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የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ

የሲያትል ፍቃዶች
—የከተማ አገልግሎቶች እና ፍቃድ ላይ ባለ ብዙ ክፍል ተከታታይ አካል

ከቤት ውጭ የእሳት አደጋ መከላከያ ደንቦች እና
ክልከላዎች
Updated January 2019
በሲያትል ከተማ ውስጥ በአጠቃላይ ከቤት ውጭ የእሳት ቃጠሎ
የተከለከለ ነው።
ጥብቅ የእሳት ደህንነት መስፈርቶች ከተሟሉ፣ እና የአየር ጥራት
ሁኔታዎች ከቤት ውጭ እንዲቃጠሉ የሚፈቅድ ከሆነ ከቤት ውጭ
መዝናኛ እሳት የሚፈቀድባቸው የተወሰኑ ሁኔታዎች አሉ።

ፍቺዎች
የመዝናኛ እሳት ማለት በተመረጡ ቦታዎች ላይ ወይም በግል ንብረት
ላይለምግብ ማብሰያ፣ ለደስታ፣ ለሥርዓት ወይም ለተመሳሳይ
ዓላማዎች ላይ የሚደረግ ከሰል ወይም ማገዶ በመጠቀም ከቤት ውጭ
የሚቃጠል እሳት ነው። ለቆሻሻ ማስወገጃ አገልግሎት የሚውሉ እሳቶች
እንደ መዝናኛ እሳት አይቆጠሩም።

ፍቃድ የሚያስፈልገው መቼ ነው?
የእሳት አደጋ መምሪያ ፍቃዶች ከሶስት ጫማ ዲያሜትሮች እና
ቁመታቸው ከሁለት ጫማ በላይ ካልሆነ በስተቀር ተንቀሳቃሽ የውጭ
ምድጃዎችን፣ የመዝናኛ እሳቶችን እና የማብሰያእሳትን ለመጠቀም
ፍቃድ አያስፈልግም። ከሶስት ጫማ በሁለት ጫማ የሚበልጡ የእሳት
ቃጠሎዎች ከፑጌት ሳውንድ ንፁህ አየር ኤጀንሲ እና ከሲያትል እሳት
መምርያ ፍቃድ ይጠይቃሉ።

የአየር ጥራት ደንቦች
የአየር ጥራት ሁኔታ የወረደ በሚሆንበት ጊዜ፣ የፑጌት ሳውንድ ንፁህ
አየር ኤጀንሲ በቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ መቃጠል ላይ እገዳ
ሊያወጣ ይችላል። የአየር ጥራት ማቃጠል ክልከላ እየሰራ መሆኑን
ለማወቅ ወደ 1-800-595-4341 ይደውሉ ወይም ድረ ገጻቸውን በ
www.pscleanair.org ይጎብኙ።

ለመዝናኛ እሳቶች (የሲያትል እሳት ህግ) መስፈርቶች
የመዝናኛ እሳቶች ለምግብ ማብሰያ፣ ለመዝናናት፣ ለሀይማኖታዊ፣ ለሥነ
ሥርዓት ወይም ተመሳሳይ ዓላማዎች እሳቱ ከቤት ውጭ ባለው ምድጃ፣
ጥብስ ወይም ባርቤኪው ጉድጓድ ውስጥ ያልተያዘ ነው።
የመዝናኛ እሳቶች የሚፈቀዱት የሚከተሉት ሁሉም ሁኔታዎች ከተሟሉ
ብቻ ነው፡
1። ምንም የአየር ጥራት ማቃጠል እገዳ ተፈጻሚ አይሆንም።
2። እሳቱ ዲያሜትር ከሶስት ጫማ እና ቁመቱ ሁለት ጫማ
አይበልጥም።

City of Seattle
Fire Department

3። እሳቱ ከማንኛውም መዋቅርቁስ ወይም ተቀጣጣይ ነገር ቢያንስ 25
ጫማ ርቀት ላይ ይገኛል። የእሳት ቃጠሎን ሊያስከትሉ የሚችሉ
ሁኔታዎች ከማቀጣጠል በፊት መወገድ አለባቸው።
4። ቆሻሻ፣ የጓሮ ቆሻሻ፣ ቆሻሻ ወይም የወረቀት ምርቶች እየተቃጠሉ
አይደሉም።
5። የእሳት ማጥፊያ መሳሪያዎች ለአገልግሎት ዝግጁ ናቸው። ይህ አካፋ
እና ሁለት የውሃ ባልዲዎች፣ ወይም የተሞላ የአትክልት ቱቦ ወይም
የእሳት ማጥፊያ ከ4-A ደረጃ ጋር ማካተት አለበት።
6። እሳቱ ሙሉ በሙሉ እስኪጠፋ ድረስ ያለማቋረጥ በአዋቂዎች
ይያዛል።
7። እሳቱ በሕዝብ ንብረትእሳት በተከለከለበት፣ እንደ መናፈሻ ወይም
ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ላይ እየተካሄደ አይደለም። በመናፈሻ
ቦታዎች ላይ እሳት የሚፈቀደው በልዩ ሁኔታ ፍቃድ ሲሰጥ፣ እና
ተገቢ የማቃጠል ማስቀመጫዎች ሲቅርቡ ብቻ ነው።
8። እሳቱ ከላብ ማረፊያ ጋር የተያያዘ ከሆነ፣ ማረፊያው ራሱ ከድንኳን
ከተሰራ ከ200 ካሬ ጫማ ያነሰ መሆን አለበት። and two feet in
height.
እነዚህ ሁኔታዎች ካልተሟሉ ወይም በማንኛውም ጊዜ የውጪው እሳት
ደህንነቱ ያልተጠበቀ ሁኔታ እንዲፈጠር ካደረገ የእሳት አደጋ መከላከያ
ክፍል ከቤት ውጭ ያለውን እሳት እንዲያጠፉ ሊያደርግ ይችላል።

የተከለከሉ እቃዎች
የሚከተሉት ቁሳቁሶች በማንኛውም ከቤት ውጭ ሁኔታ ማቃጠል
አይችሉም—ቆሻሻ, የሞቱ እንስሳት, አስፋልት, የነዳጅ ምርቶች, ቀለሞች,
የጎማ ውጤቶች, ፕላስቲኮች, ወረቀት (እሳትን ለማንደድ አስፈላጊ ካልሆነ
በስተቀር), ካርቶን, የታከመ እንጨት, ግንባታ/ ፍርስራሾች፣ ብረት፣
ወይም ማንኛውም ንጥረ ነገር (ከተፈጥሮ እፅዋት በስተቀር) በመደበኛነት
መርዛማ ልቀቶችን፣ ጥቅጥቅ ያሉ ጭስ ወይም አጸያፊ ጠረኖችን የሚለቀቅ
ሲቃጠል።

ተንቀሳቃሽ ከቤት ውጭ የእሳት ማሞቂያዎች አጠቃቀም
የበረንዳ እሳት ቦታ ተንቀሳቃሽ ፣ ውጫዊ ፣ ጠንካራ ነዳጅ የሚነድ
ምድጃዎች ካልሆነ በስተቀር እንደ ግንብ ወይም በፋብሪካ-የተሰራ የእሳት
 ማገዶ ሆኖ እንዲሠራ የተቀየሰ ነው። ከብረት፣ ከሲሚንቶ ወይም ከሸክላ
የተገነቡ ሊሆኑ ይችላሉ እና አጭር የጭስ ማውጫ ጉድጓድ ሊኖራቸውም
ላይኖራቸውም ይችላል።
የሚከተሉት ሁኔታዎች ካልተሟሉ የበረንዳ ምድጃዎችን መጠቀም
አይፈቀድም፦

Fire Prevention Division
220 3rd Avenue South
(206) 386-1450

SFD የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ #5022 — መዝናኛ እና ምግብ ማብሰል

1። ምንም የአየር ጥራት ማቃጠል እገዳ ተፈጻሚ አይሆንም።
2። የበረንዳው ምድጃ በወለሉ ላይ ካልተቀመጠ ወይም በረንዳው እና
አንዱ መዋቅር በ15 ጫማ ርቀት ውስጥ ካልተገኙ ወይም ተቀጣጣይ
ቁሳቁስ ወይም አትክልት። በነጠላ ቤተሰብ ቤቶች እና ባለ ሁለት ፎቅ
ቤቶች ውስጥ የበረንዳ ምድጃዎችን መጠቀም ከዚህ መስፈርት ነፃ
ናቸው።
3። ቆሻሻ፣ የጓሮ ቆሻሻ፣ ቆሻሻ ወይም የወረቀት ምርቶች እየተቃጠሉ
አይደሉም።
4። የእሳት ማጥፊያ መሳሪያዎች ለአገልግሎት ዝግጁ ናቸው። ይህ አካፋን
እና ሁለት የውሃ ባልዲዎችን ማካተት አለበት፣ ወይም የተሞላ
የአትክልት ቱቦ ወይም የእሳት ማጥፊያ ባለ 4-A ደረጃ አለ።
5። እሳቱ እየተካሄደ ያለው በተከለከለ የህዝብ ንብረት ላይ አይደለም፣
ለምሳሌ በፓርክ ውስጥ ወይም በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ።
በፓርኮች ውስጥ የእሳት ቃጠሎ የሚፈቀደው ልዩ ፍቃድ በተሰጠው
ቦታ ብቻ ሲሆን፣ ተገቢውየማቃጠያ ማስቀመጫዎች ሲቀርብ ነው።
6። በአምራቹ መመሪያ መሰረት ጥቅም ላይ ይውላል።

አደገኛ እሳቶች
የሲያትል ፋየር ህግ ክፍል 307.3 ለእሳት አደጋ መምሪያው የመዝናኛ እሳት
ወይም እሳት አደጋ የሚያስከትል ከሆነ ወዲያውኑ እንዲጠፋ ፍቃድ
ይሰጣል።

ህጋዊ ማሳሰቢያ፦ ይህ የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ (CAM) ለኮዶች እና ደንቦች ምትክ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። ግለሰቦች በዚህ CAM ውስጥ የተገለጹትንሁሉንም የህግ እና

የደንብ መስፈርቶች የማክበር ሀላፊነት አለባቸው።

ገጽ 2

