
 
 

የመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ 

አቅርቦቶች ዝርዝር 

Title 5A DCMR Chapter1, 150.4 and 150.5 – ለእያንዳንዱ 25 ልጆች፣ እያንዳንዱ ተቋም የሚከተሉትን እቃዎችን ጨምሮ የመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ እቃን መያዝ 
አለበት፣ 

 

በአሜሪካን አካዳሚ ኦፍ ፔዲያትሪክስ፣ በአሜሪካ የቀይ መስቀል 
የታተመ የመጀመሪያ እርዳታ ህትመት የቅርብ ጊዜ እትም ወይም 
ተመጣጣኝ የሆነ የማህበረሰብ የመጀመሪያ እርዳታ መመሪያ 

የአካባቢው የመርዝ ቁጥጥር ማዕከል የስልክ ቁጥር(ሮች) 

❑ ግማሽ ኢንች(½ in.) ርዝመት ያለው አንድ ጥቅል ጸረ 
አለርጂክ የሆነ የቁስል ማሸጊያ 

❑ አንድ ጥቅል ባለ ሁለት ኢንች (2 in.) ጎዝ(ፋሻ) 
ጥቅል ባንዴጅ 

❑ 10 በተናጠል የተጠቀለሉ በተለያዩ መጠኖች ያሉ ስቴራይል 

ጎዝ(ፋሻ) 

❑ 25 እንደ ባንድ ኤይድ የመሳሰሉ የተለያዩ 
መጠን ያላቸው ቁስል ማሸጊያዎች 

ሶስት ንጹህ የጥጥ ፎጣዎች ወይም ጨርቆች፣ እያንዳንዳቸው በግምት 

ሀያ አራት በሰላሳ ስድስት ኢንች (24 in. x 36 in.) 

❑ አንድ ጥንድ መቀሶች 

❑ የተለያየ መጠን ያላቸው መርፌ ቁልፎች ❑ አንድ የሚሰራ ባትሪ ድንጋይ(ፍላሽ ላይት) 

❑ አንድ ሜሪኩሪ የሌለው፣ ጠርሙስ ያልሆነ ቴርሞሜትር ❑ አንድ የሾርባ ማንኪያ መለኪያ ወይም የመድሃኒት ማንኪያ 

❑ አንድ ጥንድ ትዊዘር ❑ ለጥርስ የመጀመሪያ እርዳታ የኩባያ አንድ ሶስተኛ (1/3 c.) 

የዱቄት ወተት (ቀላቅሎ ፈሳሽ ውህድ ለማዘጋጀት) 
❑ ፈሳሽ አልኮሎች እና አልኮል ስዋብስ ❑ ጥጥ 

❑ አንድ የበረዶ ፓክ(እሽግ) ወይም የጄል ፓክ(እሽግ) ❑ ፈሳሽ ሳኒታይዘር(ማጽጃ) 

❑ የጽዳት ሳሙና ❑ አላቂ የሆኑ ፈሳሽ የማይመጡ እና የማይጣበቁ አላቂ፣ 
ወይም ፓውደር የሌላቸው የማይጣበቁ ጓንቶች 

❑ ደም-ነክ በሽታ አምጪ ተህዋስያንን ለማስወገድ የሚያስፈልጉ ሁሉም 
እቃዎች 

❑ የአይን መሸፈኛ 

❑ እስክርቢቶ ወይም እርሳስ እና ማስታወሻ ደብተር ❑ ዋይፕስ 

❑ ፊሽካ ❑ ዋን ዌይ ቫልቭስ(ቱቦዎች) ለጨቅላ ህጻናት(ከቀረቡ)፣ 
ለልጆች፣ እና ለአዋቂዎች 

 

 

• ሁሉም ሠራተኞች ወቅታዊ እና የጸና የመጀመሪያ እርዳታ እና የCPR ሰርተፊኬት ሊኖራቸው ይገባል። 

• በቅጥር ግቢው ውስጥ የመጀመሪያ እርዳታ እና CPR ለመስጠት ዝግጁ የሆኑ ሁለት ሠራተኞች አሉ (ልዩነት፣ ስድስት ወይም ከዚያ 

ያነሱ ልጆች እድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች የሆኑ ሁለት ልጆች ብቻ ካሉ። 

• ሁሉም የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ መሳሪያዎች እና አቅርቦቶች በንጽህና መያዝ አለባቸው እና ብዛታቸውም ከተቋሙ መጠን፣ 

ከተመዘገቡ ልጆች እድሜ እና የእድገት ችሎታዎች ጋር እንዲሁም ከተቋሙ የፕሮግራም እንቅስቃሴዎች ጋር የተመጣጠነ በቂ ብዛት 

ሊኖራቸው ይገባል። 

• ሁሉም የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ መሳሪያዎች እና አቅርቦቶች ለሰራተኞች ዝግጁ በሆነ እና ህጻናት በማይደርሱበት በአንድ 

የተመደበ ቦታ መቀመጥ አለባቸው። 

• የመጀመሪያ እርዳታ አቅርቦቶች ምርመራ በየሳምንቱ መከናወን አለበት እና መተካት አለበት (ለምሳሌ፣ ስቴራይል የሆኑ 

አቅርቦቶች ከተከፈቱ፣ ጥቅም ላይ ከዋሉ፣ ከተጎዱ ወይም ጊዜ ካለፈባቸው ማስወገድ እና መተካት)። 
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