
 

የመከላከያ መመሪያዎች 

የማስጠንቀቂያ ደወል ሲሰማ የሚደረጉ የመከላከያ መመሪያዎች 

የማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የፍንዳታ ድምጽ ሲሰማ ያለንን ጊዜ ላይ በመጠቀም የመከላከያ ሂደቱን በሚቀጥሉት ዓይነት 

መመሪያዎች ማድረግ ያስፈልጋል።   

በሕንጻ ውስጥ፡ ያለንን ጊዜ ላይ በመጠቀም ወደ ሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ממ"ד)፣ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል 

  ፣ ሚቅላጥ ወይም እንደምሽግ ወደተዘጋጀ ውስጠኛ ክፍል በመግባት በሮችንና መስኮቶችን መዝጋት ያስፈልጋል።(ממ"ק)

ከቤት ውጭ፡ ያለንን ጊዜ በመጠቀም ቅርብ ወዳለ ሕንጻ መግባት ያስፈልጋል። በአቅራቢያችን ሕንጻ ከሌለ ወይም ሜዳ ላይ 

የምንገኝ ከሆነ መሬት ላይ መጋደምና ራሳችን እንዳይጐዳ/እንዳይመታ በእጃችን ሸፍኖ መያዝ ነው። 

በተሽከርካሪ ለምትጓዙ፡ መንገድ ዳር ተሽከርካሪን ካቆምን በኋላ በአካባቢው ሕንጻ ወይም መሸሸጊያ ቦታ ካለ ወደዚያ 

መግባት ነው። ባለን ጊዜ ወደ ሕንጻው ወይም መሸሸጊያ ቦታ መግባት የማንችል ከሆነ - ከመኪናው ውስጥ ወጥቶ መሬት ላይ 

መጋደምና ራሳችን እንዳይጐዳ/እንዳይመታ በእጃችን ሸፍኖ መያዝ ነው። ከመኪናው ውስጥ መውጣት የማይቻል ከሆነ 

መኪናውን በመንገድ ዳር አቁሞ ለ10 ደቂቃዎች መጠበቅ ያስፈልጋል።       

 ሌላ ትእዛዝ ካልተሰጠ ከ10 ደቂቃ በኋላ ከመሸሸጊያ ክፍሉ ውስጥ መውጣት ይቻላል።   

 በውል ካልተለዩና ወድቀው ከሚገኙ ነገሮች ወይም ወድቆ ከሚገኝ ሮኬት ራቅ ማለት ያስፈልጋል። የዚህ ዓይነት ክስተተ 

ካጋጠመ ሰዎችን ከቦታው ማራቅና ጉዳዩን ለፖሊስ ደውሎ ማስታወቅ ያስፈልጋል።  

 መመሪያዎችን በራድዮና ቴሌቪዥን ተከታትሎ መስማት አስፈላጊ ነው። 

የመሸሸጊያ ክፍል አመራረጥና አዘገጃጀት  መመሪያዎች 

የማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የፍንዳታ ድምጽ ሲሰማ ያለንን ጊዜ ላይ በመጠቀም የመሸሸጊያ ክፍሉን በሚከተለው ቅደም ተከተል 

መሠረት መምረጥ ያስፈልጋል።  

 የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ממ"ד) ወይም የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል ( ממ"ק) ተመራጭነት አላቸው።  

 “ሚቅላጥ”፡ 

 በጋራ ሕንጻ ውስጥ የሚገኝ “ሚቅላጥ”፡ ውስጣዊ “ሚቅላጥ” ሕንጻው ውስጥ የሚገኝ ከሆነና ማስጠንቀቂያ በተሰጠበት ጊዜ 

ሳይወሰን ወደ “ሚቅላጡ” በውስጣዊ ደረጃዎች አማካይነት መድረስ የሚቻል ከሆነ 

 ሕዝባዊ “ሚቅላጥ”፡ ወደ “ሚቅላጡ” የማስጠንቀቂያ ደወል እንደተሰማ በተወሰነ ጊዜ መድረስ የሚቻል ከሆነ።   

 ባላችሁበት ቦታ የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ממ"ד) ሆነ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ממ"ק) ወይም “ሚቅላጥ” ከሌለ፥ 

በጣም ጥቂት ውጫዊ ግድግዳዎች፣ መስኮቶችና ክፍተቶች ያሉበትን ውስጣዊ የመሸሸጊያ ክፍል መምረጥ ያስፈልጋል።  

 የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ממ"ד)፣ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ממ"ק) ወይም ሚቅላጥ በሌለውና ከ3 ፎቆች በላይ 



ባሉት ሕንጻ በላይኛው ፎቅ ላይ የሚኖሩ ሁለት ፎቆችን ወደታች ይወርዱና የፎቁን ደረጃዎች እንደመሸሸጊያ ክፍል በመምረጥ 

እዚያ ይሆናሉ።  

 የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ממ"ד)፣ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ממ"ק) ወይም “ሚቅላጥ” በሌለውና 3 ፎቆች ባሉት 

ሕንጻ ላይ በላይኛው ፎቅ ላይ የሚኖሩ አንድ ፎቅ ወደታች ይወርዱና የፎቁን ደረጃዎች እንደመሸሸጊያ ክፍል በመምረጥ እዚያ 

ይሆናሉ። 

 

የተሻሻሉ መመሪያዎች ማብራሪያ  

 መሸሸጊያ ክፍል ወይም “ሚቅላጥ” በሌለው ባለ3 ፎቅ ሕንጻ ውስጥ በጣም ጥሩ መከላከያ አለው ተብሎ የሚታመነው 

መሐከለኛው ፎቅ (2ኛ ፎቅ) ሲሆን በተለይም እዚያ የሚገኙት የፎቁ ደረጃዎች ናቸው።    

 መሸሸጊያ ክፍል ወይም “ሚቅላጥ” በሌለውና ከ3 ፎቆች በላይ ባሉት ሕንጻ ውስጥ በጣም ጥሩ መከላከያ አለው ተብሎ 

የሚታመኑት ሁሉም የፎቁ ደረጃዎች ናቸው (ከላይኞቹ ሁለት ፎቆችና ከምድር ቤቱ ውጪ)።  

 ሕዝቡ የማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የፍንዳታ ድምጽ ሲሰማ በሕንጻ መግቢያዎችና በዚያ አካባቢ መገኘት የለበትም። 

ምክንያቱም ሕንጻው አጠገብ በሚወድቁት ሚሳይሎች ወይም ሮኬቶች የተነሣ ሰዎች በፍንዳታው ወይም በፍንጣሪዎቹ ምክንያት 

ሊጐዱ ስለሚችሉ ነው።      

 

ለተጨማሪ መረጃ 

www.oref.org.il በተሰኘው በሲቪል መከላከያ (“ፒኩድ ሃዖሬፍ”) ድረ ገጽ ላይ ወይም ፌስቡክ ላይ ማየት ይቻላል። 

እንደዚሁም ለሲቪል መከላከያ (“ፒኩድ ሃዖሬፍ”) ማዕከላዊ የመረጃ ክፍል በስልክ ቁጥር 104 መደወል ይቻላል።  

 


