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መምርሒታት 
 
 
 መስራሐይ፡  
 

• እዚ መሕተት ናይ WAC 296-842-14005 ረቛሒታት ዘማልአ እዩ። 
 

• እቲ ዝተመልአ መሕተት ሰራሕተኛኻ ናብቲ ንስኻ ዝመረጽካዮ ኣቕራቢ ጥዕናዊ ክንክን ከመይ ክልእኾ 
ከምዝኽእል ክትነግሮ ኣለካ። 

 
• ናይ ሰራሕተኛታት መሕተታት ክትግምግም የብልካን። 

 
ናይ ጥዕና ክንክን ኣቕራቢ: 
 
• ኣብዚ መሕተት ዘሎ ሓበሬታ ከምኡድማ ዝኾነ ንዓኻ በቲ ኣስራሓይ ዝቐረበልካ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትግምግሞ 
ኣለካ። 
 

• ብናይ ባዕልኻ ውሳነ ተወሰኽቲ ሕቶታት ናብዚ መሕተት ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ: እንተኾነ፡ ኣብ ክፍሊታት 1-
3 ዘለዉ ሕቶታት ክስረዙ ወይድማ ብዙሕ ክቕየሩ የብሎምን። 

 
• ኣብ ክፍሊ 2 ንዝርከቡ ሕቶታት 1-8፡ ወይድማ ኣብ ክፍሊ 3 ንዝርከቡ ሕቶታት 1-6 ዝወሃብ ምላሽ ኣወንታዊ 
እንተኾይኑ ሰዓቢ ምዘና የድሊ። እዚ ነዞም ዝስዕቡ ከጠቓልል ይኽእል: ኣወንታዊ ምላሻት፡ ሕክምናዊ 
መርመራታት፡ ከምኡድማ ዳያግኖስቲካዊ ኣሰራርሓታት ንምምዛን ብተሌፎን ማዕዳታት ክቐርቡ እዮም። 

 
• ምዘናኻ ምስ ተዛዘመ፡ ብጽሑፍ ዝተዳለዉ ምኽሪታትካ ዝሓዘ ቅዳሕ ነቲ ኣስራሓይን ነቲ ሰራሕተኛን ስደደሎም።  

 
ሰራሕተኛታት፡ 
 
• ኣስራሒኻ ኣብ ንቡር ናይ ስራሕ ሰዓታት ወይድማ ንዓኻ ኣብ ዝምቹወካ ግዜን ቦታን ነቲ መሕተት ክትምልስ 
ክፈቕደልካ ኣለዎ።  

 
• ኣስራሒኻ ወይድማ ኮብራሪኻ ኣብ ዝኾነ እዋን መልስታትካ ክርእይ ወይ ክግምግም የብሉን። 
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ክፍሊ 1 - ናይ ሰራሕተኛ ድሕረ-ባይታዊ ሓበሬታ    

ኩሎም ሰራሕተኛታት ነዚ ክፍሊ ክመልኡ ኣለዎም    

ብኽብረትካ ፀሓፍ    

1. ናይ ሎሚ ዕለት:    

2. ስምኩም:    

3. ዕድመኻ (ናብ ዝቐረበ ዓመት ዝተጸጋግዐ):    

4. (ሓደ ኣኽብብ) ተባዕታይ / ኣንስተይቲ    

5. ቁመትካ:  ጫማ  ኢንች    

6. ክብደትካ:  lbs.    

7. መደብ ስራሕካ:    

8. በቲ ነዚ መሕተት ዝገምገመ ናይ ጥዕና ክንክን ሞያዊ ክትርከበሉ እትኽእል ቁጽሪ ተሌፎን (እንኮላይ ናይ ከባቢኻ ኮድ): 

9. በዚ ቁጽሪ ክድወወለልካ እትደልዮ ሰዓት:    

10. ነቲ ነዚ መሕተት ዝግምግም ናይ ክንክን ጥዕና ሞያዊ ከመይ ክትረኽቦ ከምትኽእል ኣስራሒኻ ነጊሩካዶ? እወ / ኣይፋል 

11. እትጥቀመሉ ዓይነት መተንፈሲ(ታት) መሳርሒ ፈትሽ:    

a.  N, R, ወይድማ P መጻረዪ-ናይ ገጽ መተንፈሲ (ንኣብነት፡ መከላኸሊ ደሮና ማስክ፡ ወይድማ N95 መጻረዪ-ናይ ገጽ 
መተንፈሲ)። 
b. ኣብ ዝምልከተካ ኩሉ ምልክት ግበር::    

ፍርቂ ማስክ ሙሉእ ናይ ገጽ ማስክ ሄልሜት ጉልባብ መንፈሲ    

ጸዓት ዜድልዮ ካርትሪጅ ካኒስተር          ብጸዓት ዝሰርሕ ናይ ኣየር-መጻረዪ ካርትሪጅ መተንፈሲ (PAPR)    

ቀረባዊ-ኣየር ወይ ናይ ኣየር-መስመር    

ብገዛእ-ርእሱ ሙሉእ ዝኾነ ናይ መተንፈሲ መሳርሒ (SCBA):       ጠለብ ወይ ናይ ድፍኢት ጠለብ    

ካልእ፦    

12. ቅድሚ ሕጂ መተንፈሲ ጌርካዶ ትፈልጥ? እወ / ኣይፋል 

መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ እንታይ ዓይነት(ታት) ከም ዝኾነ ግለጽ:    

ክፍሊ 2 - ሓፈሻዊ ናይ ጥዕና ሓበሬታ    

ኩሎም ሰራሕተኛታት ነዚ ክፍሊ ክመልኡ ኣለዎም    

ብኽብረትካ “እወ” ወይ “ኣይፋል” ኣኽብብ    

1. ኣብዚ ሕጂ እዋን ትምባኾ ተትክኽ ዲኻ፡ ወይድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ትምባኾ ተትክኽዶ ኔርካ? እወ / ኣይፋል 

2. ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ኔሮምኻ ይፈልጡ ድዮም?    

a. ወቕዒታት (fits): እወ / ኣይፋል 
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b. ሽኮርያ (ሕማም ሽኮር): እወ / ኣይፋል 

c. ኣብ ምትንፋስ ጸገም ዝፈጥሩልካ ኣለርጂክ ሪኣክሽናት: እወ / ኣይፋል 

d. ራዕደ-ዕብጠት (ኣብ ቦታታት ከይትዕጾ ምፍራሕ): እወ / ኣይፋል 

e. ሽታ ከተሸትት ናይ ዘይምኽኣል ጸገም: እወ / ኣይፋል 

3. ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ፑልሞናሪ ወይ ናይ ሳምባ ጸገማት ኔሩምኻዶ ይፈልጡ?    

a. ኣስቤስቶሲስ: እወ / ኣይፋል 

b. ኣዝማ: እወ / ኣይፋል 

c. ሕዱር ነድሪ ጉርጉማ: እወ / ኣይፋል 

d. ኢምፊዜማ: እወ / ኣይፋል 

e. ነድሪ ሳንቡእ: እወ / ኣይፋል 

f. ዓባይ ሰዓል: እወ / ኣይፋል 

g. ሲሊኮሲስ: እወ / ኣይፋል 

h. ፊዩሞትራስ (ፍሽለት ሳንቡእ): እወ / ኣይፋል 

i. ናይ ሳንቡእ መንሽሮ: እወ / ኣይፋል 

j. ዝተሰብሩ መሰንገላት: እወ / ኣይፋል 

k. ዝኾነ ናይ ኣፍልቢ መቑሰልቲታት ወይ መጥባሕቲታት: እወ / ኣይፋል 

l. ካልእ ዝተነግረካ ናይ ሳንቡእ ጸገም እንተኔሩ: እወ / ኣይፋል 

4. ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ናይ ፑልሞናሪ ወይ ናይ ሳንቡእ ሕማም ምልክታት ኣለዉኻ ድዮም?    

a. ሕጽረት ምትንፋስ: እወ / ኣይፋል 

b. ብቕልጣፈ ክትስጉም እንከለኻ ወይ ዓቐበት ክትድይብ እንከለኻ ዘጋጥም ሕጽረት ምትንፋስ: እወ / ኣይፋል 

c. ኣብ መይዳ ምስ ካልኦት ሰባት ብልሙድ ቅልጣፈ ክትከድ እንከለኻ ዘጋጥም ሕጽረት ምትንፋስ: እወ / ኣይፋል 

d. ኣብ መይዳ ብናይ ባዕልኻ ቅልጣፈ ክትከይድ እንከለኻ ብምኽንያት ሕጽረት ምትንፋስ ተዕርፍዶ: እወ / ኣይፋል 

e. ክትሕጸብ እንከለኻ ወይድማ ክዳንካ ክትክደን እንከለኻ ሕጽረት ምትንፋስ የጋጥመካዶ: እወ / ኣይፋል 

f. ኣብ ስራሕካ ጸገም ዝፈጥር ሕጽረት ምትንፋስ: እወ / ኣይፋል 

g. ዓልገት (ሓፊስ ዓኽታ) ዘመንጩ ሰዓል: እወ / ኣይፋል 

h. ብንጉሆኡ ዘበራብረካ ሰዓል: እወ / ኣይፋል 

i. መብዛሕትኡ ግዜ ክትግደም እንከለኻ ዘጋጥመካ ሰዓል: እወ / ኣይፋል 

j. ደም ዘለዎ ሰዓል ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ: እወ / ኣይፋል 



5  

 
k. ብሓይሊ ምትንፋስ: እወ / ኣይፋል 

l. ኣብ ስራሕካ ዕንቅፋት ዝፈጥር ብሓሊ ምትንፋስ: እወ / ኣይፋል 

m. ተባ ብዕምቆት ከተተንፍስ እንከለኻ ዝስመዓካ ናይ ኣፍ ልቢ ቃንዛ: እወ / ኣይፋል 

n. ገለ ካልኦት ምስ ናይ ሳንቡእ ጸገማት ዝዛመዱ እትብሎም ናይ ሕማም ምልክታት: እወ / ኣይፋል 

5. ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ናይ ካርድዮቫስኪዩላር ወይ ናይ ልቢ ጸገማት ኣጋጢሞሙኻዶ ይፈልጡ? እወ / ኣይፋል 

a. ድኻም ልቢ: እወ / ኣይፋል 

b. ስትሮክ: እወ / ኣይፋል 

c. ኣንጂና: እወ / ኣይፋል 

d. ናይ ልቢ ፍሽለት: እወ / ኣይፋል 

e. ሕበጥ ኣብ ኣእጋርካ (ብጉዕዞ ዘይመጸ): እወ / ኣይፋል 

f. ናይ ልቢ ኣሪትምያ (ዘይስሩዕ ህርመት ልቢ): እወ / ኣይፋል 

g. ልዑል ናይ ደም ጸቕጢ እወ / ኣይፋል 

h. ካልእ ዝተነግረካ ናይ ልቢ ጸገም: እወ / ኣይፋል 

6. ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ናይ ካርዲዮቫስኪዩላር ወይድማ ናይ ልቢ ሕማም ምልክታት ኔሮምኻዶ ይፈልጡ?    

a. ተደጋጋሚ ናይ ኣፍ ልቢ ቃንዛ ወይ ስጡምነት: እወ / ኣይፋል 

b. ተደጋጋሚ ናይ ኣፍ ልቢ ቃንዛ ወይ ስጡምነት ኣብ እዋን ኣካላዊ ንጥፈታት: እወ / ኣይፋል 

c. ኣብ ስራሕካ ዕንቅፋት ዝፈጥር ተደጋጋሚ ናይ ኣፍ ልቢ ቃንዛ ወይ ስጡምነት: እወ / ኣይፋል 

d. ኣብተን ዝሓለፋ 2 ዓመታት፡ ልብኻ ህርመት ከጥፍእ ወይ ክዘልል ኣስተብሂልካዶ ትፈልጥ: እወ / ኣይፋል 

e. ምስ ምውሳድ መግቢ ዘይዛመድ ናይ ልቢ ቀሓር ወይድማ ጸገም ምሕቓቕ መግቢ: እወ / ኣይፋል 

f. ካልኦት ምስ ልቢ ወይ ናይ ደም ዝውውር ይዛመዱ እትብሎም ናይ ሕማም ምልክታት: እወ / ኣይፋል 

7. ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይዞም ዝስዕቡ ጸገማት መድሓኒት ትወስድ ኣለኻ ዲኻ? እወ / ኣይፋል 

a. ናይ ምትንፋስ ወይ ሳንቡእ ጸገማት: እወ / ኣይፋል 

b. ናይ ልቢ ጸገማት: እወ / ኣይፋል 

c. ናይ ደም ድፍኢት: እወ / ኣይፋል 

d. ወቕዒታት (fits): እወ / ኣይፋል 

8. መተንፈሲ መሳርሒ እንድሕር ተጠቂምካ፡ ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ጸገማት ኣጋጢሞምኻዶ ይፈልጡ? (እንድሕር 
መተንፈሲ መሳርሒ ተጠቂምካ ዘይትፈልጥ፡ እዞም ዝስዕቡ ቦታታት ፈትሽሞ ናብ ቁጽሪ 9 ኪድ:) 

   

a. ዓይኒ ጸላዕላዕ ምባል: እወ / ኣይፋል 

b. ናይ ቆርበት ኣርጂታት ወይ ዕንፍሩራት: እወ / ኣይፋል 

c. ጭንቀት፡ እወ / ኣይፋል 



6  

 
d. ሓፈሻዊ ድኻም ወይ ፋቲግ: እወ / ኣይፋል 

e. ካልእ ኣብ ምጥቃም ናይ መተንፈሲ መሳርሒ ጸገም ክፈጥረልካ ዝኽእል ጸገም? እወ / ኣይፋል 

9. ነቲ ነዚ መሕተት ብዛዕባ መልስታትካ ዝግምግሞ ናይ ክንክን ጥዕና ሞያዊ ከተዘራርቦ ትደሊ ዲኻ? እወ / ኣይፋል 

ክፍሊ 3 - ተወሰኽቲ ሕቶታት ንተጠቀምቲ ሙሉእ-ናይ ገጽ መተንፈሲ መሳርሒታት ወይ SCBAs    

ብኽብረትካ “እወ” ወይ “ኣይፋል” ኣኽብብ    

1. ናይ ሓዲኡ ዓይንኻ (ግዝያዊ ወይ ቀዋሚ) ብርሃን ዓይኒ ስኢንካዶ ትፈልጥ? እወ / ኣይፋል 

2. ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለ ካብዞም ናይ ዓይኒ ጸገማት ኣለዉኻ ድዮም?    

a. ናይ ኮንታክት ሌንሳት ክትገብር ትደሊ: እወ / ኣይፋል 

b. መነጸር ምግባር ኣየድልን: እወ / ኣይፋል 

c. ናይ ሕብሪ ዓይነ-ስውርነት: እወ / ኣይፋል 

d. ገለ ካልእ ናይ ዓይኒ ወይ ብርሃን ዓይኒ ጸገም: እወ / ኣይፋል 

3. ምቕዳድ ከበሮ እዝኒ ሓዊሱ ኣብ ኣእዛንካ ማህሰይቲ ኣጋጢሙካዶ ይፈልጥ? እወ / ኣይፋል 

4. ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለ ካብዞም ናይ ምስማዕ ጸገማት ኣለዉኻ ድዮም?    

a. ናይ ምስማዕ ጸገም: እወ / ኣይፋል 

b. መስምዒ ሓገዝ ምግባር የድልየካ: እወ / ኣይፋል 

c. ገለ ካልእ ናይ ምስማዕ ወይ ናይ እዝኒ ጸገም: እወ / ኣይፋል 

5. ናይ ዝባን ማህሰይቲ ኣጋጢሙካዶ ይፈልጥ? እወ / ኣይፋል 

6. ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዓጽሚን መትኒን ጸገማት ኣለዉኻዶ?    

a. ናይ ድኻም ስምዒት ኣብ ገለ ቀላጽምካ፡ ኣእዳውካ፡ ኣእጋርካ፡ ወይ መራግጽ እግርኻ: እወ / ኣይፋል 

b. ናይ ዝባን ቃንዛ: እወ / ኣይፋል 

c. ኣእዳውካን ኣእጋርካን ምሉእ ብምሉእ ከተንቀሳቕስ ምጽጋም: እወ / ኣይፋል 

d. ንቕድሚት ክትደንን ወይድም ንድሕሪት ክትመጣላዕ እንከለኻ ኣብ መዓጥቖኻ ቃንዛ ወይ ትረት የጋጥመካዶ: እወ / ኣይፋል 

e. ርእስኻ ሙሉእ ብሙሉእ ንላዕሊ ወይ ንታሕቲ ከተንቀሳቕስ ትጽገምዶ: እወ / ኣይፋል 

f. ርእስኻ ሙሉእ ብሙሉእ ንጎኒ ምንቅስቓስ የጸግመልካዶ: እወ / ኣይፋል 

g. ብብርክኻ ክትምብርከኽ ትጽገምዶ: እወ / ኣይፋል 

h. ናብ መሬት ክትድበር ትጽገምዶ: እወ / ኣይፋል 

i. ልዕሊ 25 lbs ተሰኪምካ ናብ መደያየቢ ወይ መሳለል ምድያብ: እወ / ኣይፋል 

j. ገለ ኣብ ምጥቃም መተንፈሲ መሳርሒ ጸገም ክፈጥር ዝኽእል ካልእ ናይ ጭዋዳ ወይድማ ናይ ዓጽሚ ጸገም: እወ / ኣይፋል 
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ክፍሊ 4 - ብምርጫኻ ዝምለሱ ሕቶታት 

   

ናይ ኣስራሒኻ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ኣገደስቲ እዮም ዝበሎም ሕቶታት ጥራይ ኢኻ ኣብዚ ክፍሊ ትምልስ 

1. ኣብ ናይ ሕጂ ስራሕካ፡ ኣብ ልዑል ብራኸታት (ልዕሊ 5,000 ጫማ) ወይድማ ካብ ንቡር ዝወሓደ ኦክስጅን ኣብ 
ዘለዎ ቦታ ዲኻ ትሰርሕ ዘለኻ? 

እወ / ኣይፋል 

መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ፡ ናይ ጸረውረው ምባል፡ ሕጽረት ምስትንፋስ፡ ናይ ኣፍ ልቢ ትርግታ ስምዒታት 
ኣለዉኻዶ፡ ወይድማ ኣብ ትሕቲ እዞም ኩነታት ክትሰርሕ እንከለኻ ካልኦት ናይ ሕማም ምልክታት ዝስምዑኻ 
እንተኾይኖም: 

እወ / ኣይፋል 

2. ንጎዳእቲ ኣሕቐቕቲ፡ ጎዳእቲ ኣየር ወለዳዊ ኬሚካላት (ከም ጋዛት፣ ትኪ፡ ወይ ዶሮና) ተቓሊዕኻዶ ትፈልጥ 
(ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ገዛ) ወይድማ ብቆርበትካ ተተናኺብካዶ ትፈልጥ ብጎዳእቲ ኬሚካላት? 

እወ / ኣይፋል 

መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ እንድሕር ትፈልጦም ስም ናይቶም ኬሚካላት ጥቐስ:    

3. ምስዞም ዝስዕቡ ማቴርያላት ወይድማ ኣብ ትሕቲ እዞም ዝተዘርዘሩ ኩነታት ሰሪሕካዶ ትፈልጥ: 

a. ኣስቤስቶስ? እወ / ኣይፋል 

b. ስሊካ (ንኣብነት፡ ኣብ ሳንድ ብላስት)? እወ / ኣይፋል 

c. ተንግስተን/ኮባልት (ንኣብነት፡ እዚ ማቴርያል ኣብ ምጥሓን ወይ ምብያድ)? እወ / ኣይፋል 

d. ቤሪልየም? እወ / ኣይፋል 

e. አልሙንየም? እወ / ኣይፋል 

f. ሕመት (ንኣብነት፡ ዕደና)? እወ / ኣይፋል 

g. ብረት? እወ / ኣይፋል 

h. ታኒካ? እወ / ኣይፋል 

i. ደሮና ዘለዎም ከባቢታት? እወ / ኣይፋል 

j. ካልእ ንጎዳእቲ ነገራት ዝተቓላዕኻሉ ኩነታት? እወ / ኣይፋል 

መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ፡ እዞም ተቓላዕነታት ግለጽ:    

4. ገለ ካልኣይ ስራሕቲ ወይ ተወሰኽቲ ስራሓትካ ዘርዝር:    

5. ናይ ቅድሚ ሕጂ ስራሕቲኻ ዘርዝር:    

6. ናይ ሕጂን ናይ ቅድሚ ሕጂን ሆቢታትካ ዘርዝር:    

7. ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ተሳቲፍካዶ ትፈልጥ? እወ / ኣይፋል 

መልሲኻ “እወ” እንተኾይኑ፡ ንባዮሎጂካዊ ወይ ኬሚካላዊ ባእታታት (ኣብ ታዕሊም ወይ ኣብ ውግእ) ተቓሊዕካዶ 
ኔርካ? 

እወ / ኣይፋል 

8. ኣብ ናይ HAZMAT ጉጅለ ሰሪሕካዶ ትፈልጥ? እወ / ኣይፋል 

9. ካብዞም ቅድም ክብል ኣብዚ መሕተት ዝተጠቕሱ ንናይ ምስትንፋስን ናይ ሳንቡእን ጸገማት፡ ናይ ልቢ ጸገም፡ ናይ 
ደም ድፍኢት፡ ከምኡድማ ናይ ወቕዒ ጸገማት ዝውሰዱ ኣፋውስ ወጻኢ፡ ብዝኾነ ምሕንያት ካልእ ኣፋውስ ትወስድ 
ኣለኻ ዲኻ (እንኮላይ ብዘይ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ዝውሰዱ ኣፋውስ)? 

እወ / ኣይፋል 
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መልሲኻ “እወ” እንተኾይኑ፡ ትፈልጦም እንተኾንካ ናይቶም ኣፋውስ ስም ጽራሕ:    

10. ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ነገራት ምስ መተንፈሲ መሳርሒኻ(ታትካ) ክትጥቀም ዲኻ?    

a. ናይ HEPA መጻረዪታት: እወ / ኣይፋል 

b. ካኒስተሮች (ንኣብነት፡ ናይ ጋዝ ማስክታት): እወ / ኣይፋል 

c. ካርትሪጅ: እወ / ኣይፋል 

11. እቲ መተንፈሲ መሳርሒ(ታት) ኣብ ከክንደይ ግዜ ኢኻ ክትጥቀመሉ?    

a. መንፈሲ-ጥራይ (ብዘይ መናገፊ): እወ / ኣይፋል 

b. ናይ ኢመርጀንሲ መድሕን ጥራይ: እወ / ኣይፋል 

c. ትሕቲ 5 ሰዓት ኣብ ሰሙን: እወ / ኣይፋል 

d. ትሕቲ 2 ሰዓት ኣብ መዓልቲ: እወ / ኣይፋል 

e. ካብ 2 ክሳዕ 4 ሰዓት ኣብ መዓልቲ: እወ / ኣይፋል 

f. ልዕሊ 4 ሰዓት ኣብ መዓልቲ:    

12. እቲ መተንፈሲ መሳርሒ(ታት) ኣብ እትጥቀመሉ እዋን፡ ናይ ስራሕ ጻዕርኻ:    

a. ቀላል (ትሕቲ 200 kcal ኣብ ሰዓት): እወ / ኣይፋል 

መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ፡ እዚ ግዜ ኣብቲ ማእከላይ ሺፍት ንኽንደይ ግዜ ይጸንሕ: 
  ሰዓታት  ደቓይቕ 

   

ኮፍ ኢልካ ምጽሓፍ፡ ምትያብ፡ ድራፍቲንግ፡ ወይድማ ቀሊል ናይ ምግጥጣም ስራሕ ምስራሕ ኣብነታት ናይ ቀሊል ጻዕሪ እዮም; ወይድማ ጠጠው 
ኢልካ ብድሪል ምጽቃጥ (1-3 lbs.) ወይ ድማ ማሽናት ምቁጽጻር። 
b. ማእከላይ (ካብ 200 ክሳዕ 350 kcal ኣብ ሰዓት): እወ / ኣይፋል 

መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ፡ እዚ ግዜ ኣብቲ ማእከላይ ሺፍት ንኽንደይ ግዜ ይጸንሕ: 
  ሰዓታት  ደቓይቕ 

   

ኮፍ ኢልካ ጽፍሪ ምስዳድን ምምላእን; ኣብ ከተማታት ናይ ጽዕነት መኪናን ባስን ምዝዋር; ጠጠው ኢልካ ድሪሊንግ፡ ጽፍሪ ምስዳድ፡ ናይ 
ምግጥጣም ስራሕ ምስራሕ፡ ወይድማ ማእከላይ ክብደት ምንቅስቓስ d (ኣስታት 35 lbs.) ብ ደረጃ ትራንክ; ኣስታት 2 mph ወይ ኣስታት 5-
ዲግሪ ደረጃ ዘለዎ ኣስታት 3 mph ዘለዎ ቦታ ብእግሪ ምንቅስቓስ; ወይድማ ኣብ ሜዳ ዝኾነ ቦታ ከቢድ ጽዕነት ዝተሰከመት ዓረብያ ምድፋእ 
(ኣስታት 100 lbs.) ናይ ማእከላይ ጽዕነት ኣብነታት እዮም። 
c. ከቢድ (ልዕሊ 350 kcal ኣብ ሰዓት): እወ / ኣይፋል 

መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ፡ እዚ ግዜ ኣብቲ ማእከላይ ሺፍት ንኽንደይ ግዜ ይጸንሕ: 
   ሰዓታት  ደቓይቕ 

   

ከቢድ ሰኸም ምስካም (ኣስታት 50 lbs.) ካብ መሬት ክሳብ ሽምጢኻ ወይ መንኩብካ; ኣብ ናይ ጽዕነት ዶክ ምስራሕ; ብባዴላ ምጽራግ; ጡብ 
ምንዳቕ ወይድማ ቅርጻቅርጺታት ምጽራብ; ክሳዕ 8-ዲግሪ ግሬድ ንላዕሊ ምድያብ ኣስታት 2 mph; ከቢድ ሰከም ተሰኪምካ (ኣስታት 50 lbs.) ናብ 
መደያይቦ ምድያብ። 
13. መከላኸሊ ኣልባሳት ከምኡድማ/ወይድማ መሳርሒ (ካብ መተንፈሲ መሳርሒ ወጻኢ) ክትጥቀም ዲኻ መተንፈሲ 
መሳርሒኻ ክትጥቀም እንከለኻ? 

እወ / ኣይፋል 

መልስኻ “እወ” እንተኾይኑ፡ እዞም መከላኸሊ ክዳውንቲ ከምኡድማ/ወይድማ መሳርሒ ግለጽ:    

14. ኣብ ሙቐት ዘለዎ ኩነታት ክትሰርሕ ትኽእል ዲኻ (ልዕሊ 77°F መጠን ሙቐት ዘለዎ): እወ / ኣይፋል 

15. ኣብ ጠሊ ዘለዎ ኩነታት ክትሰርሕ ዲኻ: እወ / ኣይፋል 
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16. መተንፈሲ መሳርሒኻ (ታት) እናተጠቀምካ እትሰርሖ ስራሕ ግለጽ: 

17. ዝኾነ መተንፈሲ መሳርሒ(ታት) እናተጠቀምካ ኣብ እትሰርሐሉ እዋን ዘጋጥመካ ፍሉይ ወይ ጎዳኢ ኩነታት ግለጽ (ንኣብነት፡ ዝተዓፈነ ቦታታት፡ 
ንህይወት ዘስግኡ ጋዛት): 
18. መተንፈሲ መሳርሒ (ታት) ኣብ እትጥቀመሉ እዋን ዘጋጥሙኻ መርዛም ባእታታት ትፈልጦም እንተኾንካ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ኣቕርብ: 
ናይቲ ቀዳማይ መርዛም ባእታ ስም: 

ኣብ ሓደ ሽፍት ዝህልወካ ዝለዓለ ተቓላዕነት ብግምት: 

ኣብ ሓደ ሽፍት ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ከምትቃላዕነት: 

ናይቲ ካልኣይ መርዛም ባእታ ስም: 

ኣብ ሓደ ሽፍት ዝህልወካ ዝለዓለ ተቓላዕነት ብግምት: 

ኣብ ሓደ ሽፍት ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ከምትቃላዕነት: 

ናይቲ ሳልሳይ መርዛም ባእታ ስም: 

ኣብ ሓደ ሽፍት ዝህልወካ ዝለዓለ ተቓላዕነት ብግምት: 

ኣብ ሓደ ሽፍት ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ከምትቃላዕነት: 

መተንፈሲ መሳርሒኻ ኣብ እትጥቀመሉ እዋን ክትቃለዖ ናይ እትኽእል መርዛም ባእታታት ስም: 

19. መተንፈሲ መሳርሒ(ታት) ኣብ እትጥቀመሉ እዋን ናይ ካልኦት ድሕነት ኣብ ሓደጋ ከይተእትው (ንኣብነት፡ መድሕን፡ ድሕነት) ዝገብር 
ፍሉይ ሓላፍነታት ክትጻወት እንተኾንካ ግለጽ። 

[ሕጋዊ ስልጣን፦ RCW 49.17.010, .040, .050, ከምኡድማ .060. 17-18-075 (ትእዛዝ 16-17), § 296-842-22005, ብ 09/05/2017 ዝተመልአ፡ ብ 
10/06/2017 ኣብ ግብሪ ዝውዕል። ሕጋዊ ስልጣን፦ RCW 49.17.050. 09-19-119 (Order 09-02), § 296-842-22005, ዝተመልአ፡ 09/22/09, ብ 12/01/09 ኣብ 
ግብሪ ዝውዕል። ሕጋዊ ስልጣን፦ RCW 49.17.010, .040, .050, ከምኡድማ .060. 07-05-072 (ትእዛዝ 06-39), § 296-842-22005, ዝተመልአ 02/20/07፡ ኣብ 
ግብሪ ዝውዕለሉ ዕለት 04/01/07 ሕጋዊ ስልጣን፦ RCW 49.17.010, .040, .050, ከምኡድማ .060. 03-20-114 (ትእዛዝ 02-12), § 296-842-22005, ዝተመልአሉ 
ዕለት 10/01/03, ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ዕለት 01/01/04.] 


