
 በኮሮና ቀናት በቤት ውስጥ የልጆችን ደህንነት መጠበቅ

የኮሮናን ቫይረስ ለመቋቋም ጥላ ሥር ትምህርት ትምህርቶች ስለተዘጉ ልጆች ለረጅም ሰዓታት 
በቤታቸው ውስጥ ጊዚያቸውን ያሳልፋሉ ። ቤቱ ዋናው የመጫወቻ ስፍራ ስለሆነ ከመቼውም ጊዜ 
በበለጠ ልጆች ከውዲያ ወዲህ ይራወጡበታል። ልጅዎ በቤት ውስጥ የሚገኙ አደጋዎችን ሊያስክትሉ 
ከሚችሉ አደጋዎች እንዳይደርስበት ለመጠበቅ እና በቤትዎ ውስጥ ደህና ሆኖ እንዲቆይ ማድረግ 
የሚችሉት እንዴት ነው?

በቤት ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ መፍጠር
ሁሉም ልጆች አንዳንድ ጊዜ ይወድቃሉ ወይም ይጎዳሉ፣ እና ጉዳትን ለመከላከል ሲባል እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ 
መከልከል ስህተት ነው ፡፡ ልጆች በተፈጥሯቸው ንቁ እና የማወቅ ጉጉት አላቸው ፣ ይህ የእድገታቸውና የመፋፋታቸው 
ሂደት አስፈላጊ የሆነ አካል ነው። "በቴሪም" የተሰኘው ድርጅት በ2013 ዓ.ም ባወጣው ሪፓርት አብዛኛዎቹ ልጆች በቤት 
ውስጥ በሚከሰቱት የመቁሰል አደጋዎች ምክንያት ለህክምና ወደ ሆስፒታል መምጣታቸውን ያስረዳል፡፡ አብዛኛዎቹ 
እነዚህ ጉዳቶች ቀደም ብለው በእቅድ እና በቤት ውስጥ ማስተካከያ በማድረግ የእና ለልጆች የተመቹ እንዲሆኑ በማድረግ 
መከላከል ይችላሉ። የልጅዎትን ደህንነት ለመጠበቅ እና ከባድ ጉዳት የሚስከትሉ አደጋዎችን የሚከላከሉ የደህንነት 
ጥበቃ ልምዶችን መከተል እንድትችሉ የቤት ውስጥ አደጋዎች እና ምክንያቶች ማወቅ አስፈላጊ ነው ፡፡ በዚህ መልኩ 
ቤትዎት ደህንነቱ የተጠበቀ በማድርግ ልጅዎ መጨዋት የሚችልበትና የሚመራመርብት የፈጠራ ቤት እንዲሆን ማድረግ 
ትችላላችሁ።

ቤቱን ከመከላከል በተጨማሪ ሕፃናት እና ልጆች ቀጣይ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል ብለው ያስታውሱ ፡፡ ልጅዎ እያደገ 
ሲሄድ ፣ አዳዲስ አደጋዎች ሊያጋጥሙት እንደሚችሉ መታወቅ አለባቸው ፣ ደግሞም ለደህንነት አስተማማኝ ስለሆኑ 
ጉዳዮችና ጉዳት ላያደርሱ ስለሚችሉ ጉዳዮች ልጅዎትን ማስተማር አስፈላጊ ነው። የአደጋ ጊዜ ስልክ ቁጥሮችን ዝርዝር 
በቀላሉ ልታገኙት በምትችሉት ጎልተው በሚታዮ የእጅ ስልካችሁ አስቀምጡ። ከሰውነት ባዕድ የሆነ አካልን የማስወገድ 
የመሳሰሉ የድንገተኛ ጊዜ ሂደቶችን ይማሩ ይለማመዱ። እሥራኤላ ውስጥ የማጌን ዳቢድ አዶም ድርጅት ቅርንጫፎች 
እንዲሁም ሌሎች አካላት በአስቸኳይ ጊዜ የነፍስ አድን ትምህርቶችን እና የመጀመሪያ እርዳታን በጥቂት ገንዝብ ወጭ 
ያስተምራሉ  ፡፡ የመጀመሪያ እርዳታ መሣሪያ ይያዙ።

ቤታችሁና አካባቢያችሁ ለልጆቻችሁ የሚመችና  የተስተካከለ መሆኑንን ለማዎቅ በደምብ በተዘጋጀው "በቴሬም" ጥያቄና 
መልሶች አማካኝነት መመርመር ትችላችሁ። " ከቴሬም" ኢንተርነት ቅድመ ገጽ የጥያቂዎችን ሰንድ ለማወረድ ከዚህ 
ላይ ጠቅ ያድርጉ.

መውደቅና መቁሰል
በሕፃናት እና በልጆች ዘንድ የመውደቅ የአደጋዎች በጣም የተለመደው ክስተቶች ናቸው። ከልጅዎ እድገት ጋር 
የሚማሯቸውን አዳዲስ ችሎታዎች መገንዘቡ እና በዚያ መሠረት አከባቢን ማዘጋጀት እና ማስማማት አስፈላጊ ነው ፡፡ 
መውደቅን ተከትሎ ካባድ የመቁስለ አደጋ የሚያስከትሉ ሦስት ምክንያቶች አሉ፦  ከከፍተኛ ቦታ መውደቅ ፣ የወደቀበት 
ወለል (ከከባድ ወለል ላይና ለስላሳ ወለል መካከል መውደቅ)  ልጅ በሚወድቅበት ጊዜ ሊጎዳው የሚችል (ሹል ማእዘን 
ያላቸው የቤት እቃዎች ፣ ወዘተ)።

እባክዎ ያስተውሉ: ህጻናትን ተቆጣጣሪ አልባ ብቻቸውን ከፍታ ቦታ መተው የለባችሁም። ወደ ሌላ አቅጣጭ የምትመለከቱ 
ከሆነ በአድን እጃችሁ ህጻኑን ይያዙት። እስከ አምስት ዓመት ዕድሜ ድረስ አንድ ሜትር ተኩል ከፍታ ካለው ቦታ 
መወደቅ አደገኛ እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል። በዕድሜ ከፍ ባሉት ልጆች ወደ ሁለት ሜትር ወይም ከዚያ በላይ መድረስ 
አይፈቀድም

ልጅዎን በቤት ውስጥ ከመውደቅ እና ከጉዳት ለመጠበቅ ሊወስዷቸው የሚችሉ ተግባራዊ እርምጃዎች እነሆ፦ 

አጠቃላይ

• የደህንነት በሮችን በመውጫና መውረጃ ደረጃዎች ሥሩ ወይም ገንቡ  

• በሚያንሸራተቱ ወለሎች ያስጠንቅቁ ፣ ወለሉ ላይ የተደፋውን የሚንሸራትር ፈሳሽ በውኋ በድንብ አድረገው 
ይወልውሉት። 

• መዋና ገንዳ ካለዎት የእስራኤል ቤት መመጠኛ መዋኛ ገንዳ መመዘኛ መስፈርቶችን የሚያሟላ አውቶማቲክ መቆለፊያ 
አጥር እና በር ገዝታችሁ እጠሩት ፡፡

• የተደፈኑ ወይም የሚሽከረከሩ የኤሌክትሪክ መውጫዎች መተከላቸውን ያረጋግጡ ፡፡

የቤት ዕቃዎች

• ቁም ሳጥኖችና ከባድ እቃዎች ከግድግዳው ጋር በቋሚነት ማያያዝ ይኖርብዎታል።

• የልጆች ዕቃዎች በዝቅተኛ መደርደሪያዎች መቀመጥ አለባቸው እንዲሁም ወደ ከፈተኛ መፅሃፍ መደርደሪያዎች 
መሰቀል ወይም መውጣት እንደሌለባቸው የተከለከለ መሆኑን ማስተማር ያስፈልጋል። 

• ሹል ማዕዘኖች ያሉት የቤት እቃዎች መቀመጥ አለባቸውም ወይም ማዕዘኖቹ አደጋ እንዳያስከትሉ መታጠፍ አለባቸው 
፡፡

• ታጥፊ የቤት እቃዎጭ አገልግሎጥ ላይ በሚውሉበጥ ጊዜ እንዳይወድቁ የመቆለፊያ ዘዴ እንዳለጨው ያረጋግጡ ፡፡

መስኮቶች 

• መስኮቶችን ዝጓቸው ፤ በተለይ በከፍተኛ ደረጃዎች ላይ የሚገኙት መስኮቶች ዝጓቸው ፤ በቋሚነት በበረት አጥር 
እጠሯቸው። ትሪሲም ማለት ቪሎን የሚመስሉ የመስኮት ክዳኖች በመስኮት በኩል ስው ወጥቶ እንዳይወድቅ መከላከል 
አይችሉም። 

• ከመስኮቶች አጠገብ እቃዎችን አታስቀምጡ ፤ ልጆች ወደ መስኮቱ እንዳይመጡ እንደ አልጋዎች ፣ ወንበሮች ወይም 
የአበባ ማሰሮዎችን የመሳሰሉትን መስኮቶች አጠገብ አያስቀምጡ ፡፡

• ልጆቻችሁ ከመስኮቶች እራቅ ብለው እንዲጫወቱ አስተምሯቸው ፤ ዘውትር ልጆች በሚጫወቱበት ጊዜ ተቆጣጠሯቸው።

በረንዳ 

• ልጅዎት ብቻውን ወደ በረንዳው ወይም ሰገነቱ እንዳይወጣ ወደ በረንዳው መግቢያ በር ሁልጊዜ መዘጋቱን ያረጋግጡ። 

• በበረንዳው መግቢያ ላይ የደህንነት መዝጊያ ትከሉ

• በበረንዳው ላይ ያሉት መከለያዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጡ - የመከለያው ቁመት ቢያንስ አንድ 
ሜትር መሆን አለበት ፣ ይህም በጎንና ጎን ያሉት ምሰሶዎች ቁመታቸው እኩል መሆን የለበትም። ይህም ልጆች በቀላሉ 
በእግራቸው ወደ ላይ እንዳይወጡና እንዳይወርዱ ለመከላከል ነው። 

• ወደ ላይ እንዲሰቀል የሚያግዙት እቃዎች በአካባቢው አለመኖራቸውን አረጋግጡ

• በማንኛውም ሁኔታ ልጅዎ በረንዳ ላይ እያለ ሁል ጊዜም መቆጣጣር አለብዎት ፡፡

ስለታማ እቃዎች 

• ስለት ያላቸውን እንድ መቀስ ፣ ካራዎች ወይም  የጺም ምላጮች የመሳሰሉትን በመሰቢያ ውስጥ በቀልፍ ቆልፋችሁ 
አስቀምጧቸው ወይም ልጆቻ ከማይደርሱባቸው ከፍተኛ ቦታዎች ላይ አስቀምጧቸው።

• የምግብ ማዘጋጃ መሣሪዎችን ከተጠቀማችሁባቸው በኋላ ከትክክለኛው ቦታ አስቀምጧቸው ፡፡ ከኤሌክትሪክ ጋር 
የተያያዙትን  መሳሪዎች አለያዩዋቸው።

• መሳሪያዎችን በሙሉ ያርቁ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ ውስጥ ቆልፈው ያስቀምጧቸው። መሳሪዎችን የሚጠቀሙባቸው 
ልጃችሁ ከአጠገባችሁ በማይገኝበት ጊዜ ብቻ ነው፤ የኤሌክትሪክ ገመዶች መለያያታቸውን አረጋግጡ ፣ መሳሪዎችን 
ከተጠቀማችሁባቸው በኋላ  ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ መቀመጣቸውን አረጋግጡ።

መስተዋት 

• ልጅዎት በብርጭቆው ሳይሆን በፕላስቲክ እንዲጠቀም ይፍቀዱለት ፡፡

• ከመዝጊያዎች ላይ ወይም ከመሰተዋት ከተሰሩ መደጋፊዎች ላይ በልጁ ፊት ቁመት በስህተት እየሮጠ አንዳይሄደባቸው 
የሚጣበቁ ነገሮችን አጣብቁባቸው

• መሰባበርን ለመከላከል የደህንነት መስታወት ወይም ግልጽ የግድግዳ ወረቀት ይጠቀሙ ፡፡

• ትናንሽ ልጆች በቤት ውስጥ ሲሆኑ የመስታወት እቃዎችን ከመጠቀም ይቆጠቡ ፡፡

• መስታወት በሚሰበርበት ጊዜ ህፃኑን ያስወግዱ እና ቦታውን በደንብ ያፅዱ ፡፡

መርዞች 
በወጣቶች ላይ ለሚደርሰው ጉዳት የተለመዱ መንስኤዎች በመርዝ መመርዝ ነው ፡፡ አብዛኛዎቹ መርዛማ ንጥረ ነገሮች 
ቤት ውስጥ የሚገኙ ኬሚካሎች እንደ ማጽጃ መዳህኒት ምርቶች የመሳሳሉት ናቸው።  ልጆች ልብ ካላልናቸው መርዛማ 
ነገሮችን በፍጥነት ማግኘት ይችላሉ።

ለጤንነት ጎጂ የሆኑ አደገኛ መርዛመርዞች ስለመኖራቸው ግንዛቤ ካላችሁ አስቀድማችሁ ልጃችሁ እንዳይጎዳ መከላከል 
ትችላላችሁ። ለማንኛውም የመመረዝ ጥርጣሬ ካለብዎ እቃውንና ህፃኑን ይዘው ወዲያውኑ ምክር ለመቀበል እና  አስፈላጊ 
የመጀመሪያ እርዳታ እና  መረጃ መቀበል ወደ ብሔራዊ መርዛማ መረጃ ማዕከል በስልክ ቁጥር 04-7771900 ይደውሉ 
፡፡

መዳህኒቶች

መድኃኒቶች በታናናሽ ልጆችን ከሚመርዙ መርዞች መካካል ዋናዎቹ ናቸው ፣ 70% የሚሆኑት መዳህኒቶች ትናንሽ 
ልጆችን የሚመርዙ መንሰየዎች ናቸው። ቫይታሚኖችን ወይም ከዕፅዋት የተቀመሙ መድኃኒቶችን ጨምሮ ሁሉም 
መድኃኒቶች በብዛት በሚወሰዱበት ጊዜ መርዛማ መሆናቸውን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ሊቆለፍ የሚችል እቃ 
አዘጋጅተው መድሃኒቶችዎን ያስቀምጡ፡፡ ከመስኮት መጋረጃ ፣ የፀጉር ምርቶችና ሌሎች መርዛማ ንጥረነገሮችን የልጆች 
እጅ ከማይደርስበት ቦታ ማስቀመጥ አለባችሁ ፡፡ ልጅዎ እርስዎ መዳህኒት ሲውጡ አይቶ እሱም ልክ እንደናንት 
መዳህኒት መወጣ እንዳይማር እሱ በሚገኝበት አካባቢ ሁኔው መዳህኒት ከመውሰድ ከመዋጥ እንዲቆጠቡ ይመከራል። 
ልጅዎ እርስዎ መዳህኒት በሚውጡበት ጊዜ ካየዎት ይህ መዳህኒት ነው ብላችሁ አስረዱት። ሆኖም "ልዮ ከረሚላዎች 
ናቸው" የመሳሰሉት ናቸው ብላችሁ ለልጃችሁ ከመናገር ተቆጠቡ። ለልጅዎ መድሃኒት መስጠት ሲፈልጉ - - መጠኑን 
መውሰዱን ያረጋግጡ ፣ እንዲሁም በተወሰነው ስዓት መዳህኒቱን ለልጃችሁ ከመስጠታችሁ በፊት ሀኪም ካዘዘለት መጠን 
በለይ በእጥፍ መዳህኒት እዳይውጥ ወይም እንዳይወስድ ከትዳር አጋራችሁ ጋር ተነጋግራችሁ ወስኑ ፡፡ ዘውትር ልጃችሁ 
መዳህኒት በሚወስድበት ጊዜ ተቆጣጠሩ! ትኩረትዎን ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚስብ ምክንያት መኖር የለበትም። 

ለአንድ አፍታ ትኩረታችሁ ወደ ሌላ ጉዳይ በሚያዘነብልበት ጊዜ ልጃችሁ በቅጽበት የቤት ማጽጃ ኬሚካሎችን ሊጠጣ 
ይችላል። ስለዚህ በምታጸዱበት ጊዜ እቃውን ልታዮት ከምትችሉ ደህንነት ከተጠበቀ ቦታ አስቀምጡት። በመግብ ወይም 
በመጠጥ ማሸጊያዎች  ለአጭር ጊዜም ቢሆን ከመጠቀም ተቆጠቡ።  እንደ ቀለም አቅጣኝ  ወይም ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን 
በለስላሳ መጠጥ ጠርሙሶች ውስጥ አያስቀምጡ ፣ ወደ ኩባያዎች ወይም ብርጭቆዎች መቅዳት የለበዎትም ፡፡ አደገኛ 
ኬሚካሎችን ከተጠቃማችሁባቸው በኋላ ደህንነቱ ከተጠበቀ ቦታ አሽጋችሁ አስቀምጧቸው - ከፍታው ቢያንስ አንድ 
ሜትር ተኩል በሆነ ሊቆለፍ ከሚቻል ሳጥን ውስጥ አስቀምጡት።  በየቀኑ የምትጠቀሙባቸውን  የማጽጃ ኬሚካሎችንም 
ቢሆን  እራቅ አደረገው ቆልፈው ማስቀመጥዎትን ልብ ይበሉ ፣ በተለይ ለልጅዎ ከረሜላ የሚመስሉ ፣ ለምሳሌ የእቃ 
ማጠቢያ እንክብሎች ወይም የልብስ ማጠቢያ ማሽን እንክብሎችን ከአፉ እንዳያስገባ ልብ ይበሉ፡፡

ቃጠሎ

ህፃናትን በሆስፒታል ተኝተው ህክምና እርዳታ እንዲደረግላቸው በብዛት ከታወቁት ምክንያቶች መካከከል ዋና ዋናዎቹ 
የመቃጠል አደጋዎች ናቸው፡፡ ቤትዎን ከቃጠሎ ተከላከሉ ፣  ልጅዎት በቃጠሎ እንዳይቆስል በሎም ጉዳቶችን 
ለመቀነስ   የጥንቃቄ መመሪዎችን በደንብ አክብሩ። ሆኖም ልጅዎ እንዳይቃጠል ለመከላከል በተለይም ሞቃት መጠጦች 
፣ ማሞቂያዎች ወይም ሌሎች ሞቃት መሣሪያዎች ባሉበት ጊዜ ልጅዎትን በደንብ መቆጣጠር አለብዎት ፡፡

  ቤታችሁን እንዴት ነው ማዘጋጀት የምትችሉት?

• ቤታችሁ ውስጥ ጭስ በሚጨስበት ጊዜ የሚያስጠነቅቅ መሳሪያ ትክሉ

• ሁል ጊዜ የቤት ቁሳቁሶችንና ጨርቃጨርቆችን ስትገዙ በቀላሉ የማይቃጥሉ እቃዎችንና ጨርቃጨርቆችን ይግዙ።

• ለልጆች ደህና እና ተስማሚ የማሞቂያ ዘዴዎችን ይምረጡ –ራዲያተር ወይም የአየር ኮንዲሽነሩን ይጠቀሙ እንጂ 
የሽቦ ምድጃ አይጠቀሙ ፡፡

• የሙቀት መቆጣጠሪያውን ቴርሞስታርት ዝቅ በማድረግ  የቧንቧው ውሃ ሙቀት መጠን ከ 50 ድግሪ በታች እንዲሆን 
አድርጉ። 

• ደረጃውን የጠበቀ ክዳን ያለው የሙቀት መጠን መቆጣጣሪያ ይግዙ

• የኤሌክትሪክ አንሶላዎችን መጠቀም ክልክል ነው ፡፡

• ክብሪቶችንና የሲጃራ ማቃጠያዎችን ከከፍተኛ ቦታ ላይ ቆልፋችሁ አስቀምጧቸው

ለመደበኛ ነገሮች በምን ላይ ትኩረት ያድርጉ?

ምግብ በምታበስሉበት ጊዜ ፣ የብርት ድስትና ማንከሽከሻውን መያዢያዎች ወደ ግድግዳው በኩል አዙሯቸው

በክሽኔው ወይም በምግብ ማብሰያው ክፍል የሚያቃጥሉ መሰሪዎች ባሉበት ጊዜ ያለ ተቆጣጥሪ ትታችሁ አትሂዱ።

በቅዳሜ ሰንበት የውኋ ሙቀት ተቆጣጣሪ መሳሪያውን የልጆች እጅ ከሚያደርስበት ራቅ ካለ ቦታ አስቀምጡት። 
የውሃ ሙቀት መለኪያ መሳሪዎችን ቧንቧውን ወደ ጎን ዘወር አድርጋችሁ አስቀምጡ። የሙቀት መለከያ መሳሪያ ውሃ 
ተሞልቶበት ከሆነ መንቀሳቀስ ክልክል ነው 

የቅዳሜ ሰንበት ፕላታ ማሞቂያ ምጣዱንም ቢሆን ልጆች ከማይደርሱበት ከከፍተኛ ቦታ ላይ አስቀምጡት።

.የሙቀት ምንጭ ባለበት ቦታ ሙቀት የሚከላከል ከሸክላ በተሰራ  አጥር ዙሩያውን እጠሩት። 

ከማሞቂያ ታኑሮች ቢያንስ አንድ ሜትር ርቀት ጠብቁ፦ ልብሶችን አርቁ ፤ መጫዎቻዎችን ፤ ምንጣፎችን ወይም 
የጥርጴዛ ሽፋኖችን አርቋቸው። 

ልብስ መተኮስ ያላባችሁ ልጆቻሁ በተኙበት ስዓት  ወይም በመጫዎቻ ቦታ ባሉበት ጊዜ ብቻ መሆን አለበት። ካውያው 
እስኪበርድ ድረስ ደህንነቱ በተጠበቀ ከፍተኛ ቦታ ላይ አስቀምጡት። 

ልጆቻችሁ ከውሃ ገንዳ ላይ ከማስቀመጣችሁ በፊት ሁልጊዜ የውኋውን ሙቀት መርምሩ።

በተለይ ስለ ሙቅ መጠጦች ይጠንቀቁ። ልጃችሁን በጃችሁ እንደያዛችሁ ትኩስ መጠጥ መጠታት የለባችሁም። ብርጭቆውን 
ወይም ኩባያውን ልጆች እንዳይረሱባቸው አድርጉ ፣ ሁልጊዜ ብርጭቆዎን ወይም ኩባያዎችን ከጠረጴዛው መሀካል 
አስቀምጧቸው። በጫፍ አታስቀምጧቸው። 

ቃጠሎዎችን ወይም ጥብሳቶችን እንዴት መንከባከብ እንዳለበት?

በልጃችሁ ላይ የደረሰበት ቃጥሎ ወይም ጥብሳት  ስፋቱ ከእጁ መዳፍ የሚበልጥ ከሆነ በአስቸኳይ አምቡላንስ ጥሩ ወይም 
የተጠበሰው ፊቱን ፤ አንገቱን  ወይም በአጥንት መጋጠሚያዎች ከሆነ አምቡላንስ ጥሩ። 

በቃጠሎው ከባድነት እርግጠኛ ካልሆኑ ሐኪምዎን ፣ ሆስፒታልዎን ወይም የህክምና ማእከሉን ወዲያውኑ ያነጋግሩ። 

የሚቻል ከሆነ የሚከተሉትን እርምጃዎች በመከተል የመጀመሪያ እርዳታ ያቅርቡ፦

1. ልጁን ወደ ደህና ቦታ ይውሰዱት እና ለተጫማሪ ጉዳት የማይደርስበት መሆኑን ያረጋግጡ።

2. ልብሶቹን አውልቁለት ( ልቦሶች ከሰወነቱ ቆዳ ጋር ያልተጠባቁ ካልሆኑ በስተቀር)፣ የእጅ ስዓቱንና ጌጣጌጦችን ( 
የህመም ስሜት ሳይሰማው ወይም ተጨማሪ ጉዳት የማይድረስበት ከሆነ አወልቁለት)  

3. በሚፈስ ወኋ ብቻ የተጠበሰውን አካባቢ ለ20 ደቂቃ ያህል ውሃውን እያፈሰሳችሁ አቀዝቅዙት፤ ልጆን ይዛችሁ 
አጽናኑት።

4. የተቃጠለውን ወይም የተጠበሰውን ቦታ እንደ ፕላስቲክ ናይሎን ወይም ንጹህ ፣ እርጥበት አልባ ጨርቅ በመሳሰሉት 
ሸፍኑለት ፤ የተቃጠለውን አካል ከፍ ያድርጉት ፡፡

የተቃጠለው አካል ስፋቱ  ከ20 ሴንቲ ሜትር እና  ከዚመ በላይ ከሆነ ቤጤና ጣቢያ ፣ በሆስፒታል ወይም በቴሌፎን 
መእከል አስቸካይ የህክምና እርዳታ ለመቀበለ በአስቸኳይ ልጁን ውሰዱት ፤ በተጠበሰው ቦታ ቆዳው ተላልጦ ወይም 
ቆስሎ የሚታይ ከሆነ ወይም በአርፋዎች ተሽፍኑ ከሆነ እኛ ቁስላቱ ጥልቅት ካለው ልጁ የህመም ስሜት ባይሰማውም 
እንኩ የሀኪም ባለሙያን እርዳታ ጠይቁ። ህምሙ የማይታገስ ወይም የማይባባስ ቢሆንም እንኳ የህክምና እርዳታን ጠይቁ።

 ማድረግ የሌለብዎት

• ከተቃጠለው አካል ጋር የተለጠፉን ልብሶች መላጥ ክልክል ነው:

• ፉኛዎችን ማፈንዳት ክልክል ነው።

• ከተጠበሰው የይም ከተቃጠለው አካል ላይ በረዶ ፣  የሰውነትና የፊት ቅባቶች ፣ ዘይት ፣ የጥርስ ቅባት ወይም 
ዱቄቶች የመሳሰሉን ማስቀመጥ ክልክል ነው። ቅቤ ወይም ዱቄት ጉዳቱን የበለጠ ሊያባብሱት ይችላሉ። ጥብሳቱን 
በደንም መንከባከብ ይቻል ዘንድ ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን  መጠቀም የለባችሁም። 

• የተጠበሰው አካል በጠም ሰፊ ከሆነ ለ20 ደቂቃ  ያህል አታቀዝቅዙት። ልጃችሁ ወዲያውኑ በቅዝቃዜ ሊጎዳ ይችላል።


