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Seattle Fire Department

5962
የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ

የሲያትል ፍቃዶች
—የከተማ አገልግሎቶች እና ፍቃድ ላይ ባለ ብዙ ክፍል ተከታታይ አካል

የመኖሪያ ቤት ማሞቅያ የነዳጅ
ማጠራቀሚያዎችን ማቋረጥ
በኦክቶበር 2021 ታድሷል

የሲያትል የእሳት አደጋ ህግ አንቀጽ 5704.2.13 ታንኮች እና የቧንቧ ማሞቂያ
የነዳጅ ታንኮች ለአንድ አመት ወይም ከዚያ በላይ ከአገልግሎት ውጪ የቆዩ
ታንኮች ከመሬት ላይ እንዲወገዱ ወይም በቦታቸው እንዲጣሉ ይደነግጋል።
የሲያትል የእሳት አደጋ ህግ አንቀጽ 105.6.18 ለማንሳት፣ ለመተው፣ ለጊዜው
ከአገልግሎት ውጪ ለማድረግ ወይም በሌላ መንገድ የማሞቅያ ዘይት ታንከር
ለመጣል ፍቃድ ማግኘት እንዳለበት ይጠይቃል።

የፍቃዶች—ሂደት እና ወጪ
እያንዳንዱ ግለሰብ የከርሰ ምድር ማሞቂያ ዘይት ታንከር ከመልቀቁ በፊት
የፍቃድ ህግ 6103—የመኖሪያ ቤት ማሞቂያ ዘይት ታንከር መፍታትን
ከሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል መገኘት አለበት። በፍቃድ
ማመልከቻው ላይ እንደተገለጸው ሥራውን ለሚሠራው ሰው ወይም ሥራ
ተቋራጭ ፍቃድ ተሰጥቷል። ፍቃዶች ለባለንብረቱ አይሰጡም፣ ያ ሰው
የምስክር ወረቀት ካላገኘ እና ስራውን የሚሰራ ካልሆነ በስተቀር።
የማመልከቻ ቅጾችን ያውርዱ እና ወደ permits@seattle.gov ኢሜይል
ይላኩ ከዚያም በ በክሬዲት ካርድ በመስመር ላይ ይክፈሉ። ወይም
የተጠናቀቁትን ማመልከቻዎች ከቼክዎ ጋር ወደ "የሲያትል ከተማ"
ለሚከተለው ይላኩ፡

Seattle Fire Department
Fire Prevention Division - Permits
220 Third Avenue South, 2nd Floor
Seattle, WA 98104-2608
የተሟሉ የፍቃድ ማመልከቻዎች ይስተናገዳሉ፣ ማህተም
የተመታላቸውለመቀጠል የተፈቀደላቸው እና ከማሞቂያ ዘይት ታንከር
ማቋረጫ ሪፖርት ቅጽ ጋር ታጅበው ወደ አመልካቹ ይመለሳሉ።
ማስታወሻ፦ የማጠራቀሚያው ሥራ ከተሰራ በኋላ ፍቃድ አይሰጥም።
አመልካች የእሳት አደጋ መምሪያ ፍቃድ ማመልከቻው ላይ በማህተም
ለመቀጠል ተፈቅዶለታል ን እስካልተቀበለ ድረስ ሥራ መጀመር የለበትም።

የሲያትል እሳት ህግ መስፈርቶች
ለመቀጠል የተፈቀደለት የፍቃድ ማመልከቻ በአመልካቹ እስካልተቀበለ ድረስ
የማቋረጡን ስራ መጀመር የለበትም። የማቋረጡ ስራ በአለም አቀፍ ህግ

በተረጋገጠ ግለሰብ መከናወን አለበት ወይም በቀጥታ ቁጥጥር የሚደረግበት
መሆን አለበት።
የግለሰቡ የአሁኑ የICC ምስክር ወረቀት ቅጂ በሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ
ክፍል ውስጥ መመዝገብ አለበት። በ ICC የተረጋገጠ አቋራጭ በሙሉ የማፍረስ
ስራው በታንከር ቦታ ላይ መገኘት አለበት። ይህ መስፈርት ለሁለቱም ታንከሮች
ማስወገጃ እና በቦታውመተው።
ሁለቱም ማስወገድ እና መተው በሲያትል የእሳት አደጋ ህግ ዓላማዎች የሚገኙ
የማስወገድ ዘዴዎች ናቸው። በቦታው ላይ መተው እንደ ማራገፊያ ዘዴ
ከተመረጠ፣ ታንከሩ በማይነቃነቅ ጠንካራ ነገር (ለምሳሌ አሸዋ፣ ኮንክሪት ፍሳሽ፣
አረፋ፣ ወዘተ) መሞላት አለበት። አንድ ታንከር በቦታው ላይ በሚተውበት ጊዜ,
የታክሲው ውስጠኛ ክፍል በሶስት እጥፍ መታጠብ እና በተቻለ መጠን
የተረፈውን ምርት እና የታችኛውን ዝቃጭ ለማስወገድ መታጠብ አለበት።
አመልካቾች የመልቀቂያ ዘዴን ከመምረጥዎ በፊት የአማራጮችን ጠቀሜታ
በጥንቃቄ መመርመር አለባቸው። በማፍሰስ የተጠረጠሩ ታንኮች በቦታው
ከመተው ይልቅ ከመሬት ውስጥ መወገድ አለባቸው። የሲያትል የእሳት አደጋ
መከላከያ መምሪያ አሁን ባለው መመሪያ መሰረት ስለሚጣሉ ታንኮች የወደፊት
ደንቦች ምን እንደሚፈልጉ ሊታወቅ አይችልም እና ለመተንበይ አይሞክርም።
አሁን በቦታ የተተወ ታንከር በተጨማሪ ወጪ መወገድን እና ከፈትኛ አደጋ
ሊጠይቅ ይችላል።
የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል የማሞቂያ ዘይት ታንከር የማቋረጫ
ሪፖርት ቅጽ ከጸደቀው ፍቃድ ጋር ተያይዞ በICC የተረጋገጠ የምድር ውስጥ
ማከማቻ ታንከር ስራውን በሚያከናውን ወይም በሚከታተለውሚስዮናዊ
መሞላት አለበት። ይህ ፎርም ማቋረጡ በተጠናቀቀ በ30 ቀናት ውስጥ በ ICC
በተረጋገጠ ኮሚሽነር ወደ የእሳት አደጋ ክፍል መመለስ አለበት።
የንብረቱ ባለቤት የታንከር ማቋረጫ ሪፖርት ቅጽ እና የፍቃድ ማመልከቻ
ማህተም ለመቀጠል የተፈቀደለት እንዲሁም ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዙ ቁሳቁሶች
ሁሉንም ደረሰኞች፣ የምስክር ወረቀቶች እና የጽሁፍ ቅጂ መያዝ አለበት። ።
የሲያትል የእሳት አደጋ ህግን ማክበር የቦታ ፕላን እንዲቀርብ ወይም የአፈር
ናሙና እንዲወሰድ አይጠይቅም። ነገር ግን፣ የንብረቱ ባለቤት ወይም ኦፕሬተር
ሌሎች ግዴታዎች ሊኖሩት ይችላል፣ በእነዚህ ብቻ ሳይወሰን፣ የሪፖርት
ማድረጊያ መስፈርቶችን ማፍሰስ ወይም ማንጠባጠብ እና ከሲያትል የእሳት አደጋ
ህግ ውጪ በአካባቢ ወይም በሌሎች ህጎች መሰረት መስፈርቶችን ማጽዳት
አለበት። ለምሳሌ፣ አንድ ታንከር ካንጠባጠበ፣ የዋሽንግተን ስቴት የስነ-ምህዳር
መምርያ የሪፖርት ማድረጊያ ፍላጎቶችንበተገኘው የብክለት መጠን ላይ
የተመሰረተ ነው። የስነ-ምህዳር መምርያ የሰሜን ምዕራብ ክልላዊ ጽሕፈት ቤት
በ (425) 649-7000 ማግኘት ይቻላል። የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ

ካውንስል (ICC) እንደ የመሬት ውስጥ ማከማቻ ታንክ (UST) ዲኮሚሽነር

የሲያትል ከተማ
የእሳት አደጋ መምሪያ

የእሳት መከላከል ክፍል
220 3rd Avenue South
(206) 386-1450

SFD የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ #5962 — የመኖሪያ ቤት ማሞቂያ ዘይት ታንከሮችን ማቋረጥ
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መምሪያ ስለሌሎች ህጎች አተገባበር ምንም አይነት ውክልና አይሰጥም፣ እና
በግለሰብ ጉዳይ ላይ ምን አይነት ህጎች እንደሚተገበሩ የመወሰን ሃላፊነት
የንብረቱ ባለቤት ወይም ኦፕሬተር ነው።
ማስታወሻ፦ የመልቀቂያ ሥራው በተጠናቀቀ በ30 ቀናት ውስጥ የማሞቂያ ዘይት
ታንከር ማቋረጫ ሪፖርት ቅጽ ን ቅጂ ለባለንብረቱ የማቅረብ ወይም የማሰናበት
ሥራውን የመቆጣጠር ወይም የመቆጣጠር ኃላፊነት የICC የምስክር ወረቀት
የሰጠው ዲኮሚሽን ነው። ፍቃዱ አመልካች ማህተም ያለበት ለመቀጠል
የተፈቀደውን የፍቃድ ቅጂ ለንብረቱ ባለቤት መስጠት አለበት።
የአለም አቀፍ ህግ ካውንስል ማረጋገጫ
ለበለጠ መረጃ እና/ወይም የICC የተረጋገጠ UST ኮሚሽነር ለመሆን ማመልከቻ
ለመቀበል የICC ሰርተፍኬት ክፍልን በ1-888-ICC-SAFE (422-7233) ወይም
www.iccsafe.org. ያግኙ። ICC ለፈተና ለመዘጋጀት፣ ለፈተና ስለመውሰድ እና
የምስክር ወረቀት ስለማግኘት ዝርዝር መረጃ የሚሰጥዲዲት ማስታወቂያ
ያቀርባል።

ህጋዊ ማሳሰቢያ፦ ይህ የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ (CAM) ለኮዶች እና ደንቦች ምትክ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። ግለሰቦች በዚህ CAM ውስጥ የተገለጹትንሁሉንም የህግ እና

የደንብ መስፈርቶች የማክበር ሀላፊነት አለባቸው።

