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ምዕራፍ 2
ጽሟቕ ጸብጻብ

ሓፈሻዊ መግለጺ
2.1

እዚ ናይ ግረንፈል ታወር ናይ መርመራ ጸብጻብ እዚ ኣብ ሽድሽተ ክፋላት ይኽፈል። ክፋል I ሓፈሻዊ መእተዊ ናይቲ
ኣብተን ቀዳሞት ሰዓታት ናይ 14 ሰነ 2017 ዘጋጠሙ ኩነታት የጠቓልል። ናይ ግረንፈል ታወር ናይ ገዛእ ርእሱን ናይ
ለንደን ትካል መጥፋእቲ ሓውን (LFB) መግለጺ የጠቓልል፤ ከምኡድማ ን ክፋል IIኩነታት የመቻችእ፤ እዚ ድማ ናይቲ
ዘጋጠመ ናይ ሓዊ ሓደጋ ዝርዝራዊ ጸብጻብን ከም ግብረ መልሲ ዝተወሰዱ ስጉምትታትን የጠቓልል። ክፋል III ናይቲ
ናይ ሓዊ ሓደጋ ምንጭን፣ እቲ ሓዊ ከመይ ኢሉ ከምዝዓበየን ከምኡ ድማ ናይ LFBን ናይቶም ኣብቲ እዋን ሓደጋ
ዝመጹ ካልኦት ህጹጽ ኣገልግሎታት ግብረ መልሲ ብዝምልከት ዝገበርኩዎ ናተይ ትንተናን የጠቓልል። ነቶም ዝሞቱ
ንምዝካር ዝተገብሩ ናይ ምስማዕ መጋባእያታት ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ ናይ መርመራ መስርሕ እዮም። ጽሟቕ ናቶም
ብስድራ ቤታቶም ኣዕሩኽቶምን ንመቕርቦም ዝቐረቡ ናይ ክብሪ ዝኽርታት ኣብ ክፋል IV ይርከቡ። ክፋል V ኣብቲ
ኣቐድም ኣቢሉ ዝርከብ ክፋል ናይቲ ጸብጻብ ዝተወሰዱ ውሳኔታት ምርኩስ ብምባር ዝቐረቡ ለበዋታት፡ ከምኡ ድማ
ክፋል VI ኣብቶም እቲ መርመራ ኣብ መድረኽ 2 ብኣተኩሮ ክጥምቶም ዝግባእ ፍሉይ ኣገዳስነት ዝህልዎም ጉዳያት
የማዕዱ።

2.2

ነቶም መርትዖታት ዘቕረቡ፣ ነቶም ብኣካል ዝቐረቡን ወይ ብጽሑፍ መርትዖኦም ኣቕሪቦም ግን ከእኣ ዘይተጸወዑን ንኹሎም
የመስግኖም። ብዙሓት ካብቶም መርትዖ ዘቕረቡ፣ በዳሂን ስምዒታዊን ተመክሮ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ይርደኣኒ እዩ።

ክፋል I፡ ድሕረ ባይታዊ ጉዳያት
2.3

ምዕራፍ 1 ናይቲ ጸብጻብ ናይቲ መርመራ ሓፈሻዊ መእተዊ ይህብ። ኣብኡ ስለምንታይ ኣነ ነቲ መርመራ ኣብ ክልተ
መድረኻት ከካይዶ ከምዝወሰንኩን በቶም ኣብቲ ሓደጋ ህይወቶም ዝሰኣኑ ጀሚርካ እቲ ናይ 1ይ መድረኽ ናይ ምስማዕ
መጋባእያ ብኸመይ ከ ዝተወደበን ክገልጽ እየ። እዚ መርመራ'ዚ ማዕረ ብማዕረ ምስቲ ብኣገልግሎት ሜትሮፖሊታን
ፖሊስ (MPS) ከምኡውን ብናይ ምዕራብ ለንደን ናይ ግርማዊነታ ዳኛ ፕሮፈሰር ፍዮና ዊልኮክስ ኣብ ምክያድ ምስ
ዝርከብ መርመራ ማዕረ ብማዕረ ይካይድ ምህላዉ ክሕብረኩም ይፈቱ።

2.4

ምዕራፍ 3 ንግረንፈል ታወር ይገልጽ ብ1974 ዝተወደኤ፡ ቀጺሉውን ኣብቲ ህንጻን ናይ ቀረባ ከባቢኡን ለውጢ ተኻይዱ፡
ክሳብ እቲ ብ 2016 ዝተገበረ ናይ ቀረባ እዋን ናይ ምሕዳስ ስራሓት። ናይቲ ታወር ናይ ክራይን ናይ ሊዝን ሕውስዋስ
ገዛውቲ፣ ኣብኡ ዝቕመጡ ማሕበረ ኮም፣ ከም ወናኒ ናይቲ ህንጻ መጠን ብ Royal Borough of Kensington and
Chelsea (RBKC፣ ናይ ለንደን ቢሮ ኦፍ ከንሲንንግተን ኤንድ ቸልሲ) ከምኡውን ከም ኣማሓዳሪ መጠን ብናይ RBK
ማሕበር ምምሕዳር ጉዳያት ተኻረይቲ (TMO) ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ስራሓት ይገልጽ።

2.5

ኣብ ምዕራፍ 4 ኣብ በረኽቲ ናይ መንበሪ ህንጻታት ናይ ሓዊ ሓደጋ ናይ ምክልኻል መስረታያን ስርዓታት፣ ንኣብነት
ኣብ ግረንፈል ታወር ኣብ ውሽጢ ሓደ ገዛ ናኣይ ሓዊ ሃደጋ ከጋጥም እንከሎ ዝግበር ግብረ መልሲ ናይ "ደው በል"
ስትራተጂ ይገልጽ።

2.6

ንናይ ግረንፈል ታወር ናይ መጀመርያ ናይ ምህናጽ ስራሕን ብድሕሪኡ ዝግበር ምሕዳስን ዝምልከት ቀንድን ካልኣውን
ሕጊ ብሕጽር ዝበለ ኣብ ምዕራፍ 5፣ ምስኡ ድማ ንገለ ሸነኻት ናይ መምርሕን ሕጊ ዝሓቶም ጉዳያት ንምምላእ
ዝጠቕሙ ኣገባባት መወከሲ ይርከብ።
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2.7

ምዕራፍ 6 ብዛዕባ ናይ ምሕዳስ ስራሓት ሓፈሻዊ መብሪ ይህብ። ናይ ክላዲንግ ስርዓት፣ ናይ መሳዅቲ ለውጥን
ከባቢኡን፣ ምስ ቅርጻዊ ወሰኽ፣ ናይ ኣርክቴክቸር ወሰኽቲ ስራሕ ከምኡውን ኣብ እዋን ሓደጋ ሓዊ ኣብ ድሕነት ክሕግዙ
ተባሂሎም ምስ ዝተሰረሑ ክፋላት ዝተሓሓዝ ሓዲሽ ናይ ምድራብ ስርዓት ብዝምልከት መግለጺ ይህብ።

2.8

ናይ LFB ቅርጽን ኣወዳድባን፡ እንተላይ ሕጋዊ ሓላፍነታት፡ ንስርሑ ዝገዝኡ መትከላት (ብፍላይ ኣብ በርኸቲ ህንጻታት
ሓዊ ጠጠው ምባል ብዝምልከት) ከምኡውን ኣብ ኢዱ ዝርከቡ መሳርሒታት ኣብ ምዕራፍ 7 ተገሊጾም ኣለዉ።
ብተወሳኺ እቲ ምዕራፍ እቲ ናይ control room ኣገባብ ኣሰራርሕኡን ዝምልከት መግለጺ ይህብ። እቲ ምዕራፍ ኣብ
ቀጻሊ ምዕራፋት ዝጥቀሱ ገለ ካብቶም LFB ዝጥቀመሎም መሳርሒታት ብምግላጽ ይድምደም።

2.9

ምዕራፍ 8 ንናይ ግረንፈል ታወር ናይ ሓዊ ሓደጋ ኣገዳሲ ድሕረ ባይታ ክኸውን ዝኽእል ናይ Lakanal House
ናይ ሓዊ ሓደጋ ይጠቅስ። ብዕለት 3 ሓምለ 2009 ኣብ 9ይ ደርቢ ናይቲ 14 ደርብታት ዘለዎ ኣብ Southwark
ዝርከብ Lakanal House ናይ ሓዊ ሓደጋ ተረኺቡ። እቲ ሓዊ ቀልጢፉ ናብቶም ካልኦት ደርብታት ተዘርጊሑ፣ እቲ
ትኪ ድማ ዓቢ ክፋላት ናይቲ ህንጻ ኣበላሽዩ። ሽድሽተ ሰባት ሞይቶም። ብድሕር'ቲ ሓዊ እቲ ዳኛ ክተእኣታተው ብዛዕባ
ዝግበኦም ነገራት ሓያሎ ለበዋታት ኣቕሪቡ፣ ገለ ካብዚኦም ድማ ኣብ LFB ዘቕነዑ ኔሮም። LFB ንኣተሓሕዛ ጻውዒት
999 ዝምልከቱ ኣሰራርሓን ፖሊሲታትን ብሓፈሻ ህይወት ከድሕኑ ዝኽእሉ መምርሒታት (FSG calls) ድማ ብፍላይ
ዝምልከት ሰፊሕ ውሽጣዊ ግምገማ ኣካይዱ። እቲ ገምጋም ናይcontrol room ሰራሕተኛታት ሓደጋ ሓዊ ንናይ FSG
ጻውዒታት ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ይህብዶ ወይስ ብሓፈሽኡ ክትሃድም ምፍታን ከምጸኦ ዝኽእል ሓደጋን ወይ ኣብ
ቦታኻ ምጽናሕን ግቡእ ሚዛን ጌርካ ውሳኔ ናይ ምውሳድ ጉዳይ ኣብ ሕቶ ምልክት የእቱ። ናይ ፖሊሲ ለውጢ ተጌሩ
ከብቅዕ እቲ ናይ ቁጽጽር ክፍሊ ናይ ግረንፈል ታወር ጻውዒታት ኣብ ዝመጹሉ ግዜ ተመሳሳሊ ሕጽረታት ተራእዮም።

Part II: ፍጻሜታት 14 ሰነ 2017
2.10

ምዕራፍ 9 – 20፡ ትሕዝቶ ናይክፋል IIናይቲ ጸብጻብ፣ እቲ ናይ control room ቀዳማይ ናይ ገረንፈል ታወር ናይ ሓዊ
ሓደጋ ብዝምልከት ጻውዒት ቅድሚ ምቕባሉ ኣብ መንጎ፡ ማለት ካብ 00.54 ክሳብ ናይ መጨረሻ ብህይወቱ ዝተረፈ
ሰብ ካብቲ ህንጻ ዝወጸሉ 08.10 ዝተረኽቡ ፍጻሜታት ዝምልከት ኣብ 11 በበይኖም ክፋላት ዝቐረበ ዝርዝራዊ ጸብጻብ
ዝሓዘለ። እቲ ጸብጻብ ናይቶም ብህይወቶ ዝተረፉ፣ ናይ ሓደጋ ሓዊ ሰራሕተኛታት፣ ቅዳሕ ጻውዒታት 999 ዝመሳሰሉ ናይ
ሓበሬታ ምንጭታት፣ ምስክርነት ናይቲ ነቲ መርመራ ክሕግዝ ዝተጸውዐ በዓል ሞያን ምርኩስ ዝገበረ እዩ። ነፍሲ ወከፍ
ክፍለ ጊዜ ባህርይ ናይ ሓዊ፣ ኣብቲ ሓደጋ ዝተረኸበሉ ቦታን ኣብ ናይ control room ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት፣ ኩነታት
ናይ ግረንፈል ታወር ንገዛእ ርእሱ፣ ምንቅሳቓስ ናይቶ ነበርቲ፣ ከምኡውን MPS፣ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ለንደን (LAS)ን
RBKCን TMOን ዝገበርዎም ስራሓት የጠቓልል። መወሰኽታ Annex A ንክፋል II ዝርዝር ናይቶም ኣብ 00.54 ኣብቲ
ታወር ዝነበሩን ካብቲ ህንጻ ዝወጹሉ ጊዜያትን የጠቓልል።

2.11

እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ፍጻሜታት ዓንዲ ሕቖ ናይቲ ጸብጻብ እዮም፡
00.54

በሃይሉ ከበደ ኣብ ፍላት 16 ግረንፈል ታወር ዘጋጠመ ናይ ሓዊ ሓደጋ ንምንጋር ናብ 999 ይድውል።

00.59

ቀዳሞት ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብቲ ህንጻ ይበጽሑ።

01.09

እቲ ኣብ ፍላት 16 ዝተወለዓ ሓዊ ናብቲ ግዳማዊ መንደቕ ልሒሙ ቀልጢፉ ከኣ ናብቲ ብሸነኽ ምብራቕ
ዝርከብ ገጽ ይድይብ።

01.14

መጥፋእቲ ሓዊ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ክሽነ ናይ ፍላት 16 ይኣትዉ።

01.21

ቀዳማይ ጻውዒት 999 ካብ ተቐማጢ ታወር (ናኦሚ ሊ፡ ፍላት 195፡ ደርቢ 22) ናብ ናይ control room።

01.25

ትኪ ካብ ኮረደዮ ናብ ፍላት ብዛዕባ ምእታዉ ዝነግር ቀዳማይ ጻውዒት 999 (ዴኒስ መርፊ፡ ፍላት 111፡
ደርቢ 14)።

2

ምዕራፍ 2፡ ጽሟቕ ጸብጻብ

01.26

MPS ዓቢ ሓደጋ ከም ዝተረኸበ ይእውጅ።

01.27

ሓዊ ላዕለዋይ ጠርዚ በጺሑ ንጎድኒ ክዝርጋሕ ይጅምር።

01.29

WM Michael Dowden፣ ናይ LFB ኣዛዚ ኩነት ሓደጋ፣ ቡንባታ 20 ይገብሮም (ኣብ መንጎ 01.13 ን
01.28 ን ካብ 4 ክሳብ 6 ብድሕሪኡ 8 ብድሕሪኡ 10 ከምኡውን 15 ገይሩዎ ድህር ምጽናሕ)።

01.30

ኣብ ፍላት ፈንጺጉ ዝኣተወ ሓዊ ንምንጋር ዝተደወለ ናይ መጀመሪያ ጻውዒት 999 (መርየም ኤልግዋህሪ፡
ፍላት 196 ደርቢ 22)።

01.31

WM Dowden ቡንባታት 25 ይገብሮም። ኣብዚ እዋን'ዚ 110 ካብቶም 297 ተቐማጦ ሃዲሞም ኔሮም፤
እቲ ሓዊ ናብ ሰሜናዊ መደያይቦ ናይቲ ህንጻ ገጹ ይዝርጋሕ።

01.42

LAS ዓቢ ናይ ሓደጋ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ይእውጅ።

01.45

ናይ መጀመርያ ናይ NPAS (ፖሊስ) ሄሊኮፕተር ኣብቲ ቦታ ትበጽሕ።

01.50

WM Dowden ሓላፍነት ኩነት ሓደጋ ን SM Andrew Walton የረክብ። ኣብዚ እዋን እዚ 168 ካብቶም
297 ተቐማጦ ሃዲሞም ኔሮም።

01.58

SM Andrew Walton ሓላፍነት ኩነት ሓደጋ ን DAC Andrew O’Loughlin የረክብ።

02.00

ሃልሃልታት ብስሜናውን ምብራቓውን መደያይቦታት ናይቲ ህንጻ ይጓዓዙ፣ ብዙርያ ናቲ ክራውን ኣቢሎም
ድማ ናብ ምብራቓዊ መደያይቦ ናቲ ህንጻ ገጾም ይጓዓዙ፡ ብኣግዳሚ ድማ ንፊት ህንጻ ገጾም ይዝርግሑ፣
ንእግረ መንገዶም ድማ ኣብ ናይ ደቡባዊ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ኩርናዕ ንዝለዉ ገዛውቲ ይትንክፍ።

02.04

GM Richard Welch DAC O’Loughlin ሓላፍነት ተረኪቡ ከምዘሎ ከይፈለጠ ንነብሱ ከም ኣዛዚ ኩነት
ሓደጋ ይእውጅ።
GM Welch ቡንባታት 40 ይገብሮም።

02.06

GM Welch ዓቢ ኩነተ ሓደጋ ይእውጅ።

02.11

DAC O’Loughlin ሓላፍነት ካብ GM Welch ይርከብ።

02.15

SOM Joanne Smith ኣብ ናይ ቁጽጽር ክፍሊ ትበጽሕ።

02.17

ናይ ሓዊ መከላኸሊ ዶብ ካብ 2ይ ደርቢ ናብ 3ይ ደርቢ ይድይብ።

02.20

ሃልሃልታት ናብ ደቡባዊ መደያይቦ ገጾም ይዝርግሑ።

02.26

LAS ዓቢ ኩነት ሓደጋ ይእውጅ።

02.35

ናይ ቁጽጽር ክፍሊ "ኣብ ቦታኹም ጽንሑ" ዝብል መምርሒ ጠጠው ኣቢሉ ንኹሎም 999 ዝደወሉ
ተቐማጦ ካብቲ ህንጻ ክወጹ ከምዘለዎም ይሕብሮም።

02.44

AC Andrew Roe ካብ DAC O’Loughlin ሓላፍነት ኩነት ሓደጋ ይርከብ።

02.47

AC Roe ናይ "ኣብ ቦታኹም ጽንሑ" መምርሒ የልዕል።

02.50

ሓዊ ኣብ ክራውን ብደቡባዊ መደያይቦ ኣቢሉ ብጋድማዊ መልክዕ ይዝርጋሕ።
ኮሚሽነር Dany Cotton ኣብ ግረንፈል ታወር ይበጽሕ።

03.00

ሓዊ ብምዕራባዊ መደያይቦ ናይቲ ህንጻ ኣቢሉ ካብ ሰሜን ንደቡብ ይዝርጋሕ።

03.08

ናይ ሓዊ መከላኸሊ ዶብ ኣብ ኮረደዮ ናይ ባይታ ደርቢ ይግዕዝ።

03.20

መጀምርያ ኣኼባ ጉጅለ ታክቲካዊ ምውህሃድ (TCG)።

03.30

ሃልሃልታ ብደቡባውን ምዕራባውን መደየየቢ ናይቲ ህንጻ ክዝርጋሕ ይጅምር።

3

መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

04.02

ኣብ ደቡባውን ምዕራባውን መደያየቢ ዝነበረ ሓዊ ኣብ ጫፍ ናይ ደቡባዊ ኩርናዕ ናይ ምዕራባዊ ገጽ
ክራኸብ ይጅምር።

08.07

ኤልፒዲዮ ቦኒፋችዮ፣ ናይ መጨረስታ ካብቲ ህንጻ ብህይወቱ ከምዝወጽ ዝተገበረ።

ክፋል III: መደምደምታታት
ጠንቅን ምንጭን ናይቲ ሓዊ ከምኡውን ካብ ፍላት 16 ኣምሊጡ ምውጻእ
2.12

ኣብ ምዕራፍ 21 ጠንቅን ምንጭን ናቲ ሓዊ ሪኤ እቲ ሓዊ ብምኽንያት ኤሌክትሪካዊ ብልሽት ናይ ሓንቲ ኣብ ክሽነ ናይ
ፍላት 16 ዝነበረት ዓባይ ፍሪጅ - መዝሓሊ ኮይኑ ረኺበዮ፤ ነዚኸእ በሃይሉ ከበደ ብጌጋ ኣይሕትተሉን እዩ። ዓይነት ናይቲ
ኣብታ ፍሪጅ - መዝሓሊ ዝነበረ ብልሽት ብልክዕ ከረጋግጽ ኣይከኣልኩን፣ ይኹን ደኣምበር ነዚ ካብቲ ብልሽት ናይ ተራ
ናይ ገዛ ናውቲ ክህልዎም ዝኽእል ሓደገና ሳዕቤናት ኣትሒተ እየ ዝርእዮ። እዚ ሕቶ'ዚ ኣብ ምዕራፍ 22ቀጺሉ ተራእዩ፣
ኣብኡ ኸኣ ነዚ ዝስዕብ ረኺበ፡
a.

እቲ ሓዊ ብሰንኪ uPVC ናይ መስኮት መደገፊ ዝተንከፈ ውዑይ ትኪ ኣብቲ ናይ መንደቕ ሽፋን ኣቲዩ ክኸውን ዓቢ
ተኽእሎ ኣሎ፤ እዚ ድማ ተዓጺፉ ይወድቕ እሞ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ሙቐት መከላኸልን ናይ ሽፋንን ንሃልሃልታን
ጋዝን ከሕልፍ ዝኽእል ክፉት ቦታ ይፍጠር። ይኹን እምበር፣ እቲ ሃልሃልታ ናይቲ ሓዊ ካብ ፍሪጅ - መዝሓሊ
ብመገዲ ክፉት ናይ ክሽነ መስኮት ኣቢሉ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝርከብ ናይ ACM ናይ ሽፋን ፓነል ተንኪፉ ከሓልፍ
ይኽእል (ግን ብዝተሓተ ተኽእሎ) እዩ።

b.

እቶም መጥፋእቲ ሓዊ መጺኦም ናይ ፍላት 16 ናይ ክሽነ ማዕጾ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ሰዓት 01.14 ቅድሚ
ምኽፋቶም እቲ ሓዊ ኣብቲ ናይ መንደቕ ሽፋን ኣቲዩ ኔሩ።

c.

ከምዚ ዓይነት ብተዛማዲ መጠነኛ ናይ ክሽነ ሓዊ ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ።

ብድሕሪኡ ዝስዕብ ናይቲ ሓዊ ምዕባይ
2.13

ኣብቲ ናይ መንደቕ ሽፋን ድሕሪ ም እታዉ ግገስጋስ ናይቲ ሓዊ ኣብምዕራፍ 23ተራእዩ። ሓንሳብ እቲ ሓዊ ካብ ፍላት
16 ኣምሊጡ ምስ ወጸ፣ ቀልጢፉ ንላዕሊ ገጹ ናብቲ ሰሜናዊ ገጽ ናይቲ ህንጻ ተዘርጊሑ። ብድሕሪኡ ኣብ ዙርያ ናይ
ላዕለዋይ ሸነኽ ናይቲ ህንጻ ኣብ ክልቲኡ ኣነፈታት ብጎኒ ድማ ንታሕቲ ገጹ ክሳብ ግንባር ናይቲ ዝስጉም ሃልሃልታ ኣብ
ምዕራባዊ ገጽ ጥቓ ናይ ሰሜናዊ ምዕራብ ኩርናዕ ክሳብ ዝራኸብ ተዘርጊሑ፡ ብኸምዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ
ሰዓት ዝወሃደ ጊዜ ንምልኡ እቲ ህንጻ ሸፊኑዎ። ኣነ ከምዝበጻሕኩዎ:
a.

ሃልሃልታት ከምዚሎም ቀልጢፎም ንላዕሊ፣ ንታሕቲ፣ ኣብ ዙርያ ናይቲ ህንጻ ከምዚ ኢሎም ቀልጢፎም
ዝተዘርግሑሉ ቀንዲ ምኽንያት ህላወ ናይ ከም ምንጪ ነዳዲ ዝኾኑ ብኣሉሚንዩም ኮምፖዚት ማተርያል (ACM)
ዝተሰርሑ ናይ ዝናብ መጋርዲ ፓነላት ምስ ፖሊታይሊን ኮር እዩ። እቲ ሓዊ ብጋድማውን ንታሕትን ከም ዝዝርጋሕ
ዝገብር፣ ካብቲ ክራውንን ካብቶም ፓነላትን ዝመክኽን ዝነጥብን ናይ ዝነድድ ፖሊታይሊን እyu፣ በዚ ድማ ኣብ
ታሕተዋይ ሸነኽ ናይቲ ህንጻ ሓዊ ይውልዕ። እቲ ሓዊ ብድሕሪኡ ናብቲ ህንጻ ብምምላሱ ናይቲ ሃልሃልታ ናይ
ቅድሚት ክፋል ብስያፍ ኣነፈት ናብቲ ናይቲ ታወር ነፍሲ ወከፍ ገጽ ምዕባይ ክኢሉ።

b.

ህላው ናይ ፖሊሶሲያኑረት (PIR) ከምኡ ድማ ብድሕሪ ናይ ACM ፓነላት ዝርከብ ዓፍራ መከላኸሊ ሙቐት፣
ከምኡውን ምናልባት ኣብ ከባቢኡ ናይ ዝርከብ መስኮት ዝተሰራሓሎም ነገራት፣ ነቲ ዓንዳዊ ዝርገሐ ናይ ሃልሃልታ
ኣስተዋጽኦ ኔርዎ።

c.

እቲ ክራውን ቀንዲ ምኽንያት ጋድማዊ ዝርገሐ ናይ ሓዊ እዮም ኔሮም፣ እቶም ዓምድታት ድማ ንታሕቲ ገጹ
ንክዝርጋሕ ከም ቀንዲ መተሓላለፊ ሓዊ ኔሮም።

4

ምዕራፍ 2፡ ጽሟቕ ጸብጻብ

ናይ ምንጻል ዘይምንባሩን ቅልጡፍ ዝርጋሐ ናይ ሓዊ ኣብ መላእ ታወር
2.14

2.15

ኣብምዕራፍ 24 ነቲ ናይ ሓዊ ብመገዲ ትኪ ኣብ ህንጻ ምእታውን ምንጻል ዘይምኽኣልን ዝምልከት መርትዖታት ሪኤ።
ኣብ ግዳም ናይቲ ህንጻ ዝነበረ ሓዊ ቀልጢፉ ኣብ ገዛውቲ ኣቲዩ፣ ትኪ ድማ ኣብ ኩሉ ውሽጢ ናይ መላእ ህንጻ
ከይደንጎየ ተዘርጊሑ። ብሰንክ'ዚ ውጽኢታዊ ምንጻል ቀልጢፉ ዘይከኣል ኮይኑ። ምንጻል ዘይተኻእለሉ ምኽንያቱ፡
a.

ናይቲ ሙቐት ጻዕቒ ንመስትያት መሳኹቲ ካብ ስራሕ ወጻኢ ጌርዎ፣ እዚ ድማ ሓዊ ኣብ ገዛውቲ ንክኣቱ ዕድል
ፈጢሩ።

b.

ናይ ክሽነ ኣሃዱታት መስሓቢ ኣየር ናይ ምብልሻው ተኽእሎ ስለዘለወን ካብ ቦትኤን ይወጻ፣ ብኸምዚ ኸኣ
ንመእተዊ ዝኸውን ቀዳድ ከምዝህሉ ይገብራ።

c.

ኣብ ውሽጢ ህንጻ ዝነበሩ ሓያሎ ናይ መከላኸሊ ሓዊ ስጉምትታት ፈሺሎም። ገለ ናይ ማዕጾታት እኳ ትኪ
እንተዓገቱ ገሊኦም ግን ኣይዓገቱን። ገለ ብኹፋቶም ተሪፎም ኔሮም ም ዕጻው ከኣ ኣብዮም፡ ምኽንያቱ ባዕልኻ ናይ
ምኽፋት መሳርሒ ኣይነበሮምን፣ ገለ ከኣ ብመጥፋእቲ ሓዊ ተሰይሮም ወይ ድማ ብናይ ምጥፋእ ሓዊ መሳርሒ
ክምዝኽፈቱ ተጌሮም።

ኣብ ውሽጢ ህንጻ ዝነበረ ዝርጋሐ ናይ ሓዊን ናይ ትክን ኣብምዕራፍ 25ተገሊጹ ይርከብ። ብዙሓት ኮሮድዮታት ኣብ
ከባቢ 01.20 ብትኪ ክመልኡ ጀሚሮም፣ ገለ ድማ ኣብ ከባቢ 01.40 ብዙሕ ትኪ ኣትዩዎም ኔሩ። ኣብ ከባቢ 02.00
ትኪ ኣብ ብርክት ዝበሉ ኣትዩ ኔሩ። ክሳብ ከባቢ 01.50 ኣብ ደረጃታት ውሑድ ትኪ ኔሩ፣ ክሳብ እቲ ጊዜ'ቲ 168
ክሃድሙ ክኢሎም። ብድሕሪ እቲ ጊዜ'ቲ ደረጃታት ብትኪ ክመልኡ ጀሚሮም፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ታሕተዎት ጸፍሒታት።
ኣብ ገለ ደረጃታት እቲ ትኪ ኣዝዩ ጽዑቕ ኔሩ፡ እቲ ሙቐት ድማ ብርቱዕ ኔሩ። ኣብ ከባቢ 02.20 ኣብ ደረጃታት ዝነበረ
ትኪ ንህይወት ሓደገኛ ኔሩ፣ ይኹን ደኣምበር ደረጃታት ንኹሉ ሰብ ፈጺሞም ዘይክሕለፉ ኣይነበሩን ዋላውን ብድሕሪ እቲ
ጊዜ'ቲ።

ናይ ህንጻ ደንብታት ምኽባር
2.16

ብመጀምርያ እቲ ህንጻ ክሳብ ክንደየናይ ናይ ምህናጽ ደንብታት ከምዘማለእ ኣብ 1ይ መድረኽ ንይ መርመራ ከእትዎ
ዓላማይ ኣይነበረን። ይኹን ደኣምበር ከምቲ ኣብምዕራፍ 26ዝገለጽኩዎ፣ ናይቲ ህንጻ ናይ ግዳም መናድቕ
ተደላይነታት B4(1) መደብ ቁጽሪ 1 ናይ ደንብታት ምህናጽ 2010 ከም ዘየማልኡ ዘርእዩ እኹል መርትዖታት ኔሮም፤
ማለት ኣጠቓቕማን ቦታን ናይ ህንጻ ኣብ ግምት ብዘእተወ ዝርገሐ ሓዊ ንምኽልካል ብቕዓት ኣይነበሮምን። ብኣንጻሩ
ብንጥፈት ወሲኾሞ። ኣብ መድረክ 2፤ ስለምንታይ እቶም ናይ ምንዳፍን ምሕዳስን ሓላፍነት ዝነበሮም ሰባት እቲ ህንጻ
ነዞም ኣገደስቲ ረቑሓታት የማልእ እዩ ኢሎም ከምዝሓሰቡ ምምርማር ከድሊ እዩ።

LFB፡ ውጥንን ምድላውን
2.17

ናይ LFB ናይ በረኽቲ ህንጻታት ናይ ሓዊ ሓደጋ ውጥንን ምድላውን ኣብ ምዕራፍ 27ክምርመር እዩ። ሃገራዊ መምርሒ
ናይ ሓውን ምድሓንን ኣገልግሎት ኣብ በረኽቲ ህንጻታት '"ኣብ ቦታኹም ጽንሑ" ዝብል መምርሒ ዘየዋጻኣሉን ክንዮ
ምንጻል ምንጪ ሓዊ ዝኾነ ናይ ሓዊ ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ዝትግበር ሰባት ናይ ምውጻእ ካልኣይ ውጥን
ከዳልዉ የገድድ እዩ። ዝኾነ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ በሪኽ ህንጻ ብዝምልከት፣ ምሉእ ወይ ከፊላዊ ናይ ሰብ ምውጻእ
ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ፣ ንኣዘዝቲ ኩነት ሕደጋ ግቡእ ስልጠና ምሃብ የድሊ።

2.18

ናይ LFB ናይ በርኽቲ ህንጻታት ሓደጋ ሓዊ ናይ ምቁጽጻር ፖሊሲ፣ PN633፣ ኣብ በርኽቲ ናይ መንበሪ ህንጻታት፣
ሰባት ምውጻእ ኣድላዪ ክኸውን ከምዝኽእል ይግምት፤ ኣብ ናይ ምልምማድ ዑደታት ሰራሕተኛታት ሰባት ናይ ምውጻእ
ኣገባባት ይሪኡ። ይኹን ደኣምበር፣ ኣብ ግረንፈል ታወር ንዝኣመሰሉ ህንጻታት ዝፍጠር ናይ ሓዊ ሓደጋ ዝምልከት ናይ
LFB ምድላውን ውጥንን ኣዝዩ ዘይብቘዕ ኔሩ። ብፍላይ:
a.

ኣብቲ ናይ ሓዊ ሓደጋ ዝተረኸቡ ብሓፈሽኡ ምኩራት ዝኾኑ ናይ ኩነት ሓደጋ ኣዘዝትን ዓበይቲ ሓለፍትን፣
ዋላ'ኳ ገሊኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ዝተረኸቡ ተመሳሳሊ ሓደጋታትን ኣብ መስርሕ ምህናጽ ኣብ ጠቕሚ
ዝወዓሉ መሳርሒታትን ኣገባትን ምስ ድሩት ኣፍልጦ እኣብ እዋን ሓደጋ ሓዊ ዝረኣዩ ባህርያታን ስራሓትን ኣፍልጦ
እንተንበሮምን፣ ነዚ ምስ ተቓጻሊ ናይ መንደቕ ሽፋን ዝተሓሓዝ ፍሉይ ሓደጋ ዝኸውን ስልጠና ኣይወሰዱን ኔሮም።

5

መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

b.

ናይ LFB ኣዘዝቲ ኩነት ሓደጋ ሰብ ምውጻእ ከምዘድሊ ንምፍላጥ ወይ ነዚ ነገር ንምድላው ዘኽእል ስልጠና
ኣይወሰዱን።

c.

ካብ ግረንፈል ታወር ሰብ ንምውጻእ ዝኸውን መተካእታ ውጥን ኣይነበረን።

d.

ዋላ’ኳ LFB ንህንጻታት ለንደን ናይ ስራሕ ስግኣት ሓደጋ ዳታ ቤዝ (ORD) ከምኡውን ኩሎም ኣብ ቦታ ሓደጋ
ዝኸዱ መጥፋእቲ ሓዊ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ናይ ሓደጋ ግምገማ ፖሊሲ (PN800) ኣለኒ ዝብል ኾይኑ፣ ናይ
ግረንፈል ታወር ናይ ORD መእተዊ ሓደጋ ሓዊ ተፈጢሩ ንዝጽዋዕ ኣዛዚ ኩነት ሓደጋ ዝጠቅም ዝኾነ ሓበሬታ
ዳርጋ የብሉን። እቲ ኣብ ORD ዝነበረ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ብሓያሎ ዓመታት ግዚኡ ዝሓለፈን ነቲ ብ ናይ ምሕዳስ
ስራሓት ዝተፈጠሩ ለውጥታት ዘየንጻባርቕ እዩ ኔሩ።

e.

ኣብ ገለ እዋናት፣ እቲ ምስ LFB ዝነበረ ነቲ ህንጻ ዝምልከት መሰረታዊ ሓበሬታ ግጉይ ኔሩ ኣብ ገለ እዋን ድማ
ፈጺሙ ኣይነበረን።

LFB: ኣብ ባይታ ቦታ ሓደጋ
2.19

ኣብ ባይታ ቦታ ሓበሬታ ዝካየዱ ስራሓት ብዝምልከት ዝበጻሕኩዎ ኣብ ምዕራፍ 28ክርከብ ይከኣል እዩ። ኣብቲ ህንጻ
ዝመጹ መጥፋእቲ ሓዊ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኾነ ትብዓትን ንግቡኦም ሙሉእ ተወፋይነትን ኣርኢዮም፣ እቶም ኣብ
መጀመርያ ዝመጹ ኣዘዝቲ ግን ዋላ’ኳ ምኩራት እንተኾኑ ብተዛማዲ ሰብ ንኡስ ደረጃ ኔሮም። ብግቡእ ዘይተዳልዉሉ
ኩነታት ኣጋጢሙዎም። ብ ፍላይ:
a.

ዋላ ሓዲኦም ናይ ምንጻል ስራሕ ብጠቕላላ ዘይዕውት ክኸውን ከምዝኽእል ወይ ድማ መጠኑ ሰፊሕ ዝኾነ
ሰብ ናይ ምውጻእ ስራሕ ከድሊ ከምዝኽእል ክሓስቡዎ ኣይከኣሉን፤ ነቲ ኩነት ብግቡእ ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን
ወይውን ስትራተጂ ኣይቀየሩን።

b.

እቲ ሓዊ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ምዃኑ ብሩህ ምስ ኮነን ናይ ምንጻል ስራሕ ድማ ምስ ፈሸለን፣ ክሳብ ይከኣል
ዝነበረሉ እዋን ሰባት ናይ ምውጻእ ስራሕ ናይ ምውዳብ ውሳነ ክውሰድ ምተገበእ ኔሩ። እዚ ውሳነ'ዚ ካብ 01.30
ክሳብ 01.50 ኣብ ዝነበረ ጊዜ ክውሰድ ይከኣልን ይግባእን ኔሩ፣ ዝተሓተ ቁጽሪ ምውታት ከኣ ምሰዓበ ኔሩ። ዝሓሸ
ክፋል ናይ ሓደ ሰዓት AC Roe ናይ "ኣብ ቦታኹም ጽንሑ" መምርሒ ቅድሚ ምልዓሉ ጠፊኡ።

c.

LFB ኣብቲ ንግረንፈል ታወር ተዳልዩ ዝነበረ ናይ "ኣብ ቦታኹም ጽንሑ" ስትራተጂ ምምርኳስ ቀጺሉ፣ እዚ ኸኣ
ኩሎም እቶም ብእዋኑ ዝተራእዩ ምልክታት ኣብቲ ህንጻ ናይ ምንጻል ስራሓት ብሙሉኦም ከምዝፈሸሉ የርእዩ
ኔሮም እንከለዉ እዩ።

d.

ብዛዕባ ናብ ኣዘዝቲ ዝመሓላለፍ ቁጽርን ምንጭን ናይ FSG ጻውዒታት ዝምልከት ሓበሬታ ስልታዊ ምድላዋት
ኣይተገበረን ኔሩ። ብተመሳሳሊ፣ ውሽጣዊ ናይ ሓዊ ዝርጋሐን ውጽኢት ናይ ሂወት ምድሓን ስራሓትን ዝምልከት
ሓበሬታ ምስ ኣዘዘቲ ብግቡእ ኣይመሓላለፍን ኔሩ፡ ብናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተር ዝተላዕሉ ስእልታት’ውን ኣይተወሃቦምን
ኔሩ።

e.

ኣብ እዝን ቁጽጽርን ዓበይቲ ጉድለታት ኔሮም። ዋላ’ኳ ተወሳኺ ሓገዝ ቀልጢፉ እንተመጸ፣ ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ
እኹልን ጭቡጥን ሓገዝ ንምሃብ ወይ ብዛዕባ ኣብቲ ህንጻ ዘለዎ ኩነታትን ስራሕቲ ብህጹጽ ሓበሬታ ንምእካብ
ኣይከኣሉን ኔሮም።

f.

ኣብ ናይ’ዚ ኣሃዱታት ዝርከእቡ ናይ’ዚ ናይ ደገፍ ስርዓታት (CSS) ዝኣመሰሉ ሓያሎ ካብቶም ኣካላውን
ኤሌክትሮኒካውን ናይ መራኸቢ ስርዓታት ብግቡእ ይሰርሑ ኣይነበሩን።

6

ምዕራፍ 2፡ ጽሟቕ ጸብጻብ

LFB: ኣብ ውሽጢ ናይ ቁጽጽር ክፍሊ
2.20

ምዕራፍ 29ኣብ ናይ ቁጽጽር ክፍሊ ብዛዕባ ዝግበሩ ስራሓት ኣነ ዝበጻሕኩዎም ጉዳያት ዝሓዘ እዩ። ናይ ቁጽጽር ክፍሊ
ሰራሕተኛታት ንናይ ነዊሕ ጊዜ ተሞክሮኦምን ስልጠኖኦም ዝብድህን ካብኡ ወጻኢ ዝኾነን ብቕድሚኡ ዘይተራእየ ቁጽሪ
ናይ 999 ጻውዒታት ገጢሙዎም። ናይ ቁጽጽር ክፍሊ ሰራሕተኛታት ብርግጽ ሂወታት ኣድሒኖም፤ ይኹን ደኣምበር፣
ናይ ቁጽጽር ክፍሊ ብቐረባ ምስ ተመርመረ ናይ ኣሰራርሓን ፖሊሲን ስልጠናን ሕጽረት ከምዝነበረ ተራኢዩ። ብፍላይ:
a.

ናይ LFB ኣተሓሕዛ ጻውዒታት FSG እቶም ናይ ቁጽጽር ክፍሊ ኦፕሬተራት (CROs) ክሳብ ምድሓኖም ዝከኣል
ወይከኣ ብኻልእ መገዲ ካብ ህንጻ ክሳብ ዝወጹ ምስ ጸዋዕቲ ኣብ መስመር ክጸንሑ ይእዝዝ። ይኹን ደኣምበር፣
ናይ FSG ቁጽሪ ጻውዒታት ልዕሊ ዓቕሚ ናቶም ዝነበሩ CRO ኔሩ፤ በዚ ኸኣ ኣብ ዘይሕመዩሉ ኩነታት ጌሩዎም።

b.

ናይ "ኣብ ቦታኹም ጽንሑ" ፖሊሲ ኣብ ተግባር ምውዓል ወይ’ውን ናይ FSG ጸዋዒ ካብቲ ህንጻ ክሃድም እንተሊዩዎ
ክኽተሉ ዝግበኦም መምርሒታት ኣብ ሰነዳት ፖሊሲ LFB ብግቡእ ኣይተቐመጡን።

c.

CROs ካብ ጸዋዕቲ ቁጽሪ ፍላት ቁጽሪ ዝነበሩ ሰባት፣ ውይ’ውን ስንክልና እንተኔሩዎም ዝመሰል ኣድላዪ ሓበሬታ
ኩሉ ጊዜ ኣይኮነን ይረክብ ኔሩ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዋን'ውን ኩነታት ናቲ ጸዋዕቲ ዝነበሩሉ ቦታ ብምፍላጥ ናይ
ምህዳሞም ኩነታት ክግምግም ኣይከኣሉን።

d.

CROs ኣተሓሕዛ ብዙሕን ኣብ ሓደ እዋን ዝመጸ ናይ FSG ጻውዒታት፣ ሳዕቤን ሰባት ናይ ምውጻእ ውሳነ፣ ወይ'ውን
ንጸዋዕቲ ኣብ ቦታኹም ጽንሑዶ ወይስ ውጹ ዝብል ምኽሪ ዝወሃበሉ ኩነታት ዝምልከት ስልጠና ኣይነበሮምን።
ሰራሕተኛታት ኩሉ ጊዜ ናብ ጸዋዕቲ ክበጽሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ዘምጽእኦ ሓደጋ ኣይፈልጡን
ኔሮም፣ እዚ ኸኣ ካብቲ ኣብ Lakanal House ዝተፈጠረ ናይ ሓዊ ሓደጋ ተማሂሮም ክኾኑ ይግባእ ኔሩ። በዚ
ምኽንያት ድማ መሰረት ዘይብሎም ውሕስነታት ሂቦም እዮም።

e.

''ኣብ ቦታኹም ጽንሑ'' ዝብል መምርሒ ምስ ተላዕለን፣ ተቐማጦ ካብቲ ህንጻ ክወጹ ምስተሓበሩን፣ ጸዋዕቲ ካብ
ህንጻ ምውጻእ እምበር ካልእ ምርጫ ከምዘይብሎም ምእንቲ ክርደኦም ነቲ መምርሒ’ዚ ብዘየወላውል መገዲ
ከመሓላልፍ ከምዝነበሮም ኣይተረድኡን።

f.

ኣብ መንጎ ናይ ቁጽጽር ክፍሊን ሓደጋ ዝተረኸበሉ ቦታን ዝነበር መራኸቢ መስኖ ኣቐዲሙ ዝተዳለወን ርጉጽን
ኣይነበረን፤ ስለዝኾነ ኸኣ ጌጋታት ክፍጠሩ ክኢሎም። ስለዚ CROs ኣብቲ ህንጻ ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝነበረ ኩነታት
ወይ ኣካይዳ ናይቶም ንጻውዒታት FSG ዝግበሩ ዝነበሩ ግብረ መልስታት እኹል መረዳእታ ኣይነበሮምን።
ስለዝኾነ፣ ንጸዋዕቲ ሓገዝ ይመጸኩም ኣሎ ኢሎም ክንገግርዎም ብቘእ መረዳእታ ኣይነበሮምን።

g.

እቶም ኣብ ባይታ ዝነበሩ ካብ ቁጽጽር ክፍሊ ተደላዪ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። እቶም CROs ሕድዝ ጻውዒታት
ምእንቲ ክቕበሉ ናይ FSG ጻውዒታት ክዓጽዉ ምግዳዶም፣ ነቶም ልዕል ዝበሉ ናይ ቁጽጽር ክፍሊ ሓለፍቲ ብ
FSG ግቡእ ምኽሪ ምሃብ ዘይግብራዊ ምዃኑ ከምዝፈልጡ ክገብሮም ይግባእ ኔሩ።

h.

ካብ ጸዋዕቲ ዝመጽእ ሓበሬታ ኣብ መንጎ CROs ንምትሕልላፍ ዝኸውን ዝተወደበ ኣገባብ ኣይነበረን፣ ካብ ካልኦት
ምንጭታት ዝመጽእ ሓበሬታ ምርካብ ድማ ኣዝዩ ድሩት እዩ ኔሩ። በዚ ምኽንያት ድማ CROs ናይቲ ሓዊ ቅልጣፈን
ናይ ዝርገሐኡ ባህርይን ዝምልከት ሓፈሻዊ ስእሊ ኣይነበሮምን። እቲ ሓደጋ ኣብ መጀምርትኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን
እቲ ሓዊ ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ናይቲ ህንጻ በጺሑ እንከሎ CROs ንተቐማጦ እቲ ሓዊ ኣብ 4ይ ደርቢ ዝተሓጸረ እዩ
ዝብል ሓበሬታ ሂቦሞም።

i.

LFB ዋላ’ኳ ብርክት ዝበሉ ናይ 999 ጻውዒታት ንምቕባልን ናብ ካልኦት ናይ ሓዊ ሓደጋ ናይ ሂወት ምድሓን
ኣገልግሎታት ንምትሕልላፍ ቅድመ ምድላዋት እንተነበሮም፣ ኣብ ቦታ ሓደጋ ንዝርከቡ ኩነታት ዝምልከት ሓበሬታ
ንምልውዋጥ ግን ኣይኽእሉን ኔሮም። ኣብ ኣገደስቲ እዋናት ዝተፈላለዪ ዓይነት ሓበሬታ ይወሃብ ኔሩ።

j.

ናይ ቁጽጽር ክፍሊ ሰራሕተኛታት ኣብ ምቁጽጻር ድኽመት ኔርዎ። ተቖጻጸርቲ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ዓቢ ጸቕጢ ኔሮም፣
LFB ግን ንናይ ቁጽጽር ክፍሊ ላዕለዎት ሰራሕተኛታት ብዙሕ ናይ FSG ጻውዒታት ዝቕበል መጠነ ሰፊሕ ሓደጋ
ንምምሕዳር ዘኽእል ስልጠና ኣይሃበን ኔሩ።
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መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

k.

ንናይ Lakanal House ሓደጋ ሓዊ ግብረ መልሲ ኣብ ምሃብ ዝተገበሩ ጌጋታት ተደጊሞም።

መልሲ ናይቶም ካልኦት ህጹጽ ኣገልግሎታታት፡ RBKC ከምኡውን TMO
2.21

2.22

መልሲ ናይቶም ካልኦት ህጹጽ ኣገልግሎታታት፡ RBKC ከምኡውን TMO ኣብምዕራፍ 30ተራኢዩ፤ እዚ ዘለዉ ምድላዋት
ኣብ መንጎ ናይ ለንደን ህጹጽ ኣገልግሎታ ናይ ሓባር ስራሓታ ዝምልከት ፕሮቶኮል ይገልጽ። ኮይኑ ግን ኣብ ገለ ሸነኻት
ብዕውት መገዲ ትተግቢሮም ኔሮም (ንኣብነት፡ ምምሕዳር ናይቲ ብMPS ዝተገበረ ክሊ ሓለዋ ጸጥታ)፤ ብገለ ካልኦት
ሸነኻት ግብረ መልሲ ኣዕጋቢ ኣይነበረን። ዝኾነ ሞት ወይ መጕዳእቲ ውጽኢት ናይዚ ድኽመት ምንባሩ ዘረጋግጽ
መርትዖ የለን፤ ኮይኑ ግን ኣብ መጻኢ ኣብ ለንደን ክጋጥሙ ንዝኽእሉ ዓበይቲ ሓደጋታት ትምህርቲ ይኾኑ እዮም። ብፍላይ:
a.

MPS ን LFB ወይ ን LAS ብዘይምፍላጥ 01.26 ዓቢ ሓደጋ ኣዊጆም። ን MPS ወይ ን LAS ከይነገረ፣ LFB ኣብ
02.06 ዓቢ ሓደጋ ኣዊጁ፣ LAS ድማ ን the LFB ወይ ን MPS ከይነገረ ኣብ 02.26 ዓቢ ሓደጋ ኣዊጁ። RBKC
ክሳብ 02.42 ብዛዕባ'ዞም ኣዋጃት እዚኦም ዋላሓንቲ ኣይተሓበረን። ምስ ናይ ለንደን ናይ ሓባር ስራሕ ቅድመ
ምድላዋትን ንናይ ለንደን ዓበይቲ ህጹጽ ኩነታት ዝምልከቱ ፕሮቶኮላትን ኣብ ምምላእ መራኸቢ ዘይምህላው ዓቢ
ድኽመት እዩ።

b.

ናይ ዓቢ ሓደጋ ኣዋጅ ዘይምክፋል ሳዕቤናቱ ዝተወሃሃደ ሓባራዊ ግብረ መልሲ ኣብ መንጎ እቶም ናይ ህጹጽ
ኣገልግሎታ ኣድላይነቱ ብእዋኑ ኣይተራእየን ኔሩ ማለት እዩ። እዚ ብግዲኡ ድማ ብዛዕባ ባህርይ ውጽኢት ናይቲ
ሓዊ ሓባራዊ ርድኢት ከምዘይህልው ጌሩ። እቲ ኣብ መንጎ ተቖጻጸርቲ ናይ ክፍልታት ቁጽጽር ዝተፈላለዩ ክፍልታት
ቁጽጽር ክግበሩ ዝነበሮም ዝርርባት ኣይኻየዱን።

c.

እብታ ናይ ሓዊ ሓደጋ ዝተፈጠረላ ለይቲ ኣብ መንጎ ህጹጽ ኣገልግሎታት ዝነበረ ምርኽኻብ፣ ኣብቲ ናይ ሓደጋ
ባይታ ይኹን ወይውን ብርሑቕ፣ እቲ ፕሮቶኮል ዝሓቶ ደረጃ ዝሓለወ ኣይነበረን። ሓደ ናይ መርኸቢ ኣብ ነፍሲ
ወከፍ ክፍሊ ቁጽጽር ከምኡውን ኣን መንጎ ተቖጻጸርቲ ክፍሊ ቁጽጽር ቐጥታዊ ርኽክብ ክቐውም ኔርዎ።

d.

እቲ ሄሊ-ቴሌ ዳውንሊንክ (ምስ ኣብ ላዕሊ ዝርከብ ናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተር ዘራኽብ መሳርሒ) ክሰርሕ ኣይከኣለን፣
እዚ ድማ ንስራሓት LFB ብኣሉታ ጸሊዩ።

ብመሰረት ሕጊ 2004 ብዛዕባ ሲቪላዊ ህጹጽ ጉዳያት ግዴታት፣ RBKC ዝተወሰኑ ግዴታታት ኣለዎ፤ ስለዝኾነ ድማ ኣብ
እዋን ሓደጋ እንታይ ክግበር ከምዘለዎ ዝገልጽ ወግዓዊ "ናይ ህጹጽ ጉዳያት መደብ" ኣለዎ። ኣብ ትሕቲ እዚ መደብ እቲ
TMO ግዴታ ኣይነበሮን። ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ህጹጽ ኩነታት መደብ ኔርዎ ነገር ግን ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን፤ ብዝኾነ ኸኣ
ብዓሰርተ ሃሙሽተ ዓመታት ግዚኡ ዝሃለፈ ኔሩ። ናይ RBKC ግብረ መልሲ ኣብቲም ምስ TMO ዝነበረ ኣገዳሲ ሓበሬታ
ስለዝሙርከስ፣ መደባቱ ብገለ ሸነኻቱ ውጽኢታዊ ኣይነበረን። ሓደ ብፍሉይ ዝረኤ ስክፍታ ኮይኑ ዝተረኸበ፣ ዋላ’ኳ
ክመጽእ ብዙሕ ጊዜ እንተተሓተተ፣ ምድንጓይ ናይ ሓደገኛ ቅርጺ መሃንዲስ (DSE) ኔሩ፤ ካልእ ስክፍታ ድማ ኣብቲ ቦታ
ዘይነበረ ኣብ ናይ LFB ORD ዘይነበረ፣ ኣብ LFB ከዓ ክርከብ ዘይተኻእለ ናይ ህንጻ ፕላን ምርካብ ኔሩ።

ናብቲ ህንጻ ዝኸይድ ናይ ጋዝ ኣቕርቦት ምዕጻው
2.23

ምዕራፍ 31 ቀንዲ ናይ ጋዝ ኣቕርቦት ካብቲ ህንጻ ንምንጻል ዝውሰዱ ስጉምትታት ይገልጽ። ናይቲ ህንጻ ናይ ጋዝ
ኣቕርቦት ብ Cadent Gas Ltd (Cadent) ኔሩ። Cadent ን LFB ናይ ምሕጋዝ ሕጋዊ ግዴታ ኔርዎ፣ ኣብ ቦታ ሓደጋ
ቅድሚ 05.00 ተረኺቡ። ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ፣ ነቲ ቦታ ኣጸቢቑ ይፈልጦ ዝነበረን ኣገዳሲ ናይ Cadent መሃንዲስ
ዝኾነ ጀይሰን ኦልደይ (Jason Allday) ከይተጸወዐ መጺኡ፣ ምሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ን24 ሰዓታት ከኣ ጸኒሑ። ኣብቲ
ህንጻ ዝኸይድ ናይ ጋዝ መስመር ንምዕጻው Cadent ኣብ ቀረባ ዝነበሩ ንመላእ እቲ ከባቢ ጋዝ ዘቕርቡን ሰለስተ
ዓበይቲ ቡንባታት ቆሪጹ ከውጽእ ኔርዎ። እቲ ስራሕ ኣብ ከባቢ 23.40 ተወዲኡ እቲ ተሪፉ ዝነበረ ሃልሃልታ ኸኣ ዳርጋ
ቀልጢፉ ሞይቱ።

8

ምዕራፍ 2፡ ጽሟቕ ጸብጻብ

ክፋል IV: እቶም ዝሞቱ ምዝካር
2.24

ምዕራፍ 32 ኣብቲ ናይ ምዝካር መድረኽ እቲ ዝተኻየደ መርመራ ዝጀመረሎም ነቶም ኣብቲ ናይ ሓዊ ሓደጋ ዝሞቱ
ሰባት ንምዝካር ዝተባህሉ ነገራት ብሕጽር ዝበለ መንገዲ የቕርብ። እቲ መርመራ በቲ ኣብ ኬንሲንግተን ኣብ ሚሊኒዬም
ግሎስተር ሆተል ዝተኻየደ ነቶም ዝሞቱን ህይወቶምን ንምዝካር ቃላት ዝተሰማዓሉ መጋባእያ 1 ይ መድረኹ ይጅምር።
እዚ ክፋል እዚ ኣስማት ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይቶም ዝሞቱ ይጠቅስ፣ ብመገዲ ብኣባላት ስድራ ቤቶምን ኣዕሩኽቶን
ዝተዋህቡ ቃላት ከኣ ሂወቶም ከመይ ከምዝነበረ ብሕጽር ዝበለ የቕርብ።

ክፋል V: ለበዋታት
2.25

ዋላ’ኳ ናይቲ መርመራ 1 ይ መድረክ ፍጻሜታ ናይ ለይቲ 14 ሰነ 2017 ኣብ ምምርማር ዝተደረተ እንተኾነ፣ ብዙሕ
ስራሕ ከእ ገና ክግበር ዘለዎ እንተኾነ፣ ድሕነት ሓደጋ ሓዊ ንምምሕያሽ ገለ ኣድለይቲ ስጉምትታት ክውሰዱ ከም
ዝግበኦም ግብ ብሩህ ኮይኑ ተረኺቡ፡ እዚ ኸኣ ናይ LFB ከምኡውን ካል ኦት ናይ ሓዊ ሓደጋን ድሕነትን ናይ ዓበይቲ
ሓደጋታትን ግብረ መልሲ፣ እንተላይ ናይ መንበሪ በረኽቲ ህንጻታታት የጠቓልል። ስለዝኾነ ምዕራፍ 33 ኣብ 1 ይ
መድረኽ ዝተሰመዑ መርትዖታትን ንዖኦም መስረት ዝገበሩ ሓቅታትን ምኽንያት ዝገበሩ ለበዋታት የጠቓልል። ኣብዚ
ደረጃ'ዚ፣ ዋላ’ኳ ለውጥታት የድልዩ እዮም ዝብል ሓሳብ ክህልዎ ምኽኑይ እንተኾነ፣ ናይ ህንጻ ናውቲ ምፍታንን
ምጽራይን ዝኣመሰለኡ ገና ኸኣ ዘይተመርመሩ ጉዳያት ብዝምልከት ለበዋታት ምቕራብ ግቡእ እይከውንን እዩ።

2.26

ምዕራፍ 33 ክሓጽር ዝኽእል ኣይኮነን። ብሙሉኡ ክንበብ ኣለዎ፣ ምኽንያቱ ድማ ለበዋታተይ ብዝርዝር የቕርብን
ዝተገበሩሎም ምኽንያታቶም ከኣ ይገልጽ ( ወይ ድማ ኣብ ገለ ኩነታት ዝተወሰኑ ለበዋታትንምንታይ ከምዘይቀረቡን)።
ይኹን ደኣምበር፣ ብሕጽር ዝበለ ኣብዞም ዝሰዕቡ ጉዳያት ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ለውጢ ለበዋታተይ የቕርብ፡
a.

ብዛዕባ ኣብ ግዳማዊ መንደቕ ናይ ንምንባር ዝተሰርሑ በርኽቲ ህንጻታት ክጥቀሙሎም ዝግቦኦም ናውትን ናይ
ህንጻ ኣገባባትን ንናይ ሓውን ድሕነትን ኣገልግሎታት ዝቐርብ ሓበሬታ።

b.

ብመሰረት ንሓውን ድሕነትን ዝምልከት ናይ ሕጊ 2004 ዓንቀጽ ክፋል 7(2)(d)፣ ሓላፍነት ንምትግባር ብ LFB
ዝተገበሩ ቅድመ ምድላዋት።

c.

ምቕራብ ናይ በረኽቲ ናይ መንበሪ ህንጻታት ንናይ ከባቢ መጥፋእቲ ሓዊ ከምኡውን ናይ ንናይ ምድሓን
ኣገልግሎታት ምቕራብ፣ ከምኡ’ውን ናይ ከባቢ ሓበሬታ ሳጹን ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ተቐማጦ በሪኽ ህንጻ።

d.

መጥፋእቲ ሓዊ ክጥቀሙሎም ተባሂሎም ናይ ዝተሰርሑ መልዓሊታት ቀሳሊ ምፍታንን ምምርማርን።

e.

ኣብ መንጎ ክፍሊ ቁጽጽርን እቲ ሓላፊ ኩነት ሓደጋ ዝግበር ርክብ

f.

ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት ህጹጽ ጻውዒታት ዝሕዝሉ ኣገባብ።

g.

ናይ LFB ናይ እዝን ቁጽጽርን ኣገባብ ከምኡውን ኣጠቓቕማ መሳርሒታት፣ ብፍላይ ካብ ኣብ ስራሕ ተመዲቦም
ዘለዎ ሰራሕተኛታት ዝመጽእ ሓበሬታ ምቕባልን ነዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ LFB ክፍሊ ቁጽጽር ኣዛዚ ኩነት ሓደጋን ርእሰ
ድልድልን ከም ዝበጽሕ ምግባር።

h.

ኣብ ውሽጢ በርኸቲ ህንጻታት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ሓዊ ኣብ ምፋእን ናይ ምድሓን ጽራሕ ኣብ ምክያድን
ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ምስ LFB ዝህሉ ሓበሬታ።

i.

ካብ በረኽቲ ናይ መንበሪ ህንጻታት ሰባት ናይ ምውጻእ ስራሓት፣ እንተላይ መጥፋእቲ ሓዊ ናይ ምውጻእ ስራሓት
መልእኽቲ ናብ ዝተወሰኑ ክፋላት ወይ ናብ መላእ ህንጻ ንምስዳድ ዘኽእሉዎም መሳርሒታት ምቕራብ።

9

መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

j.

ኣብ ናይ በረኽቲ ናይ መንበሪ ህንጻታት ኮሮዶዮታትን ደረጃታትን ቁጽሪ ደርቢ ዝሕብር ሓበሬታ ንተቐማጦ ምቕራብ።

k.

ናይ ሓዊ ማዕጾን ባዕሉ ናይ ምዕጻው መሳርሒታት ምምርማር።

l.

ሸነኻት ምትሕብባር ኣብ መንጎ ናይ ህጹጽ ናይ ሓደጋ ኣገልግሎታት።

ክፋል VI፡ ናብ መድረኽ 2 ንቅድሚት ንጥምት
2.27

ኣብ መድረኽ 2 እቲ መርመራ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝርከቡ ዝርዝር ጸገማት ዝተጠቐሱ ሓያሎ ሕቶታት ክምልስ ክፍትን
እዩ፤ ይኹን ደኣምበር፣ ከምውጽኢት ናይ መድረኽ 1 ካብ ዝተሰርሑ ስራሓት ዝተወሰደ ትህምህርቲ፣ ገለ ሕቶታት ካብቲ
ኣቐዲሙ ዝመስል ዝነበረ ዝያዳ ኣገዳስነት ረኺቦም፣ ናይ ገሊኦም ኣገዳስነት ድማ ነክዩ። ብኡኡ መሰረ ድማ፣ ኣብ
ናይ መጨረሽታ ምዕራፍ ናይቲ ጸብጻብ ምዕራፍ 34፣ ብመሰረት መድረኽ 1 ኣብቶም ሸነኻት እቲኦም ኣብ መድረኽ 2
ፍሉይ ትኵረት ክግበረሎም ብዛዕባ ዝግበኦም ሸነኻት ሓበሬታ ዝህብ ነጥቢ ኣሎ።

2.28

እቲ ቀዳማይ ጉዳይ ንዝሞቱ ይምልከት። ኩነታት ኣማውታ ናይቶም ኣብ ሓዊ ዝሞቱ ምምርማር ናይ መድረኽ 2 ኣገዳሲ
ባእታ ክኸውን እዩ። ሓያሎ ካብቶም ብዳና ዝድለዩ ውሳነታት ኣብዚ ጸብጻብ እዚ ሰፊሮም ኣለዉ። ይኹን ደኣምበር፣ ኣብ
መስርሕ መድረኽ 2 ጥራይ ክቕልቀሉ ዝኽእሉ መርትዖታት ዝጠልብ መርመራ ናይቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ገንባ የድሊ እዩ።
ክሳብ ሽዑኡ ድማ፣ እቶም ሰብ ሓዘን ንምወቲ ዝምልከቱን ኣድለይቲ ውሳነታት ክውሰዱ ዘኽእሉ ኣገደስቲ መርትዖታት
ክእክቡ ዕድል ክህልዎም እዩ።

2.29

ካልኦት ኣገደስቲ ጉዳያት የጠቓልል ከም፡

2.30

a.

እቲ ውሳኔ ዝዛመድ ምስ ንድፊ ናይ ምሕዳስን ምርጫ መሳርሒታትን።

b.

እቲ ኣገባብ ናይ ፈተነን መረጋገጺን ናይቲ ግብረ መልሲ ንሓዊ ናይ ነገራት ዝትሓስበ ንጥቕሚ ኣብ ምህናጽ።

c.

ናይ ኣቑሑ ንድፍን ምርጫን።

d.

እቲ ብቕዓት ናይ መዓጾታት ሓዊ ኣብ ግቢ፣ ብፍላይ እንተ ተሰማሚዑ ምስቲ ኣድላይ ሕግታት፣ ናቶም ጽገናታትን
ምኽንያታትን ስለምንታይ ገለ ካብ ብነብሶም ዝዕጸዉ መሳሪሕታት ዘይርኣዩ ክስርሑ።

e.

እቲ ትካልን ምምሕዳርን ናይ LFB፣ ብፍላይ ብምዝማድ ነቲ ምምስራሕ ናይ ፕሊሲ ምስ ተመኩሮ፣ እቲ ኣገባብ
ናይ ምስልጣን ናይ ኣጥፋእቲ ሓውን ክፍሊ ቁጽጽርን ኣባላት፣ እቶም መደባት ናይ ምክፋል ሓበሬታ ናይ ፍሉያት
ጸገማት ዝተሓሓዙ ምስ ምጥፋእ ሓዊ ኣብ በርኽቲ ህንጻታት ።

f.

በቲ ከባቢያዊ ማህበረሰብ ዝወሃቡ እቶም ናይ ሓደጋ ሓዊ መጠንቀቕታታት።

g.

ነቲ ዓቢ ሓደጋ ናይ ሰብመዚ ግብረ መልሲ።

ኣብዚ ሕጂ ገለ ክፋላት ናይቲ ህንጻ ኣብ ሓደ ግዜ መጽናዕቲ ዘድልዮም ዝነበረ ዓቢ ተራ ኣብቲ ዕንወት ከንይተጻወቱ ንጹር
ኮይኑ፤ ስለዚ ተወሳኺ መጽናዕቲ ኣይድልዮምን ኢዩ። ነዚ ይሓውሱ፡
a.

ስፍሓት ናይቲ ኣስካላ።

b.

ቀረብ ናይ ጋዝ።

c.

ቀረብ ኤሌክትሪሲትን ታሪኽ ናይ ኤለክትሪክ ዕንቅፋትን።
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ምዕራፍ 33
ለብዋታት

1

መእተዊ

33.1

መድረኽ 1 ናይቲ መርመራ ንመርመራ ጠንቂ ናይቲ ሓዊ፣ እቲ ዝቀጸለ ምዕባለን ስጉምታት ዝተወስዱ ብLFB
ከምኡ'ውን ካልኦት ናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣገልግሎታትን ንዑኡ ዘተውሃበ መልሲ ይምልከት ኔሩ። ኣብኡ ከለኹ ንስልጠና
ዝወሃብ ንኣጥፋእቲ ሓዊ ዝምልከት ተንኪፈ ኔረ ከምኡ'ውን CROs ብምዝማድ ንመልሲ ንሓዊ ኣብ በረኽቲ ህንጻታትን
ካልኦት ኣጋጣሚታትን ዘስዕቡ ቡዙሓት ጻዊዕታት ካብ ሰባት ምኽርን ሓገዝን ዝደልዩ። መድረኽ 2 ዝምልከት ኢዩ
ንዓሙዩቕ መርመራ ናይ ገለ ክፋላት ናይ ምምሕዳር ናይ LFB (ብፍላይ ናቱ ርድኢት ናይ ዘመናዊ ኣገባባት ህንጸትን፤
ጠባያት ናይቶም መሳርሒታትን ናብ ሓዊ ምስ ዝቐርቡ) ከምኡውን እቶም ስጉምታት ዝውሰዱ ንስልጠና ናይቶም
ኣባላት ንምጥፋእ ሓዊ ኣብ በረኽቲ ህንጻታትን። እንተኾነ እቲ መርትዖ ዝቐረበ ኣብ መድረኽ 1 እኹል ኢዩ ንከርኢ
ቡዙሓት ምምሕያሻት ክግበሩ ከም ዝኽእሉ ብመሰረት ንድፊ 1i፤ ህንጸት፤ ተቐባልነትን ምሕደራን ናይ በረኽቲ ህንጻታትን
ከምኡውን በቲ ኣገባብ ናይ ሓዊን ድሕነትን ኣገልግሎታት ዝምልስሉ ንሓዊ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰሉ ህንጻታት።

33.2

እቶም ቀንዲ ተሳተፍትን ክኢላታትን መርትዖ ዘቅረቡ ኣብ መድረኽ 1 ኣለዎም ዝምሕጸንዎ ብዙሓት ኣገባባት ክመሓየሹ
ኣለዎም ዝብልዎም ንድሕነት ናይ ኣብ ዓበይቲ ርሻናት ህንጻታትን፤ ስለዚ ህጹጽ ለበዋ የድልዮም። እንተኾነ ኣርእዮም
ኣዝዩ ገፊሕ ፍልልይ ኣብ ኣረኣእያ። ኣብዚ ወይ ኣብ ካልእ ኩነት ዝህቦም ዝኾኑ ለበዋታት ካብቲ መርመራ ብዝተከቡ
መርትዖ ጭብጥታት ዝተመርኮሰ ክኸውን ይግባእ። ብተወሳኺ ናይቶም ኣብዚ ጉዳይ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ሓገዝ
ምቕባሎም ኣገዳሲ እዩ ኢለ ይሓስብ። ለበዋታት ኣብ ጭብጥታት ዘይተመርኮሱ ኣገደስቲ ኣይኮኑን፤ ለበዋታት ደገፍ
ናይቶም ተመኩሮ ዘለዎም ኣብቲ ጉዳይ ዘይረኸቡ ቡዙሕ ኣቓልቦ ኣይክረኽቡን ኢዮም ዝኾኑ፤ ዋላ እንተረኸቡ ዘየድሊ
ተገራጫዊ ሳዕቤን ከኸትሉ ይኽእሉ።

33.3

ስለዚ፣ ኣብ ታሕቲ ዝተገልጹ ለበዋታት ምሉእ ብምሉእ ኣብ መድረኽ 1 ካብዝተመረመሩ ፍሉይ ጉዳያት ብዝተተሓሓዘ
ካብዝሰማዕኩዎም መርትዖታትን ከምኡውን ኣብዚ ሪፖርት ዝበጻሕኩዎም ርኽበታትን መደምደምታታትን ዝተመሰረተ
እዩ። ኣብ መድረኽ 2 ዝእከብ ወይ ካብኡ ዝተወሰዱ መደምደምታ ንምግማት ኣይፈትኑን፤ ኣብዚ እዋን እንታይ ዓይነት
ለበዋታት ኽግበሩ ከምዘለዎም ንምውሳን ድማ ኣብ በረኽቲ ህንጻታት ንዝነብሩ ሰባት ድሕንነት ወሳኒ ኣበርክቶ ናይ
ምግባር ኣቕሞም ኣብ ግምት ኣእቲየ ኣለኹ። ኣብቲ ጉዳይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ነቶም ቀንዲ ተሳተፍቲ ምስጋናይ ይገልጽ፤
ንኩሉ ድማ ቅድሚ ለበዋ ምሃበይ ብጥንቃቐ ኣብ ግምት የእትየዮን። ንገሊኦም ድማ ኣብ ዝኽተሉ ክፋላት ብዝርዝር
ወኪሰ።

33.4

ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ዌልስን ንዕላማ ድሕንነት ሓዊ ከም በረኽቲ ህንጻታት ዝቑጸሩ ልዕሊ 18 ሜትሮ ናውሒት ዘለዎም
ህንጻታት እዮም። ኣብ ስኮትላንድ ግን ልዕሊ 11 ሜትሮ ናውሒት ዘለዎም ህንጻታት ከም በረኽቲ ህንጻታት ንክቑጸሩ
ዝገብሩ ሕግታት ኣብ ቐረባ እዋን ተመሓይሾም። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዉ ቅዋም’ውን ክቕይር ከምዘሎን ነዚ ዕላማ
ድማ ክንደይ ናውሒት ከምዝትግበር ሓሳብ ይቐርብ ኣሎ። ይኹን እምበር፣ እቲ ሕቶ ኣብ መድረኽ 1 መርመራ
ኣይተገብረሉን፣ ስለዚድማ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ለበዋ ንምሃብ ኣይክኣልን ኢየ። ይኹን እምበር፣ ኣብ መድረኽ 2 ዝምርመር
ጉዳይ ኢዩ።

11

መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

33.5

ብሓፈሻ በረኽቲ ህንጻታት ብዝምልከት ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምቲ እንተሓሲብና ናይ ገለ ጉዳያት ከይጠፍኡኻ ኣገዳሲ
ኢዩ። እቲ ቀዳማይ፤ ዋላኳ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ እንተኾነ፤ ኣብ ግሬንፌል ታወር ዘጋጠመ ሓደጋ ሓዊ ሳሕቲ ኢዮም።
እቲ ቡዙሕ ተጠቃምነት ናይ ተባራዒ ናይ ዝናብ መከላኸሊ ደንደስን መዕገትን ኣብቲ ደገ ናይ ህንጻታትን፤ ምትእትታው
ሓድሽ መሳርሒታት ህንጻ ኣብ ደጋዊ መንደቕ ኣዛይዱ ሓደጋታት ሓዊ፤ ግን ምምሕያሽ ኣብ ሕግታት ዝምልከቱ ንሓውን
ድሕነትን ፈተነ ናይ ጠለባትን ናይ መርመራን ምስክር ወረቐትን ናይ መሳርሒታትን፤ ክረክብ ኢዩ ድማ ፍሉይ ኣተኩሮ ኣብ
እብረ 2 ክኸ ውን ኣለዎ ዝኽእል ዘሰማምዕ ነቲ ጠንቂ ሓደጋ ኣብ መጻኢ። ኣድማዒ ምክፍፋል እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኢዩ
ኣብ ስትራተጂ ድሕነት፣ ነቶም ንመብዛሕትኦም በረኽቲ ህንጻታት ድማ ከ መልሲ ድሕነት ኮይኑ ክቕጽል ኢዩ። ይኹን
እምበር፣ ገለ በረኽቲ ህንጻታት ብዝምልከት ንወነንቲ ህንጻታትን ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት ምሉእን
ከፊላውን ምልቃቕ ሓዊሱ ሰፊሕ መልስታት ምቕራቦም ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ፣ ኣማረጽቲ ናይ ግዜ ሓደጋ መልቀቒታት
ስትራተጂታት ብዝግባእ ንክትግበሩ ኣድለይቲ ስጉምታት ክውሰዱ ኣለዎም።

2

ምጥቃም ተባራዕቲ ነገራት

33.6

ተቓጻሊ መሳርሒታት ኣብ ደጋዊ መንደቕ ናይ ግሬንፌል ታወር ምጥቓም ብፍላይ ድማ ብመልክዕ ACM መከላኸሊ
መደረቢ፣ ግን ብመልክዕ ተባራዒ መዕገቲ፤ እቲ ሓዊ ኣብቲ ህንጻ ብቕልጡፍ ዘስፋሕፈሐ ንሱ ኢዩ ኔሩ። ድሕሪ እቲ
ሓደጋ ሓዊ ዝተገበሩ ናይ ዳህሳስ መፅናዕቲ ኣብ ግሬንፌል ታወር ዝተጠቐሙ ዓይነት ተመሳሳሊ ደጋዊ ናይ መንደቕ
ኣቑሑ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዘለዉ ልዕሊ 400 በረኽቲ ህንጻታት መንበሪ ኣብ ጥቕሚ ምውዓሎም ኣርእዮም እዮም።
ኣብ መድረኽ 1 ካብ ዝቐረበለይ መርትዖ፣ ክልተ ኣገደስቲ ጉዳያት ተላዒሎም፤ ቀዳማይ፣ ካብ መበገሲኡ እቲ ሓዊ ናይ
ገሬንፌል ታወር ተራ ልዕሊ ሓዊ ናይ ክሽነ ኣይነበረን፤ ካልኣይ፣ እቲ ሓዊ ናብቲ መደረቢ ክስፋሕፊሕ ዝከኣለ ኣብቲ ክሸነ
ናይ ተባራዕቲ ነገራት ብቅርበቶም ምንባሮም እዩ። ተመሳሳሊ ዓይነት ናይ ዲዛይንን ናይ ኣቑሑ ውሕደት ኣብ ካልኦት
ህንጻታት ከምዚርከብ ምፍላጥ ኣይከኣልን፤ ግን ተመሳሳሊ ናይ መደረቢ ስርዓት ዘለዎም በረኽቲ ህንጻታት ሓላፍነት
ዘለዎም ሰባት ተመሳሳሊ ውሕደት ምንባሩ ክፍትሹ ይግባእ። ይኹን እምበር፣ ዋላ’ኳ እንተዘይገበሩ፤ ሓውታት ከጋጥሙ
ይኽእሉ ኣብ ቡዙሕ ኣጋጣሚታትን ኣብ ግዜ ደጋዊ መንድቕ ናይ ህንጻታት ኣብ ዝ ህልዎም ተባራዒ ነገር ወይ መሰልቱ፤
ዳግማይ ብካልእ መንገዲ ክረኽቦ ይኽእል። ስለዚ፣ ኣብዚ ዓይነት ህንጻታት ዝነብሩ ሰባት ንድሕንነቶም ምጭናቖም
ዝገርም ኣይኮነን። ፖሊታይሊን ዘለዎም ፓኔላት ካብ ደገ ናይ በረኽቲ ህንጻታት ህንጻታት ብቕልጡፍ ተለጊሶም ናይ
ዝተወስነ ተባራዒ ብዘለዎም ኣቑሑ ንክቕየሩ ለበዋ ምሃብ ንዓይ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ብቕልጡፍ ምትግባሩ ኣገዳሲ
እንተኸውን ናይ ህዝቢ ጥርኣን ይሰማዕ ኢዩ፤ ኣብ ቀረባ ግዜ ብሃውስ ኦፍ ኮመንስ ናይ ማሀበረሰባትን ከባቢያዊ
ምምሕድዳር መረጻ ኮሚቴ ብዛዕባ እቲ ርኡይ ዝሑል መጠን ምዕባለ ኣብቲ ስራሕ።1 ብዛዕባ ጠባያት ናይ ACM
ፓነላት ምስ ፖሊተይሊን ውሽጦም ምስ ንሓዊ ምስዝቃልዑ ስለዘለዎም ባህርይ ኣብ መድረኽ 1 ዝወሰድናዮ ልምዲ
መሰረት ብምግባር፣ ናይ ምትዕርራይ ስራሓት ብቕልጡፍን ዕቱብን ክስርሓሉ ከምዘለዎ ናይቲ ኮሚቴ ሓሳብ ብምድጋፍ
ርኢቶይ ክገልጽ እፈቱ። ናይ ኣርክቴክቸራል ክራውን ኣብ ምስፍሕፋሕ ናይ ሓዊ ኣብ ግሬንፌል ታወር ዝነበሮ ኣበርክቶ
ብምርኣይ፣ ንመጋየጺ ነገራት ዝጠቃሉሉ ተባራዕቲ ነገራት ፍሉይ ኣቃልቦ ክወሃብ ኣለዎ።

33.7

ብቀንዲ ተሳተፍቲ ዝተውሃበ ሓሳብ Euro class A1 (ዝለዓለ ምክፍፋል ናይ ግብረ መልሲ ንሓዊ ብመሰረት BS EN
13501-1) ዘይኮኑ ኣቕሑ ኣብ በርኽቲ ህንጻታት ወጻኢ መንደቓት ኣብ ጥቕሚ ንከይውዕሉ ለበዋ ንክህብ እዩ። ኣብዚ
ጉዳይ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ኣረኣእያታት ኣለዉ፤ ይኹን እምበር፣ ድሕሪ ምምኻር መንግስቲ ናብ ሓዊ ዘለዎም ግብረ
መልሲ ትሕቲ A2s1, d0 ዝኾኑ ኣቑሑ ኣብ ዝተወሰኑ ዓይነታት ህንጸ ኣበ ጥቕሚ ንከይውዕሉ ከልኪሉ። ንውጽኢት
ኣብ ግምት ብምእታውን ብኩራት ናይ ገለ መርመራታት ናይ ተወዳደርቲ ጠመተታት ብምዝማድ፤ ኣብዚ ግዜ ክላቦው
ለውጢ ኣብቲ ሕጊ ኣገዳሲ ኣይመስለንን። ብተመሳሰልቲ ምኽንያታት፣ ናይ ከይዲ መርመራ መድረኽ 2 ክሳዕ
ዝውዳእ ናይ Euro class A2 ደረጃ ዘለዎም ኣቑሑ ምጥቓም ንግዜኡ ብህጹጽ ጠጠው ንክብል ለበዋ ምሃብ ንዓይ
ኣግባብነት ዘለዉ ኣይመስለንን፤ እዚ ድማ ዋላ'ኳ ብገለ ቀንዲ ተሳተፍቲ ናባይ ዝቐረበ ብዙሕ መርትዖ እነሃልዩ እዩ።

1
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መሳርሒ ምፍታሽን ምርግጋጽን

33.8

መሳርሕታትን ፍርያትን ብመሰረት ደረጃ ሓዊ ምቁጽጻር ዝመስረት ብረቑሓታት ፍተሻ ብቕኣትን ብሰብ ሞያ ብዝትርጉሙሉ
መንገዲ እዩ። ኣብ መጀመርታ መድረኽ 2 እቲ መርመራ ኣብ በርኽቲ ህንጻታት ዝውዕሉ መሳርሒታት ንምፍታሽን
ንምርግጋጽን ዘገልግሉ ሜላታት ክምርምር ኢዩ። ኣብ በርኽቲ ህንጻታት ዝነብሩን ዝሰርሑን ሰባት ድሕንነት ንምርግጋጽ
ትእዛዛዊ ስርዓት ኣዝዩ ውጽኢታዊ ከምዝኮነን ሕጂ ዘለዉ ናይ ህንጻ ደንብታት ከመይ ክምዝኽበር ዝገልጹ መምርሒታት
እኹል ብዝኾነ መንገዲንጹርን ዘተኣማምን ሙኻኖምን ይመርምር። እዚኦም ሕቶታት ኣብ መድረኽ 1 ኣይተመርመሩን፤
ስለዚ ድማ ኣብዚ እዋን ብዛዕብኦም ዝኾነ ለበዋ ንምሃብ ኣይክእልን።

4

ናይ ሓዊ ምጥፋእን ናይ ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት፡ ኣብ በርኽቲ
ህንጻታት ኣብ ጥቕሚ ብዛዕባ ዝውዕሉ ናውቲ ዘለዎም ፍልጠትን
ግንዛበን

33.9

ዋላ’ኳ ገለ ናይ LFB ላዕለወት ኦፊሰራት ኣብ በርኽቲ ህንጻታት ካብ መደረቢ ዝፍጠር ሓዊ ዘለዎ ሓደጋ ይፈልጡ
እንተነበሩ፣ ኣብዝሓ ድማ ብፍላይ ከኣ እቶም ማእከላይ ስልጣን ዘለዎም ኣይፈልጡን ኔሮም፤ ከምኡ’ውን ኣብ ግረንፌል
ታወር ዝተከሰተ ዓይነት ሓደጋ ሓዊ ዘለዎ ባህርይ ንምፍላጥ ዘይሰለጠኑ ኔሮም። ብተወሳኺ፤ እቲ LFB ኣብ ግሬንፌል
ታወር መደረቢ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ መሳርሒታት ዘለዎም ናይ ተቓጻልነት ጠባይ ብዝምልከት ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን።

33.10

ዝኾነ በሪኽ ህንጻ ንምህናጽ ዘገልገሉ ኣቑሑ ብዝምልከት ንጹር ግንዛበ ምሃዝ ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን
ኣገልግሎት ብኣንጻር እቲ ህንጻ ስርሓቶም ንምፍጻም ብግቡእ ንምድላዉ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ግሬንፌለ ታወር ከምዝነበሮ
ዓይነት ናይ ሓዊ ስግኣት ትሑት ይኹን ደኣምበር፣ ንግቡእ ውጥንን ውጽኢታዊ ስልጠናን ፍልጠት ኣገዳሲ ኢዩ።
ስለዚ፣ ኣነ እዚ ለበዋ የቕርብ፡
d.

ናይ ኩሎም በርኽቲ ህንጻታት ወናኒን መካየዲ ስራሕን ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ናይ ሓዊ መጥፍኢን ሂወት ምድሓን
ኣገልግሎታት ብዛዕባ ንድፊ ናይቲ ደጋዊ መንደቕ ሓበሬታ ምስ ዘተሃነጹሎም ኣቑሑ ፍልፍል ሓበሬታ ንክህብ
ብሕጊ ክግደድ ኣለዎ፤

e.

ኩሎም ናይ ሓዊ ምጥፍኢን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት ኣብ ኩሉ ብርኪ ዘለዉ ኣባላቶም ሓዊ ኣብ በርኽቲ
ህንጻታት ደጋዊ መንደቓት ናይ ምልዓል ስግኣት ከምዘሎ ምፍላጦም ከረጋግጹ ይግባእ።

5

ክፋል 7(2)(d) ኣዋጅ ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን
ኣገልግሎታት 2004

33.11

ክፋል 7(2)(d) በዓል መዚታት ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ሓዊ ንምጥፋእን ሂወትነ ንብረትን ንምሕላው ዘድሊ
ሓበሬታ ዝርከበሉ መንገድታት ንከመቻቹ ሓፈሻዊ ግቡእ የቕምጥሎም። LFB ድማ ብመሰረት ጥብቆ 1 ናይ PN633
ኣባላቱ ናብ ሕድ ሕድ ህንጻታት ካብ ምስዳድ ዝሓለፈ ካልእ ነገር ከምዘድልዮ ዝሓሰበ ኣይመስልን ኔሩ። ይኹን እምበር፣

13

መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

አዚ ኣገዳሲ ግዴታ ብኸምኡ መልክእ ኣይቀረበን እዩ። ብተወሳኺ፣ ኣባላት ዝበጽሑ ናብ Grenfell Tower ኣብቲ
ሕደሳ፤ ዝሰልጠኑ ኣይነበሩን ነቲ ምርምር ክገብሩ ብስርዓት፤ ተመልከት ምዕራፍ 27, ፓራግራፍ 24-27። ስለዚ፣ ኣነ
እዚ ለበዋ የቕርብ፡
a.

እቲ LFB ናይ ናይ PN633 ጥብቆ 1 ብምግምጋምን ከም ኣድላይነቱ ድማ ብምምሕያሽ ኣብ GRA ዘለዉ
መትከላት ብሉእ ከምዘንጸባርቕ ከረጋግጽ ኣለዎ፤

b.

እቲ LFB ናይ ክሩ ማኔጀርን ልዕልኡን ማዕርግ ዘለዎም ኩሎም ኦፊሰራት ምስ መርመራ ናይ በርኽቲ ህንጻታት
ብዝተተሓሓዘ ናይ PN633 ጠለባት ንምፍጻም ምስልጣኖም ከረጋግጽ ይግባእ።

6

ፕላናት

33.12

ክሳብ ድሕሪት ደረጃታት እቲ ሓዊ ናይቲ ህንጻ ውሽጣዊ ንድፊ ዘርኢ ፕላን ኣይነበረን። ይኹን እምበር፣ ካብ ሳልሳይ ደርቢ
ዘሎ ሕድ ሕድ ደርቢ ብተመሳሳሊ መንገድ ንድፊ ስለዘለዎም LFB ነቲ ሓዊ ንምጥፋእን ንነበርቲ ንምድሓን ዝገበሮ ፈተነ
ብዘይኣግባብ ኣይተሰናኸለን። ኣብ ካልእ ጉዳይ ግን ናይ ደርብታት ፕላን ዘይምንባሩ ካልእ ዓቢ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል
ኢዩ። ነቶም ወነንትን ኣካየድትን ናይቶም በርኽቲ ህንጻታት እዋናዊ ፕላኖም ናብ ከባቢኦም ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን
ኣገልግሎታት ምቕራብ ቀሊል ጉዳይ ክኸውን ይግባእ። ስለዚ፣ ኣነ ዝህቦ ለበዋ እቲ ወናንን ኣካያድን ናይ ኩሎም
በርኽቲ ህንጻታት ዝስዕቡ ነገራት ንክገብር ብሕጊ ንክገደድ እዩ፡
a.

ናይቲ ህንጻ ኩሎም ደርብታት እዋናዊ ፕላን ብወረቐትን ኤሌክትሮኒካዊ መልክዕን ኣብ ኩሉ ቀንዲ ናይ ሓዊ
ድሕነት ስርዓታት ብዘርኢ መልክኡ ንከባብያዊ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት ንምቕራብ፤

b.

እቲ ህንጻ ሳጹን ሓበሬታ ከምዘዎ ንከረጋግጹ፣ ትሕዝትኦም ድማ እዋናዊ ናይ ደርቢ ፕላንን ናይ ሓዊ ምጥፋእን
ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት ኣብ ግዜ ሓደጋ ዝጥቐሙሉ መልዓሊት ዝምልከት ሓበሬታ ምሃዙ ንከረጋግጹ።

ብተወሳኺ፣ ብዝተኻእለ መጠን ዋላ’ኳ ጉዳይና ተዘይኮነ፣ ኩሎም ናይ ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት
ኤሌክትሮኒካዊ ፕላናትን ንክቅበሉን ክኽዝኑን ዘከእሎምን ንሓለፍትን ኩናት ሓደጋን ከምኡ'ውን ንቁጽጽር ክፍሊ ድልዉ
ንምግባር ዘኽእሎም መሳርሕቲ ክግጠመሎም ለበዋ ይህብ።

7

መልዓሊታት

33.13

እቶም ኣጥፋእቲ ሓዊ ናብ ግረንፌል ታወር ምስመጹ ነተን መልዓሊት እናተጠቀሙ ሓዊ ንምጥፋእ ዘኽሎም መስርሕ
ክጠቐሙ ኣይከኣሉን። እዚ ንምንታይ ከምዝተፈጠረ ፍሉጥ ኣይነበረን፤ ግን ኣብ ግዜ ምጥፋእ ሓዊን ናይ ሂወት
ምድሓንን ስርሒታት ነተን መልዓሊታት ክጥቀሙለን ኣይከኣሉን ማለት ኢዩ። እዚ ማለት ድማ እቶም ናይ ታወር ነበርቲ
አቶም መልዓሊታት ተጠቒሞም ንምሕዳም ፈቲኖም ዝነበረ እንትኾን ኣብ ገለ ኩነታት ድማ ንሞት ዘቃልዕ ኔሩ። ናይ
ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት ኣብ በርኽቲ ህንጻታት ሓዊ ምጥፋእ ወይ ናይ ሓዊ መጥፍኢ መልዓሊት
ንምቁጽጻር ዘለዎም ክእለት ኣብዝበዝሕ ግዜ ኢዩ ንዕዉት ስርሒታት ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ፣ ኣነ እዚ ለበዋ የቕርብ፡
a.

እቲ ወናኒን ስራሕ ኣካያድን ናይ በርኽቲ ህንጻታት መንበሪ ኣብ ህጹጽ ኩነታት ሓዊ መጥፋእቲ ሰራሕተኛታት
ንክጠቐሙሉ ዝተዳለዉ ዝኾኑ መልዓሊታት ስሩዕ መርመራ ንክገብርን ነቲ ውጽኢታት ናይቲ ምርምር ናብ ከባብያዊ
ናይ ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት በብወርሒ ሪፖርት ንክገብር ብሕጊ ክግደዱ ኣለዎም፤

b.

እቲ ወናኒን ስራሕ ኣካያድን ናይ በርኽቲ ህንጻታት መንበሪ ኣብ ናይ ሓዊ መጥፋእቲ ሰራሕተኛታት ነቶም መልዓሊታት
ንክቆጻጸሩ ዘክእሎም ስሩዕ ፍተሻታት ንክገብርን ነዚ ምፍጻሞም ድማ ናብ ከባብያዊ ናይ ናይ ሓዊ ምጥፋእን
ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት በብወርሒ ሪፖርት ንክገብር ብሕጊ ክግደዱ ኣለዎም።

14

ምዕራፍ 33፡ ለብዋታት

8

ኣብ መንጎ ክፍሊ ቁጽጽርን እቲ ሓላፊ ኩነት ሓደጋ ዝግበር ርክብ

33.14

ዋላ’ኳ ሃገራዊ ፖሊሲን ናይ LFB ፖሊሲታት ኣብ መንጎ ክፍሊ ቁጽጽርን ሓላፊ ኩናት ሓደጋ ነጻ ምንቅስቓስ ሓበሬታ
ንክገበር ይሓትት፣ ብተግባር ግን ከምኡ ከምዘይነበረ ቲ መርትዖ የርኢ፤ እንተነኣሰ ሓደ ወይ ካልእ (ወይ ክልቲኦም) ኣብ
ትሕቲ ዓቢ ጸቕጢ ይሰርሑ ተሃልዮም። ስለዚ፣ ኣነ እዚ ለበዋ የቕርብ፡
a.

LFB ኣብ መንጎ ክፍሊ ቁጽጽርን ሓላፊ ኩናት ሓደጋ ዝገበር ርክብ ብዝምልከት ናቱ ፖሊስታት ክግምግም ይግባእ፤

b.

ኩሎም ከም ሓለፍቲ ኩናት ሓደጋ ንክሰርሑ ንጽበዮም ኦፊሰራት (ማለት ኩሎም ልዕሊ ኣካያዲ ኣባላት ስልጣን
ዘለዎም) ምስ ክፍሊ ቁጽጽር ዝግበር ርክብ ጠለባት ዝጠመተ ስልጠና ንክወስዱ፤

c.

ኩሎም ናይ ተሓጋጋዚ ኣካያዲ ስርሒታት ማዕርግን ልዕሊኡን ዘለዎም CROs ምስ ሓላፊ ኩነት ሓደጋ ዝግበር
ርክብ ጠለባት ዝጠመተ ስልጠና ንክወስዱ፤

d.

ኣብ መንጎ ላዕለዋይ ኦፊሰር ክፍሊ ቁጽጽርን ሓላፊ ኩነት ሓደጋ ሓደ ውፉይ ናይ ዝርርብ መስመር ክቕረብ
ይግባእ።

9

ናይ ህጹጽ ሓደጋ ጻውዒት

33.15

ዋላ’ኳ ክፍሊ ቁጽጽር ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ይሰርሕ እንተነበረ፣ ኣብ ቡዙሕ ኣጋጣሚ CROs ናይ FSG ኣገደስቲ
ጻውዒታት ብግቡእ ምቕባል ከምዘይከኣሉን ንጹር ኢዩ። ስለዚ፣ ኣነ እዚ ለበዋ የቕርብ፡

33.16

a.

ኣብ መንጎ ምኽሪ ንምርካብዝደዉሉን ኣብ ሓደጋ ከምዘለኻን ድሕነት ከምዘድልየካን ኣሚኖም ብዝደውሉ ሰባት
ንጹር ፍልልይ ንምግባር ፖሊሲታት LFB ክመሓየሽ ይግባእ፤

b.

LFB ንተቖጻጸርቲ ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ንዝርከቡ CROs ስሩዕን ብዝበለጸ ውጽኢታዊን መሓደሲ ስልጠና
ክህብ ኣለዉ፤

c.

ኩሎም ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት ብዙሓት ጻውዒታት ናይ FSG ኣብ ሓደ ግዜ ንምቕባል
ፖሊሲታት ከዳልዉ ይግባእ፤

d.

ሓበሬታ FSG ኣብ ክፍሊ ቁጽጽር ንምቕዳሕን ዘርእዩ ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓዊ መከላኸሊ ዶብ ከምኡውን
ኣብ ዝኾነ ኣሃዱ ንምርኣይ ኢሌክትሮኒካዊ ስርዓታት ክዝርግሑ ይግባእ፤

e.

ካብ "ኣብ ቦታኹም ጽንሑ" ናብ "ውጽኡ" ዝግበር ስግግር ንምምራሕ ዘኽእሉ ፖሊሲታት ክቀረጹ ይግባእ፥

f.

ናይ ክፍሊ ቁጽጽር ኣባላት ከምዚ ዓይነት ናይ ምኽር ለውጢ ከመይ ምሃዝን ናብቶም ደወልትን ብከመይ
ከመሓላልፉዎ ከምዝግባእ ስልጠና ክወስዱ ኣለዎም።

ብሰንኪ ዋሕዲ ሓበሬታ ብዛዕባ ዓይነት ናይቲ ሓደጋን ኣመዓባብልኡን ኣተሓሕዛ ናይቶም ናይ ሓደጋ ጻውዒታት ብካልኦት
ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት ተዓናቒፉ። ኣብ ክንዲ LFB ናይ ህጹጽ ኩነታት ጻውዒታት ዝምልሱ
ሰባት ግቡእ መልሲ ንምሃብ ብዝተኻእለ መጠን ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ብዙሕ ሓበሬታ ክህልዎ ኣለዎ። ስለዚ፣ ኣነ
ዝህቦ ለበዋ ሓገዝቲ ክፍሊታት ናብቲ ኣእንጋዲ ክፍሊ ቁጽጽር ዝቐረቡ ሓበሬታት ምርካብ ዝኽእልሎም ኣገባባት
ንምምርማር ስጉምታት ንክውሰዱ እዩ።

15

መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

33.17

ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት፣ ናይ MetCC ኦፕሬተራት ከምኡ'ውን LAS CROs ናይ FSG ምኽርታት ደሊዮም ካብቲ ታወር
ካብዝደወሉ ሰባት ጻውዒታት ተቐቢሎም ኔሮም። ኣብ ገለ እዋን LFB ምስዝህብዎ ምኽሪ ተሳማማዒ ዘይኮነ ወይ
ብመሰረት ፖሊሲታቱ ክወሃብ ዝግብኦ ምኽሪ ይህቡ ኔሮም። ስለዚ፣ ኣነ ዝህቦ ለበዋ እቲ LAS ከምኡ'ውን MPS
ናቶም ፕሮቶኮላትን ፖሊሲታትን ብምግምጋም ናቶም ኦፕሬተራት ጻውዒታት FSG (ከም ዝተገልጸ ብLFB) ብቕልጡፍ
ፈሊዮም ናብ LFB ምምሕልላፎም ንከረጋግጹ እዩ።

10

ትእዛዝን ቁጽጽርን

33.18

እቶም ኣጥፋእቲ ሓዊ ተመዲሞብሉ ዝነበሩሉ ኣገባብ ዘርኢ መርትዖ እቶም ኣዘዝቲ ኣብ ልዕሊ ተግባራቶም ንከውሕሱ
እቶም ጸጋታት ብግቡእ ኣብ መዓላ ንከውዕሉ እኹል ቁጽጽር ከምዘይነበሮም የምልክት። ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ
ኣጥፋእቲ ሓዊ ወይ ታሕተዋይ መኮንናት ብበይሎም ተንቀሳቒሶም፣ እዚ ድማ ሕንፍሽፍሽን ድጋሜ ናይ ስራሕን ኣኸቲሉ።
ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ዝተዋህቡ ትእዛዛት ኣይትግበሩን ኔሮም፣ ምኽንያቱ ድማ እቶም ኣጥፋእቲ ሓዊ ኣብ መንጎ ሓገዝ
ዘድልዮም ሰባት ስለዝረኽቡ ዝነበሩ፤ ስለዚ ነቲ ትእዛዝ ከተግብርዎ ኣይክእሉን ኔሮም ምኽንያቱ ካብኡ ዝዓቢ ኢሎም
ዝሓሰብዎ ስራሕ ስለዝረኸቡ። ስለዚ፣ ኣነ እዚ ለበዋ የቕርብ፡
a.

እቲ LFB ዝሓሸ ቁጽጽር ናይ ምደባታት ከምኡውን ኣጠቓቕማ ጸጋታት ንከረጋግ ፖሊሲታት ከምኡውን ስልጠናታት
የማዕብል፤

b.

እቲ LFB ዝሓሸ ሓበሬታ ከምዝርከብ ንምግባር ካብቶም ዝምለሱ ኣባላት ካብ ምደባ ከምኡ'ውን እቲ ሓበሬታ
ከምዝቅዳሕ ንምግባርን እቲ ሓላፊ ክወከሶ ከምዝኽእል ንምግባርን (ከምኡውን ብድሕሪኡ እቶም ናይ ትእዛዝ
ኣሃዱታትን ክፍሊ ቁጽጽርን) ንከረጋግጽ ፖሊሲታት ከምኡውን ስልጠናታት የማዕብል።

33.19

ናይ LFB ፖሊሲታት ኣብ መንጎ ክፍሊ ቁጽጽርን ሓላፊ ኩነት ሓደጋን ከምኡውን ኣብ መንጎ ሓላፊ ኩነት ሓደጋን ሓዊ
መከላኸሊ ዶብ ዝግበረ ስሩዕ ርክብ ንዓወት መጥፋእቲ ሓዊን ሂወት ምድሓን፤ ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ኣጋጣሚታት
ኣገደስቲ ሙኻኖም የለልዩ። ይኹን እምበር፣ ኣብ ግሬንፌል ታወር ኣብ መንጎ ክፍሊ ቁጽጽርን ከምኡውን እቲ ሓላፊ
ኩነት ሓደጋ ወይ ኣብ መንጎ እቲ ሓላፊ ጉዳይን ርእሲ ድልድልን ስሩዕ ርክብ ኣይነበረን። ስለዚ ኣነ ከምዝምሕጸኖ
እንተኾይኑ እቲ LFB ቀጥታዊ ርክብ ኣብ መንጎ እቲ ክፍሊ ቊጽጽር ከምኡ ድማ እቲ ሓላፊ ኩነት ሓደጋ ሓደ ናይ
ርክብ ስርዓት ከማዕብል ኣለዎ ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኣዛዚ ኩነት ሓደጋን እቲ ርእሲ-ድልድልን ዘሎ ኣገባብ ርክብ
ምምሕያሽ እዩ።

33.20

እቶም ካብቲ ክፍሊ ቊጽጽር ናብቲ ርእሲ-ድልድል ሓበሬታ ብዛዕባ እቶም ካብ ሓደጋ ምንጋፍ/ምውጻእ ዘድልዮም ዘሎ
ሰባት ንምምሕልላፍ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓሉ ኣገባባት ዘይተወደቡ እዮም ነይሮም ከምኡ ድማ እቲ መስመር ርክብ ኣመና
ዝተመጠጠ ነይሩ። እቶም ምድላዋት ናይ ምቕባልን ምቕራጽን ነቶም ሓበሬታ ኣብቲ ርእሰ-ድልድል ንውድቀት/ብልሽት
ኣብ ቀረባ እዮም ነይሮም ከምኡ ድማ ውሑድ ኣገባብ ናይ ምሓዝን ምምሕልላፍን ሓበሬታ ብዛዕባ እቶም ውጸኢታት
ናይ ምውፋር መጥፋእቲ ሓዊ ናብቶም ናይ ኣፓርታማ ኣባይቲ ናብቲ (ናይ ቊጽጽር ክፍሊ) ነይሩ። ስለዚ ኣነ ከምዚ
ዝስዕብ ይምሕጸን ኣለኹ ምእንቲ ኣብ መንጎ እቲ ክፍሊ ቊጽጽር ከምኡ'ውን እቲ ርእሰ-ድልድል ቀጥታዊ ርክብ
ክህሉ፣ ሓበሬታ ከኣ ብቐጥታ ኣብ መንጎ'ቲ ክፍሊ ቊጽጽር ከምኡ ድማ እቲ ርእሰ-ድልድል ንምምሕልላፍ ከፍቅድን
ሓደ ጥሙር ስርዓተ ምቕራጽ ሓበሬታ FSG ከም ድማ እቶም ውጺታት ናይ ምውፋር መጥፋእቲ ሓውን ንኽህሉን እቲ
LFB ተጠቃምነት ዘመናዊ ናይ ርክብ ተክኒካት ክምርምር ኣለዎ።

11

መሳርሒ

33.21

ገለ ካብቶም ብ LFB ኣብ ጥቕሚ ዝወዕሉ ዘለዉ መሳርሒ፣ ብፍላይ እቲ ናይ ራድዮ መሳርሒ፣ ዘየተኣማምን ነይሩ ወይ
ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣይሰርሕን ነይሩ።ስለዚ፣ ኣነ እዚ ለበዋ የቕርብ፡
a.

እቲ LFB ብህጹጽ ንቊራዕ ርእስን ናይ ምስትንፋስ መሳርሒታትን ዝለበሱ መጥፋእቲ ሓዊ ብውጽኢታዊ መንገዲ
ምስቲ ርእሰ-ድልድል ርክብ ንምግባር ዘኽእሎም መሳርሒ ናይ ምርካብ ስጒምትታት ክወስድ፣ ኣብ ነዋሕቲ
ርሻናት ኮይኖም ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ሓዊሱ፤

16

ምዕራፍ 33፡ ለብዋታት

b.

ምእንቲ ህጹጽ ስጒምትታት ብምውሳድ እቲ ስርዓተ ደገፍ ትእዛዝ ኣብ ኩሎም ናይ ትእዛዝ ኣሃዱታት ምሉእ
ንምሉእ ዝሰርሕ ክኸውንን እቶም ሰራሕተኛታት ከኣ ናይ ኣጠኣቕምኡ ስልጠና ዘለዎም ንክኾኑ እዩ።

12

ምግዓዝ

33.22

ኣድላዪ እንተኾይኑ ካብ ግሬንፌል ታወር ናይ ምግዓዝ ውጥናት ኣብ ቦትኦም ኣይነበሩን። ስለዚ፣ ኣነ እዚ ለበዋ የቕርብ፡
a.

እቲ መንግስቲ ናይ በርኽቲ ህንጻታት ከፊላውን ምሉእን ምግዓዝ ንምፍጻም ሃገራዊ መምርሒ ከዳሊ ይግባእ፤
ከምዚ ዓይነት መምርሒታት ናይ ሓዊ መውጽኢ መስመራት ኣገባባት ምሕላውን ኣብ ህጹጽ ኩነት መደያይቦታት
ክጥቐሙ ዘይከኣሉ ወይ ሓገዝ ዘድልዮም (ክም ስንኩላን፤ ኣረግቶትን ህጻናትን) ሰባት ምልቃቕ ዝምልከቱ
ኣሰራርሓታት ይሓዉሱ፤

b.

ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት በርኽቲ መንበሪ ህንጻታት ንከፊላውን ምሉእንኣብ ግዜ ሓደጋ
ምልቃቕ ዝምልከቱ ፖሊሲታት ምውጻእን ዝሓገዞም ስልጠና ምድላዉ ይግብኦም፤

c.

እቲ ወናንን ኣካያድን ናይ ኩሎም በርኽቲ ህንጻታት መንበሪ ናይ ምልቃቕ ኣብ ግዜ ሓደጋ ንከዳልዉን ክዕቅቡን
ብስሩዕ መደባት ብሕጊ ክሕተቱ ፤ ቅዳሓት ድማ ብኤሌክትሮኒካውን ብወረቐትን ናብቲ ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት
ምድሓን ኣገልግሎታት ኽቐርቡ ከምኡውን ኣብ ሳጹን ሓበሬታ ናይቲ ህንጻ ክቕመጥ፤

d.

ኩሎም ዓበይቲ መንበሪ ርሻናት (ክልቲኡ ድሮ ዘለዉን ብሕጂ ዝስርሑን)ክዓጥቁ መሳለጥልያታት ዘድልዩ
ንኣገልግሎታት ሓውን ድሕነትን፤ መታን ምልክት ክሰድሎም ኣብ ግዜ ናይ ሓደጋ ምልቃቕ፤ ንኩሉን ንዝተወሰነ
ከፋል ህንጻ ዘመልክት ብድምጽን ወይ ብኻልእ ተመሳሳሊ መሳርሒ፤

e.

እቲ ወናንን ኣካያድን ናይ ኩሎም በርኽቲ ህንጻታት መንበሪ ንኩሎም ነበርቲ ናይ ነብሶም ምልቃቕ ከሸግር
ዝኽእል (ከም ትሑት ናይ ምንቅስቓስን ምርዳእን ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት) ውልቃዊ ናይ ህጹጽ ሓደጋ መልቀቒ
መደብ (PEEPs) ንከዳልዉ ክሕተቱ ብሕጊ ክግድዱ ይግባእ፤

f.

እቲ ወናንን ኣካያድን ናይ ኩሎም በርኽቲ ህንጻታት መንበሪ ብዛዕባ ትሑት ናይ ምንቅስቓስ ዓቕሚ ዘለዎም
ነበርትን ከምኡውን ናይ ህጹጽ ሓደጋ መልቀቒ መደብ (PEEPs) ኣብቲ ናይቲ ህንጻ ሳጹን ሓበሬታ ዝተሓደሰ
ሓበሬታ ንከጠቓልሉ ክሕተቱ ብሕጊ ክግደዱ ይግባእ፤

g.

ኩሎም ናይ ሓዊ ምጥፋእን ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት ብትኪ ዝመልኦም ናይ መልቀቒ መንገድታት ኣብ ንነበርቲ
ዘልቅቕሉ እዋን ንክሕግዞም ናይ ትኪ መከላኸሊ ክዓጥቁ ይግባእ።
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ውልቃዊ ሓለዋ ሓዊ

33.23

ኩሎም ክፍልታትን ኩሎም ህዝባዊ ቦታታን ኣብ በርኽቲ ህንጻታት መንበሪ ናይ ሓዊ መጥፍኢ ክህልዎም ከምኡውን
ኣብ ኩሉ ክሽነ ናይ ሓዊ መጥፍኢ ኮቦርታ ንክህሉ ተኣሚሙ ኔሩ ብገለ ቀንዲ ተሳተፍቲ። ብተወሳኺ ናይ ማይ ካርትሽን
ናይ ሓዊ ሳንኬሎታትን ማይ ዝመልኡ ወይ ሑጻ ኣብ ህዝባዊ ክፋላት ናይ ኩሎም ዓይነት ህንጻታት ከምኦም ተኣሚሙ
ኔሩ።

33.24

ብደገ ክርአ ከሎ ብዙሕ ዝበሃል ኣሎ ዝድግፍ ንነበርቲ መጥፍኢ ሓዊ ከምኡውን ናይ ሓዊ መጥፍኢ ኮቦርታ ክህልዎም
ንናይ ውልቆም ጥቕምን፤ ኣብ በርኽቲ ህንጻታት መንበሪ ዝነብሩ እንተኾይኖም፣ ኣገዳሲ ክትዕ ክለዓል ይከኣል፤ ንሱ
ድማ ነቲ ንብረት ብግቡእ ምስ ዝጥቀምሉ ንነበርቲ ናይቲ ሓደጋ ባርዕ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮኑ ከድሕኑ ንኩሉ ነባሪ ናይቲ
ህንጻ ብሓፈሻ። ይኹን እምበር፣ ተራ ሰባት ኣብ ሓደጋ ባርዕ ነቲ ህንጻ ገዲፎም ክለቁን ንናይ ናይ ሓዊ ምጥፋእን
ሂወት ምድሓን ኣገልግሎታት ኽጽውዑ እምበር ክገጥምዎ ክተባብዑ ከምዘይብሎም ናይ ብዙሓት ርእይቶ ኢዩ። ናይ
መጥፍኢ ሓዊ፣ ማይ ካርትሽን ናይ ሓዊ ሳንኬሎታትን ማይ ዝመልኡ እማመ ዝኾነ ክኢላ ነቲ ኣይደገፍዎን፤ ብናተይ
ርእይቶ ድማ ንዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ኢዩ ዝዕድም። እቲ መንግስቲ ምኽርታት ናይ ድሕነት ሓዊ ኣብ ገዛ የሕትም፤ እቲ
መርትዖ ይኹን እቲ ዑምቆት ናይቲ መርመራ ኣብ መድረኽ 1 ኣይርእይን መሰረት ነቲ ዝቀረበ ለበዋታት።

17

መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

14

ስርዓታት ምርብራብ (ማይ)

33.25

ምስ ናይ Lakanal House ሓደጋ ሓዊ ዝተተሓሓዘ መርመራ ዝገበረ እቲ መርማሪ ሬሳ ብዛዕባ ምትካል ናይ መረብረቢ
መርትዖታት ሰሚዑ፤ መንግስቲ ከተባብዕ ቀረብቲ መንበሪ ገዛውቲ በርኽቲ ህንጻታት ብዙሕ ክፍልታት ዘለዎም ክተኽሉሉ
ድማ ተላብዩ። ስለዚ፣ ገለ ካብቶም ቀንዲ ተሳተፍቲ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ክኸይድን ኣብ ኩሎም በርኽቲ ህንጻታት
መንበሪ ከምኦም ዓይነት ስርዓታት ንኽትከሉ ክላበው ንዓይ ምሕማጸኖም ብዙሕ ኣየገርምን ኢዩ።

33.26

ስርዓተ ምርብራብ ኣብቲ ድሕነት ሓዊ ዝጻወቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ፤ ግን እቲ ስርዓት ነቲ ኣብ ፍላት 16 ዘጋጠመ
ሓዊ ምስዓገቶ ዝብል ወይ ክከላኸሎ ምስከኣለ ካብ ምስፍሕፋሕ ቅድሚ እቶም ኣጥፋእቲ ሓዊ ምምጽኦም ዝብል
ግን ዝመርመርናዮ ነገር ኣይኮነን ኣብ መድረኽ 1። ስለዚ፣ ናይ ምርብራብ ተጠቃምነት ብሓፈሻ፣ ናቶም ኣገዳስነት
ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ወይ ብዛዕባ ዋጋታትን ምክፍፋልን ዘስዕብ ምትካል ኣብ ዝነበሩ ህንጻታት ዝኾነ ዝረኸብኩዎ
መርትዖ የለን። ኣብ ከምኦም ጉዳያት፣ ዝኾነ ነገር ኣብቲ መድረኽ ብዛዕባ ናይ ረብረብቲ ኣብ ህሉዋት ህንጻታት ምትካል
ክላበው ኣይክእልን ኢየ፤ እንተኾነ ግን ናይቲ መንግስቲ መልሲ ኣብ ዝሓለፉ ለበዋታት ክምስርት ኢዩ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ
መርመራ ዝግበር ኣብ መድረኽ 2።
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ውሽጣዊ ምምልካት

33.27

እቲ መርገጺ ናይቲ ኣስካላታት ኣብ ግረንፌል ታወር በቲ ዝምልከቶ ናይ ደርቢ ቁጽሪን ብንጹር ኣይተመልከተሎምን
ኔሩ፤ ከምኡ'ውን ኣብቶም ዝነበሮም ምልክት ድማ ነቶም ኣብቲ ግዜ ጽገና ዝተወስኹ ደርብታት ኣየንጸባርቑን ኔሮም።
በዚ ምኽንያት፣ ኣጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ግዜ ስርሖም ወይ ኣብ ፈተሻን ምድሓንን ኣብቲ ህንጻ ደርብታት ብንጹር ከለልዩ
ኣይከኣሉን። ስለዚ፣ ኣነ ዝህቦ ለበዋ ኣብ ኩሎም በርኽቲ ህንጻታት መንበሪ ቁጽሪ ደርቢ ብንጹር ንክምልከት፣ ኣብ ኩሉ
መዕለቢ ኣብቲ ናይ ኣስካላ ኮሮዲዮ ከምኡ'ውን ኣብ ርኡይ ቦታ ኣብ ኩሎም ኮረድዮታት ከም ዝርኣዩ ኮይኖም ኣብ ንቡር
ግዜን ኣብ ውሑድ ብርሃን ዘለዎ ወይ ትኪ ዝመልኦ ግዜን ብቐሊሉ ንምርኣይ ብዘኽእል መንገዲ ክቕመጡ ኣለዎም።

33.28

ኣብ መድረኽ 1 ኣብ ቅድመይ ዝቐረበ እቲ መርትዖ ቡዙሓት ነበርቲ ናይ ግሬንፌል ታወር ነቲ ናይ ሓደጋ ሓዊ መምርሒታት
ዝተቐመጡ ኣብ መጸበዪታት ናይቲ ህንጻ ከንብብዎ ወይ ክርድእዎ ከምዘይከኣሉን የመልክት ኔሩ። ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ
ኣገዳሲ ኢዩ ምኽንያቱ ህይወት ንምድሓን ይሕግዝ ስለዝኾነ። ኣብ ጉዳይ ግሬንፌል ታወር፣ ምኽሪ ናይ ድሕነት ሓዊ
ኣብ ኮረድዮታት ብግቡእ ይርአ ኔሩ፤ ግን ብቋንቋ እንግሊዝ ጥራይ ኢዩ ተጻሒፉ ኔሩ ዋላ’ኳ ብዙሓት ካብቶም ነበርቲ
ብቐሊሉ ወይ ጠቕላላ እንግሊዝ ከንብቡ ዘይክእሉ እንተኾኑ። እዞም ግምታት ዝተነጻጸሉ መንበሪታት ዘጠቓልሉ
ንኩሎም ዓይነታት መንበሪ ህንጻታት ይምልከቱ። ስለዚ፣ ኣነ ዝህብ ለበዋ እቶም ወነንቲ ወይ ኣካየድቲ ናይ ኩሎም
ህንጻታት መንበሪ ዝተመቃቀሉ ክፍልታት ዘለዉዎም (ይኹን ኣይኹን በሪኽ ህንጻ) እቶም ነበርቲ ናይቲ ህንጻ ክርድኦም
ብዝኽእል መንገዲ እቲ ዓይነት ናይቲ ህንጻ ከምኡውን ኣፍልጦ ናይቶም ነበርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ድሕነት ሓዊ
መምርሒታት (ዘጠቓለለ መምርሒታት ምልቃቕ ኣብ ግዜ ሓደጋ) ንክቕርቡ ብሕጊ ንክግደዱ እዩ።
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ሓዊ ዝከላኸሉ ማዕጾታት

33.29

ኣብ እብረ 2 እቲ መርመራ ከጽንዕ ኢዩ እቲ መጠን ናይቲ ኣብቲ ግዜ ሓዊ እቲ ማዕጾታት ናብቶም ክፍልታት ኣብ
Grenfell Tower ከምዝሰማምዑ ምስቲ ዝምልከቶም ሕጋዊ ቅጥዕታትን ክሳብ ዘይተሰማምዑ ከኣ ነቲ መርመራ
ንምቕጻል ምኽንያት ኢዮም። ይኹን እምበር፣ ኣብ መድረኽ 1 ብዝተረኽበ መርትዖ ዘይደምዑ ማዕጾታት ሓዊ ትክን
መርዛም ጋዝን ብቕልጡፍ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ኣብቲ ህንጻ ንከስፋሕፍሑ ምፍቓዶም ኣብ ድሮ ርኡይ ኮይኑ ኣሎ።
ሓደ ኣገዳሲ ምኽንያት ስለምንታይ መዓጾታት ሓዊ ከይሰርሑ ዝተረፍሉ፣ ዘይምህላው ናይ ባዕሉ ነብሶም ዝዓጽዉ
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ምዕራፍ 33፡ ለብዋታት

መሳሪሕታት ኢዩ፤ ገለ ካብኦም ተሴሮም ነሮም፤ ገለ ጠፊኦም ኔሮም ወይ ተላዒሎም ኔሮም። መዓጾታት ሓዊ ኣብ
ምክልኻልን ምግትታእ፣ ናይ ትኪን መርዛም ጋዛትን ምስፍሕፋሕ፣ ኣብ ምዕቃብ ኣድላዪ ምክፍፋል ናይቲ ህንጻ ድማ
ዓቢ ተራ ይጻወቱ። ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ህይወት ንምድሓን ኣገደስቲ እዮም። ስለዚ፣ ኣነ እዚ ለበዋ የቕርብ፡
a.

ናይ ባዕሎም መንበሪታት ዘለዎም ናይ ሕድ ሕድ ናይ መንበሪ ህንጻታት (ዋላ'ኳ በረኽቲ ህንጻታት ኮይኖምን
ዘይኮይኖምን) ወናኒን ኣካያዲ ስራሕን ኩሎም ናይ ሓዊ መከላኸሊ ማዕጾታት ኣግባብነት ዘለዎም ናየ ሕጊ
ደረጃታት ምምልኦም ንምርግጋጽ ህጹጽ ፍተሻ ክገብሩ ኣለዎም፤

b.

ናይ ባዕሎም መንበሪታት ዘለዎም ናይ ሕድ ሕድ ናይ መንበሪ ህንጻታት (ዋላ'ኳ በረኽቲ ህንጻታት ኮይኖምን
ዘይኮይኖምን) ኩሎም ሓዊ መከላኸሊ ማዕጾታት ውጽኢታዊ ዝኮኑ ባዕሎም ዝዕጸውን ብትኸክል ዝሰርሑ
መሳርሒታት ከምዝተገጠመሎም ንምርግጋጽ እንተነኣሰ በብሰለስተ ኣዋርሕ ፍተሻታት ንክገብሩ ብሕጊ ክግደዱ
ኣለዎም።

33.30

ውጽኢታዊ ናይ ሓዊ ዝከላኸሉ ማዕጾታት ብፍላይ ኣገደስቲ ዝኾኑሎም ወጻኢ መንደቕታት ኣብ ሕዚ እዋን ዘይድሑን
መደረብታ ስለዘሎም ንሓደጋ ሓዊ ስግኣት ንዘለዎም በረኽቲ ህንጻታት እዩ። ሕጂ ዘለዉ ናይ ሓዊ ዝከላኸሉ ማዕጾታት
ናብ ዘበናዊ ደረጃ ንክዕብዩን ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ሓደሽቲ ህንጻታት ብዝምልከት ኣብ ሕጂ እዋን ዘለዉ ረቑሓታት
ብዘማልዑ ማዕጾታት ንምትካእ ግቡእ ብዛዕባ ምቕማጥ ኣበ መንጎ ክኢላታት ናይ ርኢቶ ኣፈላላይ ኣሎ። ይኹን
እምበር፣ ሓዊ ዝከላኸሉ ማዕጾታት መነጸሊ ክፍሊ ንምህላውን ሓዊ ካብዝተጀመረሉ ወጻኢ ዘለው ካልኦት ናይቱ ህንጻ
ኣካላት ንምሕላው ዘለዎ ረብሓ ግልጺ ስለዝኾነ ነዚ ጉዳይ ወጻኢ ዝግበር ቅርሺ ትኽክለኛ እዩ ዝብል ርኢቶ ኣለኒ።
ስለዚ ኣነ ዝህቦ ለበዋ ናይ ወጻኢ መንደቅኦም ዘይድሑን ካብዝኮነ መደረቢ ዝተሰርሐ በረኽቲ ህንጻታት መንበሪ ናብ
ዘለዉ ሕድ ሕድ ገዛታት ዝመርሑ መእተዊ ማዕጾታት ብዝምልከት ኣብ ዝኾነ ደረጃ ዝረከቡ ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት
ነኢዞም ማዕጾታት ሕጂ ዘለዉ ደረጃታት ምምልኦም ንከረጋግጹ ብሕጊ ንክግደዱ እዩ።
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ምትሕግጋዝ ኣብ መንጎ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣገልግሎታት

33.31

ኣብ መድረኽ 1 ካብዝተሰምዐ መረዳእታ ዝፈለጥኩዎ ሓደ ዘጨንቕ ጉዳይ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣገልግሎታት ኣብ
መንጎኦም ንምትሕብባርን ከምዝተሓሰበ ድማ ብፍላይ እቲ ኩነት ኣብዝጎነፈሉ እዋን ናይ ቅድሚት ሰዓታት ሓበሬታ
ንምኽፋል ዘይምክኣሎም እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ድማ ሕድ ሕድኦም ንካልእ ኣካል ብዘይ ምፍላጥ ከቢድ ኩነት ሓደጋ
ምእዋጆም እዩ። እዚኦም ፍሽለታት ድማ ኣብ ብርኪ 1 ዝርከቡ መልሲ ወሃብቲ ከቢድ ሓደጋ እንተተጎኒፉ ሓቢሮም
ክሰርሑ ከምዝግባእ ዘቐምጥ ኩነት ድኻም ከምዘሎ የመልክቱ። ስለዚ፣ ኣነ ዝህቦ ለበዋ ናይ ሓባር መምርሒ
ዝስዕቡ ነገራት ግልጺ ንምግባር ንክመሓይሽ እዩ፡
a.

ሕድ ሕድ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣገልግሎት ከቢድ ኩነት ሓደጋ ከምዝተኣወጀ ንካልኦት ብርኪ 1 መልሲ ወሃብቲ
ብዝተከኣለ ፍጥነት ከፍልጡ ይግባእ፤

b.

ከቢድ ኩነት ሓደጋ እንትትእወጅ ኣብ መንጎ ሕድ ሕድ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣገልግሎታት ናይ ቁጽጽሪ ክፍልታት
ግልጺ ዝኾነ ናይ መራኸቢ መስመር ክህሉ ይግባእ፤

c.

እዚ ርክብ ንምስላጥ ድማ ኣብ ውሽጢ ሕድ ሕድ ናይ ቁጽጽር ክፍሊ ሓደ ናይ ርክብ ተጸዋኢ ክስየም የድሊ፤

d.

ከቢድ ኩነት ሓደጋ ዝኣወጀ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣገልግሎት ብቕልጡፍ ጊዜ ናይ “METHANE” መልእክቲ ክልእክ
ኣለዎ።

19

መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

33.32

MPS ን LAS ናብ ሕድ ሕድ መዝገባት CAD ናይ ምብጻሕ መሰል ኔሮም ግን ክልቲኦም ን LFB ተበጻሒ ኣይነበሩን። LFB
ናብ መዛግብቲ CAD MPS ን LAS ምብጻሕ ምስክኢሉ ኣብ መንጎ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣገልግሎታት ዘሎ ምትሕብባር
ይመሓይሽ እዩ። ስለዚ፣ ኣነ ዝህቦ ለበዋ ናይ LFB ስርኣት ምስ ስርኣታት MPS ን LAS ዘለዉ ስኒት ንምምርማር
ስጉምቲ ክወሰዱ ዝግባእ እንትኾን እዚ ምግባር ድማ ናይ ሰለስተ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣገልግሎታት ስርኣታት ሓደ ናይ
ካልእ መልእክቲ ንምንባብ ከምዝክእል ምግባር እዩ።

33.33

ዋላ'ኳ ናይ NPAS ሔሊኮፕተር ናይቲ ሓዊ ዕብየት ንምክትታል ናብቲ ቦታ ተመዲቡ እንትኾን፣ ካብኡ ዝለኣኹ ምስሊታት
ብ LFB ክረኣዩ ኣይከኣሉን፤ ናይ ምኽንያት ድማ እቲ ምምስጣር ምስ ተቐባሊ መሳርሒ ዘየቃዶ ስለዝነበረ እዩ።
ሓለፍቲ ኩነት ሓደጋን ናብ ህጹጽ ኩነት ጻውኢት መልሲ ዝህቡ CROs ነዚኦም ምስልታት ብምርኣይ ሓገዝ ክረክቡ
ይኽእሉ ኔሮም፤ ዝኾነ ይኹን ንኣገልግሎት ሓዊ መጥፋእቲን ንምድሓን ሂወት ክቐርቡ ይግብኦም ኔሮም። ስለዚ፣ ኣነ
ዝህቦ ለበዋ ካልኦት ናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣገልግሎታት ዝሳተፉሉ ኩነት ኣበ ዝከታተል ሕድ ሕድ ናይ NPAS ሔሊኮፕተር
ዝተገጠመ ናይ ኣየር ወለድ ዳታሊንክ ስርኣት ምስ ሃገራዊ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ኣገልግሎት ተጠቓማይ ምምስጣር
ምርኻቡ ዘረጋግጹ ስጉምቲ ንክወሰዱ እዩ።

33.34

ብዙሓት ሰባት ካብቲ ህንጻ ሃዲሞም ናብ ሆስፒታል ዝተወሰዱ የዕሩኻትን ኣዝማዳትን ኣበይ ከምዘለዉ ንምፍላጥ
ተጸጊሞም ኔሮም። ሓደጋ ድሕሪ ምጉናፉ፣ ሰባት ኣዝማዶም ኣበይ ከምዘለዉ ብቕልጡፍ ምፍላጦምን ምሳቶም
ምራከብ ምክኣሎም ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ፣ ኣነ ዝህቦ ለበዋ LFB፣ MPS፣ LAS ን ኩሎም ናይ ለንደን ከባቢያዊ በዓል
መዚታት ብዛዕባ ሂወቶም ዝተረፉ ሰባት ሓበሬታ መኣከቢ መንገድታትን ምሳቶም ርክብ ንምግባር ንዝደለዩ ኣካላት
ብቕልጡፍ ድልዉ መግበሪ መንገድታት ንክመርምሩ እዩ።
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ካልኦት ጉዳያት

33.35

ገለ ተሳተፍቲ ዝሃቡኒ ርኢቶ ኣብ ዝተፈላለይ ካልኦት ጉዳያት ለበዋ ንክህብ አዩ፤ ኣብ መነጎ እዚኦም ጉዳያት ድማ ናይ
ቁጽጽር ሪፎርም (ናይ ሓዊ ድሕንነት) ደንቢ 2005 ብምምሕያሽ ናብ መንበሪ ህንጻታት ወጸኢ መንደቓትን ኣብ ከይዲ
ናይ ህንጻ መሳርሒ ፍተሻን መረጋገጺን ተግባራዊ ንክኸውን እዩ። ኩሎም ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ይኹኑ እምበር፣
ኩሎም ኣብ መድረኽ 1 ዘይተመረመሩ እንትኾን ኣብዚ ሪፖርት ድማ ለበዋ ዝወሃበሎም ኣይኮኑን።
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ምዕራፍ 34
ናብ መድረኽ 2 ንቅድሚት ንጥምት

1

መእተዊ

34.1

ናይ ከይዲ መርመራ መድረኽ 1 ስለተወደዐ፣ ንመድረኽ 2 ብሓጺሩ ብምርኣይ ፍሉይ ኣገዳስነትን ትዂረት ዘለዎም
ጉዳያትን ቕድሚ ሕጂ ብዝተሓሰበ ኩነት መርመራ ዘየድልዮም ገለ ነገራት ምፍላይ የድሊ። ብዛዕባ ትዂረት ዘድልዮም
ጉዳያት ዝለዓሉ መብዛሕቶም ሕቶታት ምስቲ ህንጻ ባዕሉ ዝተተሓሓዙ እዮም፤ ነገር ግን እቲ ከይዲ መርመራ ብዛዕባ
ዝሞቱ ሰባት ኩነታት ሞት ዝበጸሓሎ መደምደምታ ምሉእ ንምግባር አገዳሲ ስራሕ ክስራሕ ከምዝግባአ ብምዝካር
ምጅማር የድሊ።

2

ምዉት ሰባት

34.2

ኣብ መጀመርታ እቲ ከይዲ መርመራ፣ ብዛዕባ ዝሞቱ ሰባትን ብዛዕባ ኩነታት ሞት እኹል ሓበሬታ ብምእካብ እታ ናይ ሬሳ
መርማሪት ኣብ 2017 ዝጀመረቶ መርመራታት ምቕጻላ ዘየድሊ ከምዝገብሮ ዝነበረኒ ተስፋ ገሊጸ ኔረ። ኣብ መድረኽ 2
መርመራ ካብዝግበረሎም ጉዳያት ወጻኢ ብዛዕባ እዚኦም ጉዳያት ኩሉ ኣብዚ ሪፖርት መደምደምታ ከምዝበጽሕ ተስፋ
ጌረ ኔረ። ይኹን እምበር፣ ተዛማዲ ዝኾኑ ብዙሕ ጭብጥታት ዝረከብኩ እንትኾን፣ ናይቶም ምውቲ ገለ ኩነታት ሞት
ስጋዕ ሕጂ ካብዝተኣከበ ብዝበልጽ መንገዲ ናይቲ መርትዖ ፍልፍል መርመራ ንክገበረሎም ዝሓትቱ ምዃኖም ግልጺ
ኮይኑ። ስለዚ፣ ኣብ ውሽጢ መድረኽ 2 ምስቲ ናይ ምውቲ ኩነታት ሞት ዝተተሓሓዙ መርትዖታት ተመርሚሮም ናይ
መርመራ ውጽኢታት ድማ ብመሰረት ሕቶ መጻረይ ሞት ይቐርቡ እዮም።

3

እቲ ተሪፉ ዘሎ ዕምቆት ናይ መድረኽ 2

34.3

እቲ ስራሕ መርመራ ንምጅማር ዝወሰንኩ እቲ ሓደጋ ሓዊ ኣብዝጎነፈሉ ምሽት ዝነበሩ ኩነታት ብምምርማር እዩ፤
ምኽንያቱ ድማ ነቲ ሓደጋ ቀነዲ ሓላፍነት ዝነበሮም ናይቲ ህንጻ ዲዛይን፣ ምህናጽን ምምሕድዳር ብትኽክል ንምፍላይ
ዘክእለኒ እንታይ ከምዘጋጠም ፍልፍል መርመራ ምግባር ጥራሕ ስለዝኾነ እዩ። ብምኽንያት ኣብ መድረኽ 1 ዝተገበሩ
መርመራታት፣ ዝተወሰኑ ናይቲ ህንጻ ኣካላት ኣብ 14 ሰነ 2017 ንዘጋጠመ ኩነት ካብ ካልኦት ኣካላት ብዝበለጸ መንገዲ
ኣበርክቶ ከምዝነበሮም ግልጺ ኮይኑ ኣሎ።

34.4

እቲ ሓዊ ናብ ላዕሊን፣ ናብ ጎንን ናብ ታሕቲ እቲ ህንጻ ብቕልጡፍ ንክስፋፋሕ ዝገበሮ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ACM መሸፈኒ
ፓኔላት መስ ፖሊኢትሊን ኮር ምጥቓም ስለዝኾነ፣ ናይ መድረኽ 2 ቀንዲ ትዂረት ኣዝዩ ተቓጻሊ ዝኮነ ናይ መደረቢ
ስርዓት ኣብ በሪኽ መንበሪ ህንጻ ንክግጠም ዝተወሰኑ ውሳነታትን እዚኦም ውሳነታት መሰረት ዝገበሩዎ ኩነታት እዮም።
ይኹን እምበር፣ ኣብ መድረኽ 1 ካብዝተኣከበ መርትዖ ዘተፈላለዩ ጉዳያት ዝተረኣዩ እንትኾን፣ እዚኦም ድማ ስጋዕ ሕጂ
ምሉእ ዘይተፈተሹ ይኹኑ እምበር (ስለዚ ድማ ኣብዚ እዋን መደምደምታ ዘይብሎም) ኣዝዩ ዝጭንቑን ብዝበለጸ ፍልፍል
መርመራ ንክግበር ዝሓትቱ እዮም። ዋላ'ኳ ብፍላይ አገዳሲ ዝኾኑ ጉዳያት ካብዚ ንታሕቲ ዝፈለይኩዎ እንትኾን፣ እዚ
ዝርዝር ድማ ምሉ'እ ከምዘይኾነ ክገልጽ ይግባኣኒ።
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መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

4

ብፍላይ ዘጭንቑ ጉዳያት
ናይ ለንደን ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ

34.5

ኣብዚ ሪፖርት ቀዳሞት ክፋል ናይ LFB ኣፈጻጽማ ብባዕሉ ፖሊሲታ ወይ ብሃገራዊ መምርሒ ካብዝተቐመጡ ደረጃታት
ትሑት ዝኾነሎም ኣጋጣሚታት ጠቒሰ ኔረ። ናይ ቁጽጽር ክፍሊ ብዝምልከት፣ ብኣንጻር ናይ Lakanal House ሓደጋ ሓዊ
ዝሃቦ መልሲ ብዝስዓቦ ርእይቶ ኣብ ቐረባ እዋን ዝወጹ ወይ ዝተመሓየሹ ፖሊሲታት ንምክባር ዘይምክኣል ምልክታት
ኔሮም፤ እዚ ድማ LFB ከም ሓደ ትካል ካብቲ ፍጻሜ ትምህርቲ ንምውሳድ ወይ ንምትግባር በዘይምክኣሉ ምግዳሱ
ምኽንያታዊ ይገብሮ። ብፖሊሲታት PN633 ን PN790 ዝደለን ብዛዕባ ናይቲ ሓዊ ዕብየት ሓበሬታ ንምልውዋጥ ኣብ
መንጎ ናይ ቁጽጽሪ ክፍልን ናይ ኩነት ቦታ ክህልዉ ዝግባእ ስሩዕን ንቑሕን ርክብ በተደጋጋሚ ሸለል ተባሂሉ እዩ። ናይ
መደረቢ ሓዊ ኣብ በርኽቲ ህንጻታት ክስዕቦ ዝክእል ስግኣት ናይምግንዛብ ስእነት ተራእዩ፤ ኣብ 2017 ድማ ኣብ ካልኦተ
ሃገራት ዝርከቡን ተመሳሳሊ ዓይነት ዘለዎም ብዙሕ ህንጻታት ኣብ መደረብቲ ዝተልዓለ ናይ ሓዊ ሓደጋ ዘጋጠሞም
እንትኾን ገሊኦም ድማ ኣብ ሚድያታት ዝተጸብጸቡ እዮም። ዋላ'ውን ኣብ ውሽጢ LFB ዘለዉ ገለ ላዕለወት ኦፊሰራት
ብዛዕባ እቲ ስግኣት ዝፈለጡ እንትኾን፣ ካብ ነዊሕ ህንጻ ገጽታት መቕረብቲ ንምርኣይ ዝተከኣለ እንትኾን፣ እቲ ሓበሬታ
ንሓለፍቲ ኩናት ሓደጋ ንምስርጫው ዝተገበረ ፈተነ ኣይነበረን፤ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ሓዊ ንምፍላይን መልሲ ንምሃብ
ዘድልዮም ፍልጠት ወይ ክእለት ንክነብሮ ዝተገበረ ፈተነ'ውን ኣይነበረን። LFB ብ2004 ደንቢ ኣንቀጽ 7(2)(d) መሰረት
ዝተውሃቦ ግቡእ እንታይ ከምዝመስል ብዛዕባ ዘለዎ ግንዛበን ነዚ ግቡእ ንምፍጻም ዝጥቐሞ ኣሰራርሐ ብዝምልከት
ሕቶታት ተላዒሎም እዮም። ነዚ መሰረት ብምግባር፣ ኣብ ካልኦት ጉዳያት ከምዝተኣዘብናዮ ኣብ መንጎ ፖሊሲን ትግበራን
ዓቢ ፍልልይ ተራእዩ ኔሩ።

34.6

እዚኦምን ኣብዚ ሪፖርት ቐዳማይ ክፍሊ ዝተሓበሩ ካልኦት ሕጸረታት ብዛዕባ LFB ከም ሓደ ትካል ሳዕቤናዊ ሕቶታት
የልዕሉ። ገለ ሰባት በዚ ትካለ ዝወሃቡ ስልጠናታት ብኣንጻር ልምዲ ስራሕ እኹል ምዃኖም ይሓትቱ፤ ካልኦት ድማ ካብ
ጌጋታቱ ንምምሃር ዝክእል ምዃኑ ይሓትቱ። እብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ብዝምልከት ኣብ መደምደምታ
ምብጻሕ ኣይከኣልን፤ ምኽንያቱ ድማ LFB ብከመይ መንገዲ ከምዝምራሕ ዘተገበረ መርመራ ዘየለ እንትኾን ንላዕለወት
ሓለፍቲ’ውን ብዛዕባ እዚኦም ግልጺ ሕጽረታት ንምሕታት ኣጋጣሚ ስለዘይተረከበ እዩ። ይኹን እምበር፣ ኣብታ ርእሰ
ከተማ ንዘነብሩን ንዝሰርሑን ኩሎም ሰባት ዝለዓለ ኣገዳሰነት ስለዘለዎም ናይቲ መርመራ መድረኽ 2 ኣገዳሲ ኣካል
ይኸውኑ።

መሳርሒ ምፍታሽን ምርግጋጽን
34.7

ብመሰረት ናይ ክኢላ መርትዖ ብፍላይ ድማ ናይ Dr Barbara Lane ተወሳኺ ሪፖርት መሰረት ብምግባር፣ ናይ አቑሑን
ናይ መደረቢ ስርዓት ብፍላይ ድማ ንበርኽቲ ህንጻታት ዘገልግሉ ኣቑሑ ተቓጻሊነቶም ንምፍታሽ ሕጂ ዘሎ ስርዓት
ብዝድለ መጠን ዕኑዕን ውጽኢታዊ ብዝኮነ መንገዲ ከምዘይተተገበረ ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ። ኣብ በርኽቲ ህንጻታት
ዘገልግሉ ዝተወሰኑ ኣቑሑ ናይ ምርግጋጽ ከይዲ ብዛዕባ ዘለዎ ተኣማማነነት ጥርጣረታት ተላዒሎም እዮም። ኣዝዩ
ተቓጻሊ ዝኾኑ ኣቑሑ ከም ግረንፈል ታወር ዝመሰለ ህንጻ ንምሕዳስን ንምድራብን ኣብ ጥቕሚ ስለዝውዓሉ ጥራሕ
ኣዝዩ ዘጭንቕ እዩ። እዚ ነገር ከመይ ክፍጸም ከምዝከኣለ እቲ ናይ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዝምልከት ሕቶ ይኸውን፤
እዚ ድማ ኣብ ሕጂ እዋን ኣብ ዕዳጋ ብስፍሓት ዘለዎ ፍርያት ኣቕረብቲ ይሓውስ። ተወሳኺ መርመራ ምግባር ከምዘሎ
ኮይኑ፣ ሕጂ ዘሎ ህንጻ ናይ ሓዊ ድሕንነት ሓላፍነት ዘለዎ ወይ ፍርያት ንበርኽቲ ህንጻታት ንምጥቕም ዝሓስብ ዝኾነ
ሰብ ካብ መቕረብቲ ዝተውሃበ ሓበሬታ ብጥንቃቐ መርሚሩ ዝድለ ደረጃታት ምምልኦም ንምርግጋጽ ዝለዓለ ጥንቃቐ
ምግባሩ ኣገዳሲ ይኸውን። እዚኦም ዘጭንቑ ጉዳያት ናይዞም ደንብታት እኹልነት፣ ኣብ ሕጂ እዋን ዘለዉ ብሕጊ
ዝተደንገጉን ዘይተደንገጉን መምርሒታት ዘለዎም ጽሬት፣ ኣብ ሕጂ እዋን ዝትግበሩ ፍተሻታት ዘለዎም ውጽኢታውነት፣
ኣቑሑ ምስ ተቓጻልነት ረቑሓታት ምምልኦምን ናብ ዕዳጋ ዝቐርቡልዎ መንገድታት ንምርግጋጽ ዘለዉ ኩነታት ዝምልከት
እዩ። እቲ ከይዲ መርመራ ኣብ መድረኽ 2 ማእኸል ዝገብሮም ሕቶታት እዮም።
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ምዕራፍ 34፡ ናብ መድረኽ 2 ንቅድሚት ንጥምት

ናይ ኣቑሑ ንድፍን ምርጫን
34.8

ናይ መሓደሲ ኣቑሑ ዲዛይንን ምርጫ ብዝምልከት ዝተወሰኑ ጉዳያት ክምርመሩ ይግባእ። ፖሊኢትሊን ኮል ዘለዎም
ናይ ACM ፓኔላት ምምራጽ፣ ተቓጻላይ ኢንሱሌሽንን ናይ XPS ናይ መስኮት ፓኔላት ምምራጽ፣ ብዙሕ ትኹለ መስመራት
ዝሓዘ ዲዛይንን ናይ ACM ፊንስ ዝሓዘ ናይ ኣርክቴክቸር ክራውን ናይ ምሕዋስ ውሳነ፣ ነቲ ሓዊ ምስፍሕፋሕ ዓቢ
ኣበርክቶ ዝነበሮም ኣብነታት እዮም። ኣግባብነት ዘለዎም ናይ ህንጻ ደንብታትን እዚ ንምሕጋዝ ብመንግስቲ ዝተሓተመ
ናይ ኮንስትራክሽን ኢንዱስቲ መምርሒ ምምርማር ናይዚ ስራሕ መርመራ ኣገዳሲ ክፋል ይኸውን።

ሓዊ ዝከላኸሉ ማዕጾታት
34.9

ኣብ ተወሳኺ ሪፖርቶም፣ Dr Lane ኣብ መላእ እቲ ታወር ዘለዉ ሓዊ ዝከላኸሉ ማዕጾታት፣ ናብ ሕድ ሕድ ክፍልታት
ዝመርሑን ናብ ኮረደዮታት ዝክፈቱ ክልቲኦም መእተዊ ማዕጾታትን ካብ ኮረደዮታት ናብ መደያይቦታት ዝክፈቱ ማዕጾታት
ንዝምልከት ጉዳይ ፍሉት ትዂረት ንከወሃቦ ሓቲቶም። ኣብ መድረኽ 2፣ እዞም ማዕጾታት ኣብዝተገጠሙሉ እዋን ዝነበሩ
ደንብታትን መምርሒን የማልኡ ከምዝነበሩ፣ ናይ ሓዊን ትኪን ምስፍሕፋሕ ንምክልኻል ከምዝከኣሉን እንተዘይክኢሎም
ድማ ናይዚ ምኽንያት ምምርማር ኣገዳሲ ይኸውን። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ባዕሎም ዝዕጸው መሳርሒታት ተሰቢሮም
ኔሮም ወይም ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይኖም ኣብ ህጹጽ ኩነታት ክፉት እንተኮይኖም ጥቕሚ-ኣልቦ ይገብሮም። እዚ
ኩነት ብከመይ ከምዝተፈጠረን ንምንታይ ንክቐጽል ከምዝተፈቐደሎን ምምርማር’ውን ኣገዳሲ ይኸውን።

ኣሰራርሐ መስኮት
34.10

ኣብ ከይዲ ምሕዳስ መስኮታት ናብ ደገ ንክወጹ ዝተገበሩ እንትኾን እዚ ድማ ኣብ መጀመርታ ምስ ዝነበረ ናይ ኮንክሪት
መንደቕ ዘይኮነስ ምስቲ ሓድሽ ናይ መደረቢ ስርዓት ንክስማማዕ እዩ። እዚ ለውጢ ድማ ናይ መስኮት ዙሪያ ንምስራሕ
ምስዘገልገሉ ኣቑሑ ኮይኑ ዝተወሰነ ድኻም ዝፈጠረ እንትኾን ነዚ ድማ Dr Lane ን Professor ትዂረት ንክወሃቦ
ሓቲቶም እዮም። ብፍላይ ድማ ኣብጥቓ ተቓጻሊ ኢንሱሌሽንን ካልኦት ናይ ተቓጻሊ ጠባይ ዘለዎም ኣቑሑ uPVC
ምጥቓም እቲ ሓዊ ኣብ መጀመርታ ካብዝተፈጠረሉ ፍላት 16 ክሽነ ናብ መደረቢ ንክሰፍሕ ጌሩዎ። ስለዚ፣ ናይ መስኮት
ኣሰራርሓ ዲዛይን ኣብ መድረኽ 2 ናይ መርመራ ትዂረት ዝኸውን ጉዳይ እዩ።

መልዓሊታት
34.11

2

3

እተን መልዓሊታት ኣብ ግረንፌል ታወር ዘለዋ ይመስላ ዝተነድፋ ከም “መልዓሊታት ሓዊ” ከምኡ'ውን ዝገደለን ገለ ናይ
ሓለዋ ነገራት ከም ካልኣይ መመንጨዊ ሓይሊ፣ ናይ ማይ መእተዊ መሐለዊ፣ ወይ FD60 ምስልሳል ነቲ ናይቲ መደየቢት
መዕለቢ መዓጾ ዝርከቡ ኣብ “ናይ መጥፋእቲ ሓዊ መልዓሊታት”።2 እንተኾነ ግን ኣጠቓሊሎም “ናይ ኣጥፋኢ ሓዊ
ስዊች”፣ ከኽእል ዝነበሮ ንኣጥፋእቲ ሓዊ ንክቆጻጸሩዎምን በቶም ናይቲ ህንጻ ነበርትን ተወሳኺ ምጥቓም ክከላኸሉ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፣ እቶም ኣጥፋእቲ ሓዊ ነተን መልዓሊታት ክቆጻጸርወን ኣይከኣሉን፣ ግን ኽጥቀሙለን ክኢሎም ኣብ
ስሩዕ ስራሕን ንኣባላቶም ንመሳሪሕኦምን ናብቲ ሓዊ መከላኸሊ ዶብ ንምብጻሕ 2።3 ስለዚ ድማ፣ እቶም መልዓሊታት
ንምቑጽጻር ዘይምኽኣሎም ኣብ ስርሖም ጽልዋ ዝገበረ ኣይመስልን፤ ግን እተን መልዓሊታት ንነበርቲ ኣገልግሎት ንምሃብ
ድሉዋት ኔረን ኣቐዲሙ ክምዝተገለጸ ድማ ኣብ ገለ ጉዳያት ሞት ዝስዐበ ሳዕቤን ኔሮም። እዚ መሳርሒ ኣብ በርኽቲ
ህንጻታት ንድሕንነት ዘለዎ ኣገዳስነት ኣብ ግምት ብምእታዉ፣ እቶም መልዓሊታት ብኣግባቡ ዝተሓዙ ከምዝነበሩን
ብፍላይ ድማ ናይ ሓዊ ኣጥፋእቲ ስዊች ኣብዚ ኣጋጣሚ ንምንታይ ከምዝፈሸለ ኣብ መድረኽ 2 መርመራ ምግባር
ኣገዳሲ ይኸውን።

Dr Lane ኣብ መንጎ “ናይ ኣጥፋእቲ ሓዊ መልዓሊት” ከምኡ'ውን “መልዓሊት ሓዊ” ዘሎ ፍልል ይኣብ ገጽ. 116 ናይ መግለጺኣ ኣብ 18 ሰነ 2018 ገሊፆም።
ብተወሳኺ ተወክስ [BLAS0000033] p. 7, 10 Figs. L1 ከምኡ'ውን L2።
ናይ Dr Lane ተወሳኺ ሪፖርት [BLAS0000019] ገጽ. 25 19.5.71.
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መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ

ናይ ትኪ መውጽኢ ስርዓት
34.12

እቲ ናይ ትኪ መውጽኢ ስርዓት ብመሰረት ናቱ ዲዛይን ክሰርሕ ከምዘይከኣለን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ናይቲ ህንጻ ደርብታት
እቲ ትኪ ንክስርጫው ኣበርክቶ ከምዝነበሮ ሓሳባት ቐሪቦም እዮም። ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ናይ ኣብዝሓ ወይ ናይ
ኩሎም በርኽቲ ህንጻታት ናይ ሓዊ ድሕንነት ስጉምቲ ዘይንጸሉ ኣካላት እዮም። ዋላ'ኳ ኣብቲ ታወር ዝነበረ ስርዓት
ዲዛይን ዝተገበረ ኣብ ሓደ ደርቢ ጥራሕ ንክሰራሕ እንተኮይኑን ብተመሳሳሊ ጊዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ደርብታት ዝፍጠር ትኪ
ናይ ምውጻእ ኣገልግሎት ንክህብ ዘይተሓሰበ እንትኾን፣ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ብመሰረት እቲ ዲዛይን ንምስራሕ ዝክእል
ከምዝነበረን ከምኡ ድማ ምግባር ከምዝከኣለ ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ ድማ እዚኦም ሕቶታት ኣብ መድረኽ 2 ዝግበር
መርመራ ክፋል ይኸውኑ።

ናይ ከባቢያዊ ማህበረሰብ መጠንቀቕታን በዓል መዚታት ነቲ ሓደጋ ዝሃቡዎ መልሲ
34.13

ኣብ መጀመርታ፣ ኣባላት ናይቲ ከባቢያዊ ማህበረሰብ ካብ ስራሕ ምሕዳስ ዝፍጠሩን ሓፈሻዊ ዝኾኑ ናይ ሓደጋ
ስግኣታት ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ጊዜያት ናብ TMO መጠንቀቕታ ከምዝሃቡዎ ገሊጾም እዮም። ናቶም ድምፂ
ሸለል ከምዝተብሃለንን ትዂረት ተዋሂቦዎም እንድሕርኔሩ ድማ እቲ ሓደጋ ክተርፍ ይኽእል ከምዝነበረ ብርቱዕ ስምዒት
ኣለዎም። ብተወሰኺ‘ውን በዓል መዚታት ነቲ ሓደጋ መልሲ ንምሃብ እንትፍትኑ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ሓዊ ኣብዝነበሩ
መዓልታት እኹል ሓገዝ ብዘይምሃቦም ነቲ ማህበረሰብ ፅቡቕ ስምዒት ከምዘየሎ ብርቱዕ ኣረኣእያ ኣሎ። እዚኦም ክልተ
ጉዳያት ኣብ መድረኽ 2 ተወሳኺ መርመራ ዘድልዮም እንትኾን ነዚ ምኽንያቱ ድማ በዓል መዚታት ንነበርቲ እቲ ታወርን
ንሰፊሕ ማሀበረሰብ ጭንቒ ትዂረት ዘይምሃቦም ዝፈጠሮ ስምዒት ስለዘሎ እዩ።

5

ዳግም መርመራ ዘየድልዮም ጉዳያት
መደያይቦታት

34.14

እቶም መደያይቦታት ንሓዊ መጥፍኢ ሰራሕተኛታት ናብ ላዕሊ ደርብታት ንምውጻእን ንነበርቲ ድማ ካብቲ ሓደጋ ሓዊ
ንምህዳም ዝነበሩ ብሕታዊ መማረጽታት ስለዝነበሩ ብዛዕባ ስፍሓቶም ሕቶ ተላዒሉ ኔሩ። ይኹን እምበር፣ እቶም
መደያይቦታት ኣብዝተሃነፁሉ እዋን ዝነበሩ ናይ ሕጊ ረቑሓታት ዘማልኡ ከምዝነበሩ ይመስል፤ ኩሎም ናይቲ ህንጻ ነበርቲ
ምኽንያታዊ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ንምህዳም ንክኽእሉ እኹል ኣቕሚ ኔሩዎ ዝብል መደምደምታ ብናይ ክኢላ መርትዖ ዝድገፍ
እዩ። ሰለዚ፣ እዚ ናይቲ ህንጻ ኣካል ኣብ መድረኽ 2 ተወሳኺ መርመራ ዝግበረሉ ኣይኮነን።

ጋዝ
34.15

ናብቲ ታወር ዝቐርብ ጋዝ ነቲ ሓዊ ምልዓልን ምዕባይን ቀንዲ ኣበርክቶ ከምዝነበሮ ይሕሰብ ኔሩ፤ ግን ኣብ መድረኽ
1 ዝተገበረ መርመራ እዚ ነገር ከምዘይተፈጠረ ንምርኣይ ክኢሉ እዩ። ዋላ‘ኳ ናይ ጋዝ ኣቕርቦት ኣብ ሰዓት 23.40
ክሳዕተዓጺዩ ኣብ ሕድ ሕድ ፍላት ዝነበረ ሓዊ ንክቐጽል ዝገበሮ እንትኾን፣ ኣብቲ ዕለት ግን ነቲ ታወር ንዘወነዐ ሓዊ
ዝነበሮ ኣበርክቶ ውሑድ ኔሩ። ይኹን እምበር፣ እቲ ሓድሽ ናይ ጋዝ መክደኒ ምፅዓን ዝምልከቱ ገለ ስራሕቲ ዘይተወደኡ
ስለዝነበሩ እቲ ትኪ ንክስፍሕፋሕ ኣበርክቶ ኔይሩዎም ይኸውን። ኣብቶም ኩነታት፣ ናይ ጋዝ ኣገልግሎታት ፅዕነት
ኣግባብነት ዘለዎ ናይ ቁጽጽር ደንቢ ዝሰማማዕ ከምዝነበረ ኣብ መድረኽ 2 መርመራ ምግባር ኣድላይ ኮይኑ ናይዞም
መርመራታት ትዂረት ግን ብኣንጻሩ ጸቢብ ክኸውን ይኽእል።
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ምዕራፍ 34፡ ናብ መድረኽ 2 ንቅድሚት ንጥምት

ኤሌክትሪሲቲ
34.16

ኣብ 2013 ዝጎነፉ ፍጻሜታት መሰረት ብምግባር ድማ እቲ ሓዊ ዝተልዓለ ናብቲ ህንጻ ዝሓልፍ ኤሌክትሪሲቲ ብዝፈጠሮ
ቡሕቡሕታ ምኽንያት እዩ ዝብል ሰፊሕ ጥርጣረ ኔሩ። ኣብቲ ፍጻሜ ድማ ነቲ ጥርጣረ ዝድግፍ መርትዖ ዘይተረከበ
እንትኾን፣ ናይቲ ሓዊ መበገሲ መልዓሊ ድማ ኣብ ምዕራፍ 21 ብትኽክል ከምዝተፈለዪ እርግጸኛ እየ። ስለዚ፣ ብዛዕባ
እዚ ጉዳይ ተወሳኺ መርመራ ምግባር ኣገዳሲ ኣይመስለንን።
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መርመራ ግረንፈል ታወር: መድረኽ 1 ሓፈሻዊ ጸብጻብ
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