
 

 

በፈቃደኝነት የመተንፈሻ መሣሪያዎች ለሚጠቀሙ 
ሠራተኞች የምክር መረጃ 

የመተንፈሻ ስርዓት, ሠንጠረዥ 2, WAC 296-842-11005 

የመተንፈሻ አካላት በአየር ከሚወለዱ በሽታዎች ይከላከሉታል፡ እንዲሁም ትክክለኛው 

የመተንፈሻ መሣሪያ የሚመረጠውና ጥቅም ላይ የሚውለው በዚህ ጊዜ ነው። የመተንፈሻ 

መሣሪያ አጠቃቀም በ ክፍሊ ስራሕን ኢንዳስትሪን (Labor and Industries, L & 

I) የሥራ ደህንነት እና ጤና ክፍል (Division of Occupational Safety and Health, 

DOSH) ያስፈልጋል ወይም አሠሪዎ በፈቃደኝነት አይደለም። አስፈላጊው አጠቃቀም ጋር, 

የእርስዎ አሠሪ ተጨማሪ ስልጠና መስጠት እና በ  ናይ ዋሺንግቶን ናይ ምሕደራ ኮድ 

[Washington Administrative Code, WAC] 296-842 ውስጥ ተጨማሪ 

መተንፈሻ መስፈርቶች ማሟላት ያስፈልጋል. ለነገሮች መጋለጥ ከDOSH ተቀባይነት ካለው 

የተጋላጭነት ገደብ (permissible exposure limits, PEL) በታች ሲሆን DOSH በፈቃደኝነት መተንፈሻ መጠቀምን ይመክራል። 

ምክንያቱም እነሱ ተጨማሪ የጥበቃ ደረጃ ሊሰጡ ይችላሉ። 

የመተንፈሻ መሣሪያ በፈቃደኝነት መጠቀም ለግለሰቡ አደገኛ ምልክቶች ሊያስከትልይችላል ይችላል። በፈቃደኝነት የመተንፈሻ 

መሣሪያ (በአንተ ወይም በአሠሪህ የተዘጋጀ) ለመጠቀም የምትመርጥ ከሆነ፤ የመተንፈሻ መሣሪያህን እንዴት መጠቀምና ማጽዳት 

እንደምትችል በማወቅ እነዚህን አደጋዎች ማስወገድ ትችላለህ። 

የሚከተሉትን እርምጃዎች ውሰድ፦ 

 ስለ አጠቃቀም፣ አጠባበቅ (ጽዳት እና እንክብካቤ) እና የአተነፋፈስ ውስንነቶችን በተመለከተ በአምራቹ የተሰጡ 

መመሪያዎችን ያንብቡ እና ይከተሉ። 

 ከኣሳሳቢነት ወይም ከጭንቀት አደጋ የሚከላከለውን በብሔራዊ የሥራ ደህንነት እና ጤና ተቋም (National Institute for 

Occupational Safety and Health, NIOSH) የተመሰከረላቸው የመተንፈሻ አካላትን ይምረጡ። የመተንፈሻ መሣሪያ በ 

NIOSH ካልተረጋገጠ, ለስራ ቦታ አጠቃቀም አነስተኛ ዲዛይን እና አፈፃፀም መስፈርቶችን ላያሟላ ይችላል። 

o የ NIOSH የጸደቀ ምልክት በመተንፈሻ ማሸጊያው ላይ ወይም በመተንፈሻ ማሸጊያ ውስጥ ይታያል። የመተንፈሻ 

መሣሪያው ምን ጥበቃ እንደሚያደርግልህ ይነግርሃል።  

o የሌላውን ሰው የመተንፈሻ መሣሪያ በስህተት እንዳትጠቀምበት የመተንፈሻ መሣሪያህን ተከታተል። 

o  በፍቃደኝነት የሚሰራ መተንፈሻ መሳሪያዎን በሚከተለው መልኩ ወደሚፈልጉ አካባቢዎች ወይም ሁኔታዎች 

አይለብሱ፡  

▪ የመተንፈሻ መሣሪያህ እንዳይከላከል የተነደፈውን አደጋ የያዙ ከባቢ አየርዎች።  ለምሳሌ ያህል፣ የአቧራ 

ቅንጣቶችን ለማጣራት ታስቦ የተሠራ የመተንፈሻ መሣሪያ ከአሟሚ ተን፣ ከጭስ ወይም ከኦክስጅን እጥረት 

አይጠብቅህም። 

▪ የመተንፈሻ መሣሪያ መጠቀም ያስፈለገባቸው ቦታዎች ወይም ሂደቶች፣ በፈቃደኝነት ብቻ መጠቀም 

ሲፈቀድላችሁ።  

 

መስፈርቱን ለማሟላት አሰሪዎች ይህንን መረጃ በፈቃደኝነት ለሚጠቀሙ ሰራተኞች ሊሰጡ ይችላሉ፡ እና፣ ይህ ሰንጠረዥ 2ን በ 

WAC 296-842-11005 መተንፈሻዎች ለማቅረብ ነው።  

ስለ መተንፈሻ አካላት የበለጠ ለማወቅ  WAC 296-842 መተንፈሻዎችን ይመልከቱ., 

https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-842 
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