የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከል ክፍል
220 3rd Avenue South
Seattle, WA 98104-2608 ኢሜይል: permits@seattle.gov
ከሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል የነፃ ፈቃድ አማራጮችን ጨምሮ ድንገተኛ ወረርሽኝ በሚኖርበት ጊዜ ድንኳኖችን
እና ማሞቂያዎችን በአስተማማኝ ሁኔታ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል
ድንኳኖች እሳት ከያዙ ወይም ከወደቁ አደገኛ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት፣ ትላልቅ ድንኳኖች በእሳት እና በህንፃ ኮዶች ቁጥጥር ይደረግባቸዋል።
ሙቀቱ በፕሮፔን/በፈሳሽ ፔትሮሊየም ጋዝ (LPG)፣ በናፍጣ ወይም በኤሌክትሪክ የሚሰጠው ሆነ አልሆነ ማሞቂያዎች እንዲሁ አደጋ ሊያስከትሉ ይችላሉ።
ይህ ሰነድ የኮድ መስፈርቶችን ማጠቃለያ እንዲሁም ልዩ የተስተካከለ ፈቃድ እናም በ COVID ወረርሽኝ ወቅት ተግባራዊ የሆኑትን ህጎች ያቀርባል።

ድንኳኖች
የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ መምሪያ (SFD) አገልግሎታቸውን ከቤት ውጭ ለሚወስዱ የንግድ ድርጅቶች እና ድርጅቶች ነፃ ጊዜያዊ የድንኳን ፈቃድ
(የፈቃድ ኮድ 3201-CV) ይሰጣል። የተለመደው ምሳሌም ከቤት ውጭ የመመገቢያ ወይም የትምህርት ቤት የመማሪያ ክፍሎች ይሆናል። የቤት ውስጥ
አጠቃቀምን በተመለከተ በሕዝብ ጤና ገደቦች የተነሳ ንግድዎን ወይም አገልግሎትዎን ከቤት ውጭ የሚያንቀሳቅሱ ከሆነ ለነፃ ፈቃድ ብቁ ነዎት።
ጊዜያዊ ድንኳን፣ መጠለያ ወይም በአየር የተደገፈ መከለያ የሚከተለውን ከሆነ ለመጠቀም የሲያትል እሳት መምሪያ (SFD) ፈቃድ ያስፈልግዎታል፡




መከለያው ከ 400 ካሬ ጫማ በላይ ከሆነ እና አንድ ወይም ከዚያ በላይ ግድግዳዎች ያሉት ከሆነ፤ ወይም፣ ወይም፣
መከለያው መዋቅሩ ከ 700 ካሬጫማ በላይ ከሆነ እና ግድግዳ ከሌለው (የጣሪያ-ብቻ መጠለያ)።
ከ 12 ጫማ ባነሰ ርቀት ጎን ለጎን የተቀመጡ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ትናንሽ የጣሪያ-ብቻ ድንኳኖች ካለዎት እና አጠቃላይ ስፋታቸው ከ 700 ካሬ
ጫማ የበለጠ ከሆነ።

ከክፍያ ነፃ ፈቃድ የድንኳን ቁሳቁሶችን እና በእሳት ኮድ ውስጥ ካሉት የደህንነት መስፈርቶች ጋር የሚጣጣም ተከላን በተመለከተ መከተል ያለብዎን
ሁኔታዎች ያጠቃልላል፡፡ ፈቃዱ ለ 90 ቀናት ጥሩ የሚሰራ ነው። ድንኳንዎ ከ 90 ቀናት በላይ ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ፣ ያለ ክፍያ SFD ጊዜያዊ
የድንኳን ፈቃድዎን ከተቀበሉ በኋላ፣ የኮድ ተገዢነትን ዋስትና ለመቀበል ሲባል ለአማራጭ ፈቃድ ወይም ለአስተዳደር ግምገማ የሲያትል የግንባታ እና
ምርመራ መምሪያ በ 206-684-8850 ማነጋገር ይችላሉ። በሲያትል የአስቸኳይ ጊዜ ሥራዎች ወቅት ይህ እርምጃ እንደ አማራጭ ነው። Awnings
እንዲሁ ከ SDCI ፈቃድ የሚጠይቁ ሲሆን በ SFD አይያዙም።
የ SFD ጊዜያዊ ፈቃድ ካለፈ በኋላም (90 ቀናት) ድንኳንዎ አገልግሎት ላይ ከዋለም በኋላ አሁንም ቢሆን የእሳት ኮድ ሁኔታዎችን ማሟላት
ይጠበቅብዎታል።
ድንኳንዎን ከድንኳን ኩባንያ የሚከራዩ ከሆነ፣ ከክፍያ-ነጻ የሆነ ፈቃድ ብቁ ከሆኑ እባክዎ ለኩባንያው ያሳውቁ እናም እንዲሁም የሂሳብ መጠየቂያ ደረሰኙ
ሳይታሰብ በማንኛውም የ SFD ፈቃድ ክፍያ እንዳልጠየቀዎት ያረጋግጡ። የብቁነት መስፈርት፡ በቤት ውስጥ ጥቅም ላይ በሚውለው የህዝብ ጤና ገደቦች
የተነሳ እርስዎ አንዳንድ ንግድዎን ወይም አገልግሎትዎን ወደ ውጭ እየወሰዱ ከሆነ። ከዚህ በፊት ጊዜያዊ ድንኳን ወይም የLPG ፈቃድ የተሰጠዎት ከሆነ
እና ከክፍያ-ነፃ ፈቃድ ብቁ ከሆኑ፣ ክፍያውን ሙሉ በሙሉ እንመልስልዎታለን፣ እባክዎ በ permits@seattle.gov ያነጋግሩን።.
ድንኳንዎ በእሳት ማርሻል ተቀባይነት ሊኖረው እንደሚችል ያረጋግጡ ከ 400 ካሬ ጫማ በላይ የሚበልጥ ድንኳን የሚገዙ ከሆነ፣ እባክዎ በእሳት ቃጠሎው
ውስጥ የእሳት ነበልባል መከላከያ ደረጃዎችን የሚያሟላ መሆኑን ያረጋግጡ (በመጨረሻው ገጽ ላይ ያለውን የፈቃድ ሁኔታ ቁጥር 8 ይመልከቱ)።
በኢንዱስትሪ ደረጃዎች እና/ወይም በአምራቹ መትከያ መመሪያዎ መሰረት ዱንኳኑን በአግባቡ ለመትከል ሃላፊነት እና ተጠያቂነት እንዲቀበሉ ከእርስዎ
ይጠበቃል። ። በሲያትል ህንፃ ህጉ መሠረት ለሙሉ መዋቅራዊ ጭነት ካልተዘጋጀ በስተቀር በበረዶ ወይም በረዶ በሚከማችበት ወቅት ጊዜያዊ ድንኳኖች
መቀመጥ የለባቸውም። በበረዶ እና በበረዶ ክምችት እና በነፋስ ክስተቶች ወቅት ትናንሽ ድንኳኖች መነቀል አለባቸው። በታዋቂ የድንኳን ኪራይ ኩባንያ
በኩል የተከራዩ ድንኳኖች የእሳት ኮድ ደረጃዎችን ያሟላሉ እናም የድንኳን ኩባንያው ለትክክለኛው ተከላ ሃላፊነቱን ይወስደዳልል።
ግድግዳ የሌለውን ድንኳን መምረጥ አለብኝ? ለአየር ማናፈሻ ምክንያቶች፣ ድንኳንዎ ዜሮ፣ አንድ፣ ሁለት ወይም ተጨማሪ ግድግዳዎች መሰረት ገዢው
ብዙ መስፈርቶች አሉት። እባክዎ የሚከተለውን በጥንቃቄ ይመልከቱ፡
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/COVID19%20Outdoor%20Open%20Air%20Seating%20Guidance.pdf በተናጥልም፣
ግድግዳ ያለው ወይም የሌለው ድንኳን መምረጥ የእሳት ኮድ ተጽእኖዎችም አሉት፡ ድንኳንዎ ግድግዳ ከሌለው እና ከ 700 ካሬ ጫማ በላይ ከሆነ ወይም ከ
700 ካሬ ጫማ በላይ በሆነ አጠቃላይ ስፋት ከ 12ጫማ ርቀት ጎን ለጎን የተተከሉድንኳኖች ካሉዎት ብቻ ፈቃድ ያስፈልግዎታል። ሆኖም ግን፣ በድንኳንዎ
ላይ ግድግዳዎችን ካካተቱ፣ ትናንሽ ድንኳኖች የ SFD ፈቃድ ይጠይቃሉ። ድንኳንዎ ማንኛውም ግድግዳዎች ካሉት 400 ካሬ ጫማ ወይም ከዚያ በላይ
ለሆኑ ድንኳኖች ፈቃድ ያስፈልጋል።
ከህንፃው ምን ያህል ርቆ ድንኳን መሥራት ይችላል? ለምሳሌ፣ የእግረኛ መንገድ የመመገቢያ ጠረጴዛዎችን የሚሸፍኑ ድንኳኖች SFD በአጠቃላይ ቢያንስ
10 ጫማ ባሉት ድንኳኖች እና ሕንፃዎች መካከል መተከልን። የሚጠይቅ ሲሆን ዓላማውም በዋነኝነት ለአስቸኳይ የህክምና ተሽከርካሪዎች ተደራሽነትን
መፍቀድ ነው ነገር ግን በ COVID አስቸኳይ ወቅት ድንኳኖች በዜሮ ጫማ ክፍተት ድንበር እንዲገነቡ የሚያስችላቸውን ፈቃድ SFD ይሰጣል።
ለጊዜያዊ ድንኳን ሙሉ የፈቃድ ሁኔታዎች ምንድናቸው? እባክዎ የመጨረሻውን ገጽ ይመልከቱ።

ከቤት ውጭ ሙቀት እና መብራት።

ለድንኳኖች እና ለቤት ውጭ ማሞቂያዎች ጊዜያዊ የ SFD ፈቃዶች – በወረርሽኙ ወቅት የቀረቡ መረጃዎችን እና ልዩ ሁኔታዎችን መፍቀድ
ፕሮፔን (LPG) እና ናፍጣ-ነዳጅ ማሞቂያዎች ፈቃድ ይጠይቃሉ እና የነዳጅ ማጠራቀሚያዎች በድንኳኖች ውስጥ አይፈቀዱም። ይህ ማለት "እንጉዳይ"
ማሞቂያዎች ከድንኳኖች 10 ጫማ ርቀት ይፈቀዳሉ፣ ግን በድንኳኖች ውስጥ የተከለከሉ ናቸው። ከውጭ በሚገኘው ድንኳን ስር አየርን የሚያነፍሱ
“ሳላማንደር” ቅርፅ ያላቸው ማሞቂያዎች ይፈቀዳሉ እናም ብዙን ጊዜ የድንኳን ኪራይ ኩባንያዎች ሊያቀርቡ ይችላሉ። የነዳጅ ማጠራቀሚያው ከድንኳኑ እና
ከመውጫዎቹ ቢያንስ 10 ጫማ መራቅ ያለበት ሲሆን የ 3A 40BC የእሳት ማጥፊያዎች ሊኖርዎት ይገባል።
ከድንኳን ኪራይ ኩባንያ የ LPG/ፕሮፔን ወይም የናፍጣ ማሞቂያ የሚከራዩ ከሆነ፣ ያ ኩባንያ ብዙውን ጊዜ የሚያስፈልገውን የ SFD ፕሮፔን/ናፍጣ
ማሞቂያ ፈቃድ ይኖረዋል እናም ተጨማሪ ፈቃድ አያስፈልግዎትም። እንዲሁም አስፈላጊ የእሳት ማጥፊያዎች ማቅረብ አለባቸው። የራስዎን LPG/ፕሮፔን
ወይም የነዳጅ ማሞቂያዎችን እየገዙ ከሆነ፣ የ SFD ፈቃድ ያስፈልግዎታል።
SFD ነፃ ጊዜያዊ ፕሮፔን/LPG ማሞቂያ ፈቃዶችን (የፈቃድ ኮድ 8207-CV) እና ናፍጣ ፈቃዶች (የፈቃድ ኮድ 1102-CV) ለንግድ ድርጅቶች እና ድርጅቶች
እየሰጠ ይገኛል እናም እነዚህ የንግድ ድርጅቶች እና ድርጅቶች የቤት ውስጥ አጠቃቀምን በሚገድቡ የህዝብ ጤና ህጎች ምክንያት አገልግሎቶችን ወደ ውጭ
እየወሰዱ ነው። የተለመደው ምሳሌም ከቤት ውጭ የመመገቢያ ወይም የትምህርት ቤት የመማሪያ ክፍሎች ይሆናል። ከክፍያ-ነፃ ፈቃዱ ደህንነቱ የተጠበቀ
አካባቢን ከመምረጥ ከማከማቸት እና ፕሮፔን ወይም ናፍጣን ከመጠቀም ጋር በተገናኘ መከተል ያለብዎትን ሁኔታዎች ያካትታል። ፈቃዱ እስከ ጥቅምት
2021 ድረስ ወይም ከተማው የ COVID የድንገተኛ ጊዜ ሥራዎችን እስኪያጠናቅቅ ድረስ ይሠራል እና በመጀመሪያ በሚመጡ ሁኔታዎች በሁለቱም ላይ
ሊሆን ይችላል። ከድንኳን ማመልከቻ ጋር ለማይገናኝ የማሞቂያ ፈቃድ የሚያመለክቱ ከሆነ፣ ማሞቂያው የሚዘረጋበት ቦታ መውጫዎችን፣ መንገዶችን እና
ጠረጴዛዎችን የሚያሳይ የታቀደውን ሥዕል ንድፍ ወይም ንድፍ እንዲያቀርቡ ይጠየቃሉ። ከዚህ በፊት ጊዜያዊ ድንኳን፣ ፕሮፔን/LPG. ወይም ናፍጣ ፈቃድ
ከተሰጡዎት እና ከክፍያ-ነፃ ብቁ ከሆኑ፣ ክፍያውን ሙሉ በሙሉ እንመልስልዎታለን፣ እባክዎ በ permits@seattle.govያነጋግሩን።.
የኤሌክትሪክ ማሞቂያዎች እና መብራቶችበውጭም ሆነ በውስጥ ድንኳኖች ይፈቀዳሉ እና ከ SFD የተለየ ፈቃድ አያስፈልግም። ሆኖም፣ የማከፋፈያ ገመድ
ሲጠቀሙ መውሰድ ያለብዎ አንዳንድ ቅድመ-ጥንቃቄዎች አሉ። የኤሌክትሪክ ገመዶች ከዝገትእና ከጉዳት እና የጉዞ አደጋዎችን ለማስቀረት መጠበቅ
አለባቸው። የማከፋፈያ ገመድ ከማሞቂያ ጋር የሚጠቀሙ ከሆነ ፣ ማሞቂያው በሚጠቀመው የኃይል መጠን ምክንያት፣ ገመዱ ቢያንስ 12 ጋውጅ (ወይም
በአምራቹ የሚመከር ከሆነ ከዚያ የበለጠ) መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብዎታል። እርስ በእርስ መገናኘት እና በቋሚ ቋሚዎች ወይም በግድግዳዎች ውስጥ
በማለፍ ቀዳዳዎች ላይ በጭራሽ መያያዝ የለባቸውም። ማንኛውም ወሳኝ የኤሌክትሪክ መውጫ ሽፋን እንደተሸፈነ መቆየት አለበት። ይህም በኤሌክትሪክ
መገናኛሳጥኖች፣ በቆጣሪ ፓነሎች እና በማንኛውም ዓይነት መውጫ ሳጥን ላይ ይሠራል።
ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎ የ SFD ፈቃዶች ክፍልን በ permits@seattle.gov ያነጋግሩ። የትርጉም አገልግሎቶች አሉ። እባክዎ ቋንቋዎን ከሚናገር ሰው ጋር
ጥሪ ለመጠየቅ ነፃነት ይሰማዎ – የትኛው ቋንቋ እንደሚናገሩ እና የስልክ ቁጥርዎን ብቻ ይንገሩን።

እባክዎ ለጊዜያዊ ድንኳኖች ሙሉ የ SFD ፈቃድ ሁኔታዎች የሚከተለውን ገጽ ይመልከቱ።
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ለድንኳኖች እና ለቤት ውጭ ማሞቂያዎች ጊዜያዊ የ SFD ፈቃዶች – በወረርሽኙ ወቅት የቀረቡ መረጃዎችን እና ልዩ ሁኔታዎችን መፍቀድ
የፈቃድ ሁኔታዎች: የ SFD ጊዜያዊ የድንኳን ፈቃዶች
ማስታወሻ: እነዚህ ሁኔታዎች በ COVID አስቸኳይ አሰራሮች ወቅት ለሚወጡ ጊዜያዊ የድንኳን ፈቃዶች የሚሆኑ ናቸው እናም የ COVID አስቸኳይ
አሰራሮች ሥራ ሲያቆሙ ለውጥ ይደረግባቸዋል።
1.

የመውጫ/መልቀቂያ መንገዶች አነስተኛው ብዛት እና ስፋት ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ላይ እንደተዘረዘረው መሆን አለበት። ድንኳኑ ውስጥ
በሚሆንበት ጊዜ ወደ መውጫ የሚወስደው ከፍተኛ የጉዞ ርቀት 100 ጫማ መሆን አለበት። (’15 SFC ክፍል 3103.12)
በህንፃው ያሉ ሰዎች ብዛት
የመውጫዎች አነስተኛ #
የእያንዳንዱ መውጫ አነስተኛ ስፋት
ከ 10 እስከ 199
2
72
ከ 200 እስከ 499
3
72
ከ 500 እስከ 999
4
96
ከ 1,000 እስከ 1,999
5
120
ከ 2,000 እስከ 2,999
6
120
ከ 3,000 በላይ
7
120

2. እያንዳንዱ መውጫ ቢያንስ 5 ኢንች ቁመት ባላቸው ፊደሎች የበራ የ ‘’EXIT’’ ምልክት መሰጠት አለበት። ('15 SFC ክፍል 3103.12.6)።
3. ለእያንዳንዱ 2,000 ካሬ ጫማ የድንኳን ቦታ ቢያንስ 2A ዝቅተኛ ዋጋ ያለው አንድ የእሳት ማጥፊያ ያቅርቡ። የእያንዳንዱ ማጥፊያ ቦታ በምልክቶች
ምልክት የሚደረግበት ሲሆን እና እነዚህ ምልክቶች በግልጽ መታየት አለባቸው። በድንኳኑ ውስጥ ወደ ማናቸውም የእሳት ማጥፊያዎች ከፍተኛው
የጉዞ ርቀት 50 ጫማ መሆን አለበት (’15 SFC ክፍል 3104.12) (’15 SFC ክፍል 3104.12)
4. በድንኳኑ ውስጥ ያሉ ማናቸውም ተሽከርካሪዎች የነዳጅ ማጠራቀሚያዎቸውን ባዶ ያደርጋሉ እና እንዲሁም የባትሪ ገመዶቻቸው ተለያይተዋል። (’15
SFC ክፍል 3104.18)
5. በድንኳኑ/መጠለያው ውስጥ ሁሉ በቀላሉ የሚታዩ “NO SMOKING” ምልክቶችን ይለጥፉ እና ይህንን ፖሊሲ ያስፈጽሙ። (’15 SFC ክፍል 3104.6)
6. መሬቶች፣ ውስጥም ሆነ ውጭ ከሚቃጠሉ ቆሻሻዎች ነፃ እና ንጹህ መሆን አለባቸው። ማንኛውም ብክነት በተገቢው መንገድ ሊወገድ እና ሊከማች
ይገባል። (’15 SFC ክፍል 3104.21 እና 3104.22)
7. ያለ የእሳት መከላከያ ክፍል ቅድመ ማረጋገጫ በድንኳኑ ውስጥ የተፈቀደ ክፍት የእሳት ነበልባል ወይም የእሳት ነበልባል ማሳያዎች አይኖሩም። (’15
SFC ክፍል 3104.7)
8. የጎን ግድግዳዎቹ ታችኛ ጫፎች እና የድንኳኑ አናት ነበልባል ተከላካይ ቁስ መሆን አለባቸው። (’15 SFC ክፍል 3104.2)
9. የእሳት አደጋን የሚያመጣጡ፣ ወይም በፍጥነት ለእሳት መስፋፋት አስተዋፅዖ የሚያደርጉ፣ ወይም ከድንኳኑ በፍጥነት መውጣትን የሚያዘገዩ ወይም
የሚያስተጓጉሉ በዚህ ፈቃድ ያልተሸፈኑ ማንኛውም የተደበቁ ሁኔታዎች ወዲያውኑ መወገድ ወይም መስተካከል አለባቸው። (’15 SFC ክፍል 105.3)
10. በድንኳኑ ውስጥ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ማሞቂያ መሳሪያዎች ብቻ ይፈቀዳሉ። ሁሉም ሌሎች ማሞቂያ መሳሪያዎች (ለምሳሌ፡- ፕሮፔን፣ ናፍጣ
እና ነዳጅ በሞላ ነዳጅ) ከድንኳኑ ውጭ መሆን አለባቸው እና በሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል የተሰጠ የተለየ ፈቃድ ያስፈልጋል። (’15 SFC
ክፍሎች 3104.7፣ 3104.15፣ 3104.16፣ 3104.17፣ 105.3 እና 105.6)
11. የኤሌክትሪክ ማሞቂያዎች እና ሌሎች የኤሌክትሪክ ዕቃዎች በ UL፣ FM ወይም በሌሎች በተፈቀዱ የሙከራ ኤጄንሲዎች ይፀድቃሉ። ('15 SFC ክፍል
605.7) በኤሌክትሪክ ለሚሰሩ ማሞቂያዎች የሚሆኑ ገመዶች ቢያንስ 12 ጋውጅ (ወይም በአምራቹ የሚመከር ከሆነ ከዚያ የበለጠ) መሆን
ይጠበቅባቸዋል። ገመዶች “የተደራረቡ” ወይም ረዥም ገመድ ለመሥራት አንድ ላይ የተያያዙ መሆን የለባቸውም።
12. የጉዞ አደጋዎችን ለማስወገድ እንዲቻል የሽቦ ኬብሎች በግልጽ ምልክት ይደረግባቸዋል ('15 SFC ክፍል 105.3)
13. ትክክለኛ ለመሆን፣ አባሪዎችን ጨምሮ ይህ ፈቃድ በመኖሪያው/በእንቅስቃሴዎች አቅራቢያ መለጠፍ አለበት። (’15 SFC ክፍል 105.3.5)
14. ከ 200 በላይ የሆኑ የተሰበሩ ወንበሮች፣ ተጣጣፊ ወንበሮች ወይም ተመሳሳይ ወንበሮች በሶስት ወይም ከዚያ በላይ በቡድን እየሆኑ በአንድነት
ተያይዘዋል። (’15 SFC ክፍል 1029.14)
15. ከዚህ በኋላ “መዋቅራዊ መረጋጋት (LOSS)” ተብሎ የሚጠራው ሰነድ ለዚህ ፈቃድ ማመልከቻ ሲገባ ይቀርባል ('15 SFC ክፍል 3103.9)
16. በሲያትል ህንፃ ህጉ መሠረት ሙሉ የምሶሶ ተከላ እስካልተዘጋጀ ድረስ ጊዜያዊ ድንኳኖች በረዶ ወይም በረዶ በሚከማቹበት ጊዜ ሥራ መሥራት
የለባቸውም። (’15 SFC ክፍል 105.3)
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