የጤናና የሕክምና
አካባቢ ትዕዛዝ
ለግሪን ወንዝ ማጥለቅለቅ ማቀድ፡

ለቤት ጤናና እቤት እንክብካቤ
ለሚደረግላቸው ሕመምተኞች የተሰጣ ጥቆማ
ለዚህ አደጋ ለመዘጋጀት አሁን
የሚከተለውን እርምጃ ይውሰዱ፦

የአሜሪካ ጦር የመሃንዲሶች ድርጅት
የሆዋርድ ሃንሶን ግድብ የመዋቅር ችግር
እንዳለበትና በርሱ ለሚጠራቀመው የውኃ
መጠን በዚህ ሆነ በሚቀጥሉት በርካታ
ዓመታት ችግር ሊኖርበት እንደሚችል
ለአካባቢው ማስጠንቀቂያ ሰጥቶአል።
በዚህ በልግ የኦበርን፣ የኬንት፣ የሬንቶንና የተክዊላ
ከተሞች በከፊል በከፍተኛ ሁኔታ አጥፊ ለሆነው የውኃ
ማጥለቅለቅ ጥፋት የመጋለጥ አዝማሚያቸው ከፍተኛ
ነው። ያልተጠቃለሉት የክንግ አውራጃ አካባቢዎችም
ተፅዕኖ ሊደርስባቸው ይችላል። በጎርፍ ወቅት (በግምት
ከጥቅምት እስከ መጋቢት ድረስ) ከባድና ረጅም ዝናብ
ቢዘንብ፣ የማይጥለቀለቅባቸው ብዙ ቤቶችና መሥሪያ
ቤቶች ከፍታው እስከ 10 ጫማ በሚደርስ ውኃ
ሊጥለቀለቁ ይችላሉ። በተጨማሪም ውሃም እስኪመጠጥ
ድረስ በሸለቆው ይቆያል- ይህ ሂደት እስከ 8 ሳምንት
ሊፈጅ ይችላል።

በግሪን ወንዝ
እርስዎ
ያሉበትን በመመርኮዝ፣
እርስዎ ለከፍተኛ የመጥለቅለቅና
ለረጅም ጊዜ
መልሶ
መቋቋሚያ
እንዲዘጋጁ
ዘንድ
እናደፋፍርዎታለን።
በኦበርን፣ ኬንት፣ ሬንቶን ወይም ተክውላና ባልታቀፈ
በክንግ አውራጃ ያሉት ኗሪዎች ለሚከተሉት ሁኔታዎች
መዘጋጀት አለባቸው፦
•
•
•
•

ከመለስተኛ እስከ አስጊ ጎርፍ
የኮረንቲ መጥፋት
የፍሳሽ ማስወገጃ አገልግሎት ማጣት
የመንገድ መዘጋት

በግሪን ወንዝ ሸለቆ የሚኖሩ ከሆነ፣
የጎርፍ እንሹራንስ ይግዙ።
ፖሊሲው ተግባራዊ እስከሚሆን 30 ቀን
ይፈጃል፣ ስለዚህ የእንሹራንስ ወኪልዎን
ወይም ብሔራዊ የጎርፍ መርኃ ግብር በ
www.floodsmart.gov፣ 1-888-379-9531
ይገናኙ። የፍሳሽ አገልግሎት ሲጠገን
ለሚከሰተው አደጋ ፖሊስዎ የሚሸፍን
መሆኑን ያረጋግጡ።

ቦታ ለመቀየር ዕቅድ ያውጡ።
እርስዎ ለሳምንታት ወይም ለወራት ወደ
ቤትዎ ላይመለሱ ይችላሉ። የት
እንደምኖሩና እንክብካቤ እንደምያገኙ ዕቅድ
ያውጡ። እንክብካቤ የሚያደርጉሉዎት
ሰዎች የዚህን ዕቅድ ዝርዝር ማወቃቸውን
ያረጋግጡ። እንስሳት ካሉዎት ወደ ኋላ
አያስቀሩአቸው። እነርሱም በጥሩ ሁኔታ
እንድቆዩ ዘንድ ያመቻቹላቸው።

የግኑኝነት ዕቅድ ያዘጋጁ።
ቦታውን በምለቁበት ጊዜ ፣
ተንከባካቢዎችን፣ የሕክምና
እንሹራንስ አቅራቢዎችንና
ሌሎች የምመኩባቸውን
ሰዎች የት እንደሄዱ ና
እንዴት ሊገናኙዎት
እንደምችሉ ለማሳወቅ
ለመገናኘትዎ እርግጠኛ
ይሁኑ።

ወንዝ
ሊጥለቀለቅ ነው
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የጤናና የሕክምና
አካባቢ ትዕዛዝ
ከገጽ 1 የቀጠለ
የመልቀቂያ ዕቅድ ያዘጋጁ።
በ8 ሰዓት ወስጥ ብቻ እንድለቁ ማስጠንቀቂያ
ሊሰጥዎት ይችላል። የሚከተሉት ነገሮች እንዳሉዎት
ለማረጋገጥ፣ ከጎራቤቶችዎ፣ ከወዳጆችዎና
ከተንከባካቢዎችዎ ጋር ይሥሩ፦
•

•

•

•

የድንገተኛ ወቅት “ሂድ- መረጃ”. (በድንገተኛ
ሂድ-መረጃ  ያሉትን ሁሉንም ነገሮች
ለማጠቃለል ዝርዝሮችን ይዩ።
እርስዎ በፍጥነትና በቀላሉ እንዲያገኙአቸው
ዘንድ ጠቃሚ ነገሮች በምቹና በዳህና ቦታ
ተቀምጠዋል። እነዚያ ነገሮች የሚያጠቃልሉት፦
 የእጅ ስልክና የባትሪ ማቀጣጠያ
 ሰው ሰራሽ ጥርሶች
 የማደመጫ መሣሪያዎችና ትርፍ ባትሪዎች
 የጎማ ወንበር፣ ምርኩዝ፣ መራመጃ፣ መደገፊያ
ወይም ሌሎች የመንቀሳቀሻ መሳሪያዎች
 ማስተንፈሻ
 መነፅር ና/ተጣባቂ መነፅር ከነማፅጃ ፈሳሹ ጋር
ለአስቸኳይ የአየር ሁኔታ ማስጠንቂቀያ በባትሪ
ወይም በዲናሞ የሚሰራ የ AM ወይም NOAA
የአየር ሁኔታ ራዲዮ።
መልቀቅ የሚያስፈልግ ከሆነ አስተማማኝ መጓጓዣ
እርስዎን ከቤትዎ ወደ ዳህና ሥፍራ ለማጓጓዝ
ዕቅድ ለማውጣት ከወዳጆችዎና ከተንከባካቢዎችዎ
ጋር ይናጋገሩ። ቦታ ለመልቀቅ የሰለጠነ
የሕክምና መጓጓዣ አገልግሎት የሚፈልጉ ከሆነ፣
የቤትዎ የጤና ድርጅት ለሕዝብ ጤና ጥበቃ ሲያትልና ክንግ አውራጃ በቅድሚያ አሳውቀው
ለመሆኑ ያረጋግጡ።
የቦታ መልቀቂያ መስመር። በState Route 167
ወይም በግሪን ወንዝ ወለል አኳያ የማይመኩትን
የመልቀቂያ መሥመሮችን ካርታ ለመሳል
ከመልቀቂያ መገናኛ አቅራቢ ጋር ይመካከሩ።
ልብ ይበሉ፣ እርስዎ ዘወትር የሚጠቀሙት
መንገድ በጎርፍ ምክንያት ይዘጋ ይሆናል።
ስለዚህ፣ እንደይጠመዱና በአደገኛ ሁኔታ ላይ
እንዳይወድቁ ሲታዘዙ ሥፍራውን ይልቀቁ!

በቀላሉ የሚገኝና ሊጓጓዝ የሚችል
የሚከተሉትን ነገሮችን የያዘውን “ሂድመረጃ” ይሰብስቡ፦
• መድኃኒቶች
• እንደ ተንከባካቢዎች፣ ቁልፍ ወዳጆችና

የቤተሰብ አባላት፣ የሕክምና እንሹራንስ
አቅራቢዎችና የቤት/የተከራዮች እንሹራንስ
አቅራቢዎች የመሳሰሉት የጠቃሚ ሰዎች
ስምና ስልክ ቁጥር ዝርዝር
• እንደ መድኃኒት ማዘዣ ቅጂዎች፣ የጤና
ሁኔታዎች ዝርዝር፣ የሐኪሞችዎና
የተንከባካቢዎች ስምና አድራሻ የመሳሰሉት
የጤና መረጃ
• ቅያሪ ልብሶች
• ለሦሥት ቀን የሚበቃ ምግብና መጠጦች
• ለኦክሲጅን፣ ለመተንፈሻ መሣሪያዎች፣
ለማዳመጫ መሣሪያዎች፣ በጆሮ ውስጥ
ለተተከሉ መሳሪያዎች፣ ለእጅ ስልክና ለሌላ
ጠቃሚ መሳሪያዎች የሚሆን ባትሪ ድንጋይ።
ማስታወሻ፡ በኮረንቲ የሚሠሩ የሕክምና
መሳሪያዎች ለረጅም ጊዜ እንዲሰሩ ዘንድ
የወታደር (ማሪን) ባትሪ ለመግዛት ያስቡ።.

የበለጠ መረጃ ለማግኘት የከተማዎን
የድንገተኛ አደጋ አያያዝ ጽ/ቤት
ያነጋግሩ፡የኦበርን ከተማ፡ 253-876-1925
የኬንት ከተማ፡

253-856-4440

የሬንቶን ከተማ፡ 425-430-6400
የተክዊላ ከተማ፡ 206-433-1800
ያልተጠቃለለው
የክንግ አውራጃ፡ 206-296-3830

Flood Tips - Amharic

