
ከንቲባ ሙሪል ቦዉዘር እሁድ ማለዳ ጀምሮ ምናልባትም እስከ ማክሰኞ ድረስ የሚቀጥለውን ከአራት እስከ ስድስት ኢንች 
የሚደርስ የበረዶ ፍሰትን ለማዘጋጀት የድስትሪክቱን የበረዶ ቡድንን እኩለ ሌሊት እሁድ ጥር 31 የBrine ትግበራ ሰራተኞች 
የበረዶ ንጣፍ ንጣፉን የሚያገናኝበትን የሙቀት መጠን ለመቀነስ “እኩለ ሌሊት” ብሬን እና ቢት ጭማቂን “ትኩስ ድብልቅ” 
ጥምር መርጨት ይጀምራሉ ፡፡ ከታች እስከ ትንሽ ከቀዘቀዘ አየር እና የእግረኛ ንጣፍ ሙቀቶች እስከ ማክሰኞ ድረስ 
ይጠበቃል ፡፡ 
 
የበረዶው ቡድን ለ አውራ ጎዳናዎች ፣ ለጎዳናዎች ፣ ለድልድዮች ፣ እና ለሌሎች ከፍ ያሉ መዋቅሮች ጨው ለመተግበር 147 
ከባድ ማረሻዎችን (ስድስት እና 10 ተሽከርካሪዎችን የሚጭኑ የጭነት መኪኖችን) ያሰማራል እንዲሁም በረዶን ከትንሽ 
ጎዳናዎች የሚያፀዱ 81 ቀላል ማረሻዎች (የጭነት መኪናዎች) ያሰማራል፡፡ 
 
የ Department of Public Works ከትራንስፖርት መምሪያ (ዲዲኦ) ፣ ከአጠቃላይ አገልግሎቶች መምሪያ (ዲጂኤስ) ፣ 
ከአገር ውስጥ ደህንነት እና የአስቸኳይ ጊዜ አስተዳደር ኤጀንሲ (ኤች.ኤስ.ኤ.ኤ.ኤ) ፣ ከስቴቱ የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ 
ቢሮ የድስትሪክቱን የበረዶ ቡድን ይመራል ፡፡ (OSSE) ፣ ዲሲን ያገለግሉ እና ሌሎች በርካታ ኤጄንሲዎች ፡፡ 
 
ነዋሪዎቹ  በ alertdc.dc.gov በመመዝገብ ከአውራጃው አስፈላጊ የአየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያዎች እንዲመዘገቡ ይበረታታሉ 
፡፡ ለጎረቤቶች የበረዶ ዝግጅት ምክሮች ጎረቤት -2-ጎረቤት ቪዲዮዎችን ይመልከቱ ፣ በ snow.dc.gov/page/neighbor-2-
neighbor-snow-prep-tips. 
 
የዲስትሪክቱ የበረዶ ቡድን በተጨማሪም ነዋሪዎችን እና የንግድ ንብረቶችን ባለቤቶች የበረዶ ድንጋይ የመፍጠር እድልን 
ለመቀነስ እና ተንሸራታቾችን እና ውድቀቶችን ለመከላከል ከበረዶው በፊት በንብረታቸው ዙሪያ ባሉት የእግረኛ መንገዶች 
ላይ እንደ ዓለት ጨው ፣ ዲከር ወይም ያልተቆራረጠ የኪቲ ቆሻሻን የመሳሰሉ ቆሻሻዎችን እንዲተገበሩ ያበረታታል ፡፡ 
የበረዶው ቡድን በዲስትሪክቱ የእግረኞች ድልድዮች ላይ የቤት እንስሳትን የሚመች ዲከር ይጠቀማል። 
 
 
ሕንፃዎች እና የ COVID-19 የሕክምና ምርመራ መሃል 
 
የቅድመ-ህክምና እና የበረዶ ማስወገጃ በማዘጋጃ ቤቶች ሕንፃዎች ፣ በመጀመሪያ ምላሽ ሰጪ አካባቢዎች ፣ ሃይፖተርሚያ 
ማዕከላት እና ቤት-አልባ መጠለያዎች ላይ ይከሰታል ፡፡ 
 
የሰውነት ሙቀት መቀነስ ማንቂያ እና መጠለያዎች 
 
ከቤት ውጭ የመጠለያ ወይም የጤንነት ምርመራ የሚፈልግ ሰው ካዩ ፣ በሚቀዘቅዝበት ወቅት ፣ በ 202-399-7093 ወደ 
መጠለያ መስመር ይደውሉ ወይም 311 ይደውሉ ለደህንነት አፋጣኝ አደጋ ካለ 911 ይደውሉ. 24 ሰዓታ በቀን 7 ቀን 
በሳምንት ወደ መጠለያ መጓጓዣ ይገኛል ። 
 
የክረምት የአየር ሁኔታ ምክሮች 
 
 
• የበረዶ አካፋዎን ፈልገው ለሌላ የበረዶ ወቅት በቂ መሆኑን ያረጋግጡ ፡፡  
• የአረመዶች አቅርቦትዎን - ዲከር ፣ የድንጋይ ጨው ወይም ያልተቆራረጠ የኪቲ ቆሻሻ - እና አስፈላጊ ከሆነ የበለጠ ያግኙ ፡፡ 
ዲስትሪክቱ በእግረኞች ድልድዮች ላይ ለቤት እንስሳት ተስማሚ የሆነ ሲሆን በረዶን በብቃት ለማቅለጥ እና በቤት እንስሳት 
እግር ላይ ቀላል ሆኖ አግኝቶታል ፡፡  
• ለቤተሰብዎ እና ለቤት እንስሳትዎ (የቤት እንስሳትዎ) በቂ የሐኪም ቤት እና የሐኪም ማዘዣ መድኃኒቶች ይኑሯቸው ፡፡  
• የጉድጓዶቹ መተላለፊያዎች ከቅጠሎች መጸዳቸውን ያረጋግጡ ፡፡ ሊቀዘቅዝ የሚችለውን የዝናብ ውሃ ፍሰት ለማገድ 
ቅጠሎች አይፈልጉም ፡፡  
• ከቤት ውጭ ያሉትን የውሃ ቧንቧን በሙሉ ያጥፉ ፡፡  
• የተሽከርካሪዎን ፈሳሽ ታንኮች - ጋዝ ፣ ውሃ ፣ አንቲፍሪዝ እና የንፋስ መከላከያ መጥረጊያ - ሙሉ ያድርጉ ፡፡  
• አውሎ ነፋሱ ከመጀመሩ በፊት በተሽከርካሪዎ ውስጥ የእጅ ባትሪ ፣ ብርድ ልብስ እና መፋቂያ ይኑርዎት ፡፡ 



 
የዲስትሪክቱ የበረዶ ቡድን የአየር ሁኔታን ትንበያ መከታተሉን ይቀጥላል እና እንደ አስፈላጊነቱ ምላሹን ያስተካክላል። ስለ ዲሲ 
የበረዶ ፕሮግራም እና ለክረምት አየር ሁኔታ ዝግጅት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት snow.dc.gov ን ይጎብኙ። 
 


