ ቦታው መሄድ ይችላሉ።   
 
በግዴታ ማጓጓዝ.  አገልግሎት ሰጭዎች የተቻላቸውን ያህል ቤት አልባዎች በፍላጎት ሙቅ ወደ ሆነ ቦታ እንዲሄዱ 

ያደርጋሉ። ግለሰቦቹ ወደ ውስጥ ለመግባት ፈቃደኞች ካልሆኑ የጤና ምግባር ክፍል (DBH) እና የሜትሮፖሊታን የፖሊስ 
መምሪያ (MPD) በዲ.ሲ. የአእምሮ ጤና ችግር ያላቸው ለራሳቸው በጣም ኃይለኛ ከሆነ ብርድ መከላከል ለማይችሉ ህግ 

መሠረት ሥልጣናቸውን በመጠቀም ወደ አጠቃላይ የአእምሮ ህክምና አስቸኳይ ፕሮግራም (CPEP) ወይም የአካባቢው 
አስቸኳይ ክፍል ለአካል እና ለአእምሮ ምርመራ ይወስዷቸዋል።      
 

ጥ: በአስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ጊዜ ቤት አልባዎችን እንዴት አድርጌ መርዳት እችላለሁ? 

መ: አገልግሎት ሰጭዎች እና ሕዝቡ ቤት አልባ እና በመንገድ ላይ ለሚገኙ የዲ.ሲ. ኗሪዎች ዕርዳታ ለመጠየቅ የመጠለያ 

መስመርን መጠቀም ይችላሉ።  ሰዓቱን፣ የቦታውን አድራሻ፣ የሰውየውን ገጽታ እና ከታወቀ ስሙን ይግለጹ።    

 1-800-535-7252 

 202-399-7093 

 311 or 211 

 uposh@upo.org 
 

ጥ: ለቤት እንስሶች የተለየ አገልግሎት አለ? 

መ: በአስቸኳይ ቀዝቃዛ የዓየር ሁኔታ ጊዜ እና በጣም ቀዝቃዛ ዓየር በሚሆንበት ጊዜ የቤት እንስሶች ወደ ውስጥ መግባት 
አለባቸው።  በእንስሳዎች ላይ ጭካኔ፣ ችላ ማለት እና በጠቅላላው እንስሶችን የተመለከተ አስቸኳይ ሁኔታ ለዋሽንግተን 

የርህሩህ ማህበር በቀን 24 ሰዓት በስልክ ቁጥር 202-723-5730 ሪፖርት ያድርጉ። 
 

https://mail.dc.gov/owa/redir.aspx?C=belvr-QYE0yKMxYzTkOSrEPPkzQo6NBIuQaNpytBjRq8uvK0ArRS0ZJ3SBp1ViHFuYTEh0y1BO0.&URL=mailto%3auposh%40upo.org

