
ክትባትን በሚገባ ማስቀመጥና መጠበቅ

ክትባቶች በሚስማማቸው የሙቀት መጠን ክልል ውስጥ እንዲቀመጡ በማድረግ በአከካባቢያችን ያሉ ህፃናትን በሽታና የክትባቶችን ብክነት መከላከል ያስፈልጋል፡፡

ክትባቶች በሙቀትና በከፍተኛ ቅዝቃዜ ከተጎዱ በሽታን መከላከል አይችሉም፡፡ በዚህ ረገድ የጤና ሰራተኞች ክትባቶችን በሚስማማቸው የሙቀት መጠን በማስቀመጥና በመጠበቅ ህፃናትን ከበሽታ የመጠበቅ ከፍተኛ ሀላፊነት አለባቸዉ፡፡

የማስጠንቀቂያ ምልክቶች

ከፍተኛ    ዝቅተኛየሙቀት ንባብ
የ30 ቀናት የየቀኑ

አሁን ያለበት
የሙቀት መጠን

ያለፈውን የሙቀት
መጠን ለማንበብ 
የምንጫነው ምልክት

አሁን ያለበት ሰዓት
ያለፈው 30 ቀናት 
ማስጠንቀቂያ ንባብ

ስዕል 2. ፍሪጅ ታግ

ህፃናትን ከበሽታ ለመከላከልና የክትባቶችን  ደህንነት ለማስጠበቅ የሚከተሉትን ማከናወን ያስፈልጋል፡-

OK/ALARM

በፍሪጅ ዉስጥ ያለዉን የክትባት መደርደሪያ ለየትኛዉ ክትባት እንደሆነ የክትባቱን ስም መፃፍና ፊት ለፊት መለጠፍ

በክትባቶች መሀከል በቂ ክፍት ቦታ በመተዉ አየር እዲዘዋወር  ማድረግ
የክትባት መበጥበጫዎችን ከመጠቀማችን በፊት ለ24 ሰዓት ፍሪጅ ዉስጥ ማስቀመጥ 

በተቻለ መጠን የፍሪጅ በርን ቶሎ ቶሎ አለመክፈት

የተበላሹ ክትባቶችን መለየትና ማስወገድ፤

ክትባትና የክትባት መበጥበጫዎች በረዶ ቤት በፍፁም አለማስቀመጥ

የተበላሹ ክትባቶችን ለማስወገድ የወረዳዉን የመዳህኒት አወጋገድ ዘዴ መከተል
የክትባት ፍሪጅ ለክትባት፤ መበጥበጫዎችና ለበረዶ ቀረጢት ማስቀመጫ ብቻ መዋል አለብት  

ጊዜያቸዉ ያለፈ
የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ (VVM) ደረጃ 3 ወይም 4 የሆኑ
የተከፈቱ የፒሲቪ፤ ቢሲጂ እና የኩፍኝ ክትባቶች ከ6፡00 ሰዓት በላይ ከሆነ ወይም የክትባት መርሃ ግብር ካለቀ 

ጊዜያቸዉ ለማለፍ የተቃረቡ ወይም የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ ደረጃ-2 የሆኑትን ክትባቶች  “መጀመሪያ ተጠቀም” 
የሚል ፅሁፍ በመፃፍ  ፊት ለፊት በመለጠፍ ክትባቶችን ማስቀመጥ

1. ክትባቶችንና የክትባት መበጥበጫዎችን በትክክለኛ ቦታችዉ ማስቀመጥ 

የክፍሉ የቀኑ ሙቀት ከፍ ሲል የሙቀት መመጠኛውን /thermostat knob/ በማሽከርከር ቀስቱን  ወደ 8 ዲግሪ ከፍ  ያደርጉ፡፡ 
የሙቀት መጠኑ በ +2 ዲ.ሴ. እስከ +8 ዲ.ሴ መካከል ከሆነ በኃላ የሙቀት መመጠኛውን /thermostat/ አያስተካክሉት።

ሁል ጊዜ ጠዋት እንደገቡ ከማንኛውም ሥራ በፊትና ከሰዓት በኃላ የፍሪጅ ታግ የሙቀት መጠንን ይመዝግቡ
የፍሪጅ ታግ የሙቀት መጠን ወዲያውኑ ከመመዝገቢያ ሰንጠረዥ ላይ መመዝገብ፡

ትክክለኛዉ የፍሪጅ ታግ የሙቀት መጠን  መመዝገቢያ ሰንጠረዥ ከሌለ በቀላሉ ማዘጋጀት ይቻላል፡፡

2. ከፊት ለፊቱ የሚያስቀምጥ የክትባት ሳጥን ውስጥ የክትባቶች አቀማመጥ 

ክትባቶች እንዳይበላሹ መከላከል፤1

  3.1 የፍሪጅ የሙቀት መጠን ከ8° ዲ.ሴ ሲበልጥ

ሁሉንም ክትባቶች ከብልሽት ለመከላከል ወደ ሌላ ቦታ ቶሎ ማዛወር ያስፈልጋል፡፡ 
በተለይ በቀላሉ በሙቀት የሚበላሹትን (ፖሊዮ፤ ቢ.ሲ. ጂ እና ኩፍኝ ክትባቶችን) 
ቅድሚያ መስጠት ያስፈልጋል፡፡ 

ክትባቶችን ወዲያዉኑ ወደ ሌላ ፍሪጅ ማዘዋወር ( በጤና ተቋሙ ውስጥ ካለ) 
በማቀዝቀዣ /የክትባት መያዣ ሳጥን ዉስጥ ማስቀመጥ
ወደ ሌላ  ጤና ተቋም ማጓጓዝ

የተበላሹ ክትባቶችን መለየት

2

የሁሉንም ክትባቶች የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ (VVM) ማየት
በሙቀት የተበላሹ ክትባቶችን (የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ ደረጃ 3 ወይም 4 የሆኑትን) በመለየት መመዝገብና 
ማስወገድ፡፡ የተበላሹ ክትባቶችን ለማስወገድ፤ አጠቃላይ የመድኃኒት አወጋገድ ስርዓትን መከተል ያስፈልጋል፡፡ የተበላሹ 
ክትባቶችን ለማስወገድ ከተቆጣጣሪዎች ጋር መመካከርና መወሰን ያስፈልጋል፡፡

የችግሩን መንስዔ መለየት፡- 3

የፍሪጅ የሙቀት መጠን ከትክክለኛዉ ንባብ ዝቅ ወይም ከፍ ካለ በመመዝገብ ለሚመለከተዉ ወዲያዉኑ ማሳወቅ ያስፈልጋል፡-

የጤና ተቋም ሃላፊ፤ የቅዝቃዜ ሰንሰለት፤ የክትባት አስተባባሪዎችና ሌሎች ባሉበት  የፍሪጅ ታግ መመዝገቢያ ሰንጠረዥን በየወሩ 
መከለስና ቸግሮችን ማስወግድ ያስፈልጋል፡፡

4

የፍሪጅ ታግ መመዝገቢያ ሰንጠረዥ ላይ የአደጋ ምልክቱን፤ ችግረሩንና የተወሰደዉን እርምጃ መመዝገብ፤ 
ለጥገና ለባለሙያ ማሳወቅ
ችግሩ አሳሳቢ ከሆነ ለክትባት ሃላፊዎችና ተቆጣጣሪዎች ማሳወቅ (ለምሳሌ፡- ክትባቶች የሚጎዱ ከሆነና ፍሪጁ የማይሰራ ከሆነ) 

የሙቀት መመጠኛውን /thermostat knob/  በትክክለኛዉ የሙቀት መጠን ማስተካከል (በ2° እና  8° መሀከል)

ፍሪጁ በትክክል መስራቱን ካቆመ ለጥገና ለባለሙያ ወዲያዉኑ ማሳወቅና እንዲሰራ ማድረግ

ክትባቶች ወይም ፍሪጅ ታግ ፍሪጅ ዉስጥ በትክክል ካልተቀመጠ (ክትባቶች ከፍሪጁ የዉስጥ ግድግዳ በጣም ከተጠጉ፤ 
አግድም ፍሪጅ ከሆነ ክትባቶች ከታች ከተቀመጡ ወይም ከበረዶ ቤት ከተጠጋ) በትክክለኛዉ ቦታ ማስቀመጥ 

የፍሪጅ  የሙቀት መጠን  ከ+2 ዲ.ሴ በታች ወይም ከ+8 ዲ.ሴ በላይ ሲሆን ተገቢዉን 3.
እርምጃ መዉሰድ

የፍሪጅ  የሙቀት መጠንን  ከ+2 ዲ.ሴ በታች ወይም ከ+8 ዲ.ሴ በላይ 
ከሆነ ተገቢዉን እርምጃ መዉሰድ 

የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ (VVM) በመከታተል በሙቀት የተበላሹ ክትባቶችን (የብልቃጥ 
ሙቀት መቆጣጠሪያ ደረጃ 3 ወይም 4 የሆኑትን) በመለየት መመዝገብና ማስወገድ፡፡

የፍሪጅ  የሙቀት መጠንን  መመዝገብና በየጊዜዉ መከታተል

እንደየፍሪጁ አይነት ክትባቶችን ፍሪጅ ዉስጥ በተገቢዉ ቦታ ማስቀመጥ 

ፍሪጅ ተበላሽቶ ከተጠገነ በኋላ፤ ክትባቶችን ከማጓጓዝ በፊት እንዲሁም
የክትባት ብልቃጦችን ከመክፈታችን በፊት ሁል ጊዜ ክትባት ብልቃጥ 
ሙቀት መቆጣጠሪያን (VVM) ማየት አለብን፡፡   

4.

በስዕል 4 የሚገኘዉን  የብልቃት ሙቀት መቆጣጠሪያ (VVM)  መመሪያ በመከተል ክትባቶች መበላሸታቸዉን ማወቅ እንችላለን፡

በስዕል 4፡ የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ (VVM) አጠቃቀም መመሪያ

ስዕል 3. የፈሪጅ የሙቀት መጠን መመዝገቢያ ቅጽ፤

የውስጠኛው ባለ አራት ማዓዘን ቀለም ከውጨኛው ክብ ቀለም አንጻር ይነጣል

የክትባቱ መወገጃ ጊዜ እስካላለፈ ድረስ ክትባቱን ተጠቀም

ከጊዜ በኋላም ቢሆን ውስጠኛው ባለ አራት ማእዘን ቀለም ከውጨኛው 
ክብ ቀለም አንጻር አሁንም ይነጣል

ክትባቱ ከሚወገድበት ደረጃ አልፉል
የውስጠኛው  ባለ አራት ማእዘን ቀለሙ ከውጨኛው ክብ ቀለም ጋር ሲነጻጸር ጠቁሯል፡፡
ክትባቱን መጠቀም አይቻልም ፡፡ ለቅርብ የስራ ሀላፊ ማሳወቅ

ክትባቱ የሚወገድበት ደረጃ 

ለቅርብ የስራ ሀላፊ ማሳወቅ
የክትባቱ መወገጃ ጊዜ እስካላለፈ ድረስ ክትባቱን አትጠቀም

የውስጠኛው ባለ አራት ማእዘን ቀለም ከውጨኛው ክብ ቀለም አንጻር 
ተመሳስሏል፡፡ክትባቱን መጠቀም አይቻልም፡፡

የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ              አጠቃቀም መመሪያ(VVM)

 

Region:_____________________________         Zone:______________________        Woreda: ______________________          Facility Name:_________________________ 

Refrigerator model: _____________________________________     Refrigerator No:____________________      Fridge Tag ID Number: __________________________ 

Record the refrigerator temperature twice per day: Temperature should stay between 2 – 8 0C to protect vaccines.       Month______________ Year________________ 

Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

T
od

ay 

Morning Temp. 
AM (0C) 

                              

Evening Temp. 
PM (0C) 

                              

yad suoiverP
 

 Maximum 
temp. (0C) 

                              

 Alarm (Y/N)                               

 Duration 
(HH:MM) 

                              

Minimum 
temp. (0C) 

                              

Alarm (Y/N)                               

Duration 
(HH:MM) 

                              

Date of alarm and corrective Measures taken for Temperature Excursions 
Date of alarm   Actions taken (code)* Impart of excursions on vaccines 

     
     
 

    
     

(Indicate type of an alarm by √  (tick) under  or  for high and low temperature respectively for specific date of alarm) 
 

 Use the following code for actions to be taken during alarm: 
1. Vaccine transferred               2. VVM checked                         3. Frozen vaccine discarded                4. Shake test conducted 
5. Refrigerator maintained       6. Reported to higher level        7. Thermostat adjusted                        8. Other measure (specify) 
 
In addition to recording the code for taken action, outcome of shake test and VVM checking has to be recorded 

ስዕል1. . ከላይ ተከፍቶ የሚቀመጥበት (ሳጥን መሰል) የክትባት ፍሪጆች ውስጥ የክትባቶች አቀማመጥ

ክትባትን በሚገባ ማስቀመጥና መጠበቅ

ክትባቶች በትክክለኛዉ  የሙቀት መጠን ውስጥ መቀመጥ አለባቸዉ ምክኒያቱም ክትባቶች በሙቀትና በከፍተኛ ቅዝቃዜ ከተጋለጡ ከበሽታ የመከላከል አቅማቸዉ ይቀንሳል፡፡

የማስጠንቀቂያ ምልክቶች

ከፍተኛ    ዝቅተኛየሙቀት ንባብ
የ30 ቀናት የየቀኑ

አሁን ያለበት
የሙቀት መጠን

ያለፈውን የሙቀት
መጠን ለማንበብ 
የምንጫነው ምልክት

አሁን ያለበት ሰዓት
ያለፈው 30 ቀናት 
ማስጠንቀቂያ ንባብ

ስዕል 2. ፍሪጅ ታግ

ህፃናትን ከበሽታ ለመከላከልና የክትባቶችን  ደህንነት ለማስጠበቅ የሚከተሉትን ማከናወን ያስፈልጋል፡-

OK/ALARM

በፍሪጅ ዉስጥ ያለዉን የክትባት መደርደሪያ ለየትኛዉ ክትባት እንደሆነ የክትባቱን ስም መፃፍና ፊት ለፊት መለጠፍ

በክትባቶች መካከል በቂ ክፍት ቦታ በመተዉ አየር እዲዘዋወር  ማድረግ
የክትባት መበጥበጫዎችን ከመጠቀማችን በፊት ለ24 ሰዓት ፍሪጅ ዉስጥ ማስቀመጥ 

በተቻለ መጠን የፍሪጅ በርን ቶሎ ቶሎ አለመክፈት

የተበላሹ ክትባቶችን መለየትና ማስወገድ፤

ክትባትና የክትባት መበጥበጫዎች በረዶ ቤት በፍፁም አለማስቀመጥ

የተበላሹ ክትባቶችን ለማስወገድ የወረዳዉን የመዳህኒት አወጋገድ ዘዴ መከተል
የክትባት ፍሪጅ ለክትባት፤ መበጥበጫዎችና ለበረዶ ከረጢት ማስቀመጫ ብቻ መዋል አለብት  

ጊዜያቸዉ ያለፈ
የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ (VVM) ደረጃ 3 ወይም 4 የሆኑ
የተከፈቱ የፒሲቪ፤ ቢሲጂ እና የኩፍኝ ክትባቶች ከ6፡00 ሰዓት በላይ ከሆነ ወይም የክትባት መርሃ ግብር ካለቀ 

ጊዜያቸዉ ለማለፍ የተቃረቡ ወይም የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ ደረጃ-2 የሆኑትን ክትባቶች  “መጀመሪያ ተጠቀም” 
የሚል ፅሁፍ በመፃፍ  ፊት ለፊት በመለጠፍ ክትባቶችን ማስቀመጥ

1. ክትባቶችንና የክትባት መበጥበጫዎችን በትክክለኛ ቦታቸዉ ማስቀመጥ 

የክፍሉ የቀኑ ሙቀት ከፍ ሲል የሙቀት መመጠኛውን /thermostat knob/ በማሽከርከር ቀስቱን  ወደ 8 ዲግሪ ከፍ  ያደርጉ፡፡ 
የሙቀት መጠኑ በ +2 ዲ.ሴ. እስከ +8 ዲ.ሴ መካከል ከሆነ በኃላ የሙቀት መመጠኛውን /thermostat/ አያስተካክሉት።

ሁል ጊዜ ጠዋት እንደገቡ ከማንኛውም ሥራ በፊትና ከሰዓት በኃላ የፍሪጅ ታግ የሙቀት መጠንን ይመዝግቡ
የፍሪጅ ታግ የሙቀት መጠን ወዲያውኑ ከመመዝገቢያ ሰንጠረዥ ላይ መመዝገብ፡

ትክክለኛዉ የፍሪጅ ታግ የሙቀት መጠን  መመዝገቢያ ሰንጠረዥ ከሌለ በቀላሉ ማዘጋጀት ይቻላል፡፡

2.

  

የፍሪጅ  የሙቀት መጠንን  ከ+2 ዲ.ሴ በታች ወይም ከ+8 ዲ.ሴ በላይ ከሆነ ተገቢዉን እርምጃ መዉሰድ  

የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ (VVM) በመከታተል በሙቀት የተበላሹ ክትባቶችን (የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ ደረጃ 3 ወይም 4 የሆኑትን) በመለየት መመዝገብና ማስወገድ፡፡ 

የፍሪጅ  የሙቀት መጠንን  መመዝገብና በየጊዜዉ መከታተል

እንደየፍሪጁ አይነት ክትባቶችን ፍሪጅ ዉስጥ በተገቢዉ ቦታ ማስቀመጥ 

3. የፍሪጅ  የሙቀት መጠን  ከ+2 ዲ.ሴ በታች ወይም ከ+8 ዲ.ሴ በላይ ሲሆን ተገቢዉን 
እርምጃ መዉሰድ

የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ (VVM) አጠቃቀም መመሪያ (ስዕል 3)

በስዕል 3  የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ (VVM) አጠቃቀም መመሪያ

የውስጠኛው ባለ አራት ማዓዘን ቀለም ከውጨኛው ክብ ቀለም አንጻር ይነጣል

የክትባቱ መወገጃ ጊዜ እስካላለፈ ድረስ ክትባቱን ተጠቀም

ከጊዜ በኋላም ቢሆን ውስጠኛው ባለ አራት ማእዘን ቀለም ከውጨኛው 
ክብ ቀለም አንጻር አሁንም ይነጣል
የክትባቱ መወገጃ ጊዜ እስካላለፈ ድረስ ክትባቱን ተጠቀም

ክትባቱ ከሚወገድበት ደረጃ አልፉል
የውስጠኛው  ባለ አራት ማእዘን ቀለሙ ከውጨኛው ክብ ቀለም ጋር ሲነጻጸር ጠቁሯል፡፡
ክትባቱን መጠቀም አይቻልም ፡፡ ለቅርብ የስራ ሀላፊ ማሳወቅ

ክትባቱ የሚወገድበት ደረጃ 

ለቅርብ የስራ ሀላፊ ማሳወቅ

የውስጠኛው ባለ አራት ማእዘን ቀለም ከውጨኛው ክብ ቀለም አንጻር 
ተመሳስሏል፡፡ክትባቱን መጠቀም አይቻልም፡፡

የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ  አጠቃቀም መመሪያ(VVM)

 

 

 

                

 
                         

 
 

                            

 

  
 

                              

                                 

                              

                              

                              

                             

  
  
   
    
  

 

   
                                                          

                                       
 

3.1  የፍሪጅ የሙቀት መጠን ከ8° ዲ.ሴ ሲበልጥ 

1 ክትባቶች እንዳይበላሹ መከላከል፤

ሁሉንም ክትባቶች ከብልሽት ለመከላከል ወደ ሌላ ፍሪጅ ማዘዋወር ፤ 
በማቀዝቀዣ /የክትባት መያዣ ሳጥን ዉስጥ ማስቀመጥ ወይም 
ወደ ሌላ ጤና ተቋም ማጓጓዝ ያስፈልጋል፡፡ 

1 በበረዶ የሚበላሹ ክትባቶች እንዳይበላሹ መከላከል

በበረዶ  የሚጎዱ ክትባቶችነን (የመንጋጋ ቆልፍ፤አይፒቪ፤ፒሲቪ፤ሮታና 
ፔንታ) ቅድሚያ በመስጠት ወደ ሌላ ፍሪጅ ማዘዋወር ( በጤና ተቋሙ 
ውስጥ ካለ) ፤ በማቀዝቀዣ /የክትባት መያዣ ሳጥን ዉስጥ ማስቀመጥ
ወይም ወደ ሌላ ጤና ተቋም ማጓጓዝ ያስፈልጋል፡፡

የተበላሹ ክትባቶችን መለየት2

የሁሉንም ክትባቶች የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ (VVM) ማየት

በሙቀት የተበላሹ ክትባቶችን (የብልቃጥ ሙቀት መቆጣጠሪያ 
ደረጃ 3 ወይም 4 የሆኑትን) በመለየት መመዝገብና ማስወገድ፡፡ 

የተበላሹ ክትባቶችን መለየት2

በረዶ የሰሩ ብልቃጦችን (የመንጋጋ ቆልፍ፤አይፒቪ፤ፒሲቪ፤ሮታና \
ፔንታ) በመለየት ማስወገድ

የሙቀት መመጠኛውን /thermostat knob/ በማሽከርከር ቀስቱ 
አነስ ወዳሉ ቁጥሮች እንዲያመለክት ያድርጉ። ይህ ፍሪጁን ሞቅ 
እንዲል ያደርገዋል። 

ፍሪጅ ታግ ያለቦታዉ ተቀምጦ ከሆነ ማለትም ከፍሪጅ በረዶ ቤት 
የተጠጋ ከሆነ፤ ማራቅና በተትክክለኛዉ ቦታ ላይ ማስቀመጥ 
(የፍሪጅ አቀማመጥን በስዕሉ ላይ የመላከቱ)፤፤

የሙቀት መመጠኛውን /thermostat knob/ ከተሰበረ ወዲያሁኑ 
ለተክኒሺያን ሪፖረት በማድረግ እንዲጠገን ያድርጉ፤፤

የችግሩን መንስዔ መለየት፡- 3

ክትባቶች ወይም ፍሪጅ ታግ ፍሪጅ ዉስጥ በትክክል ካልተቀመጠ 
(ክትባቶች ከፍሪጁ የዉስጥ ግድግዳ በጣም ከተጠጉ) በትክክለኛዉ 
ቦታ ማስቀመጥ 

ፍሪጁ በትክክል መስራቱን ካቆመ ለጥገና ለባለሙያ ወዲያዉኑ 
ማሳወቅና እንዲሰራ ማድረግ

የሙቀት መመጠኛውን /thermostat knob/  በትክክለኛዉ 
የሙቀት መጠን ማስተካከል (በ2ዲ.ሴ እና 8ዲ.ሴ መሀከል)

የችግሩን መንስዔ መለየት፡- 3

የፍሪጅ ታግ መመዝገቢያ ሰንጠረዥ ላይ የአደጋ ምልክቱን፤ 
ችግረሩንና የተወሰደዉን እርምጃ መመዝገብ፤ 

ለጥገና ለባለሙያ ማሳወቅ

ችግሩ አሳሳቢ ከሆነ ለክትባት ሃላፊዎችና ተቆጣጣሪዎች ማሳወቅ 
(ለምሳሌ፡- ክትባቶች የሚጎዱ ከሆነናፍሪጁ የማይሰራ ከሆነ) 

3.3  የፍሪጅ የሙቀት መጠን ከትክክለኛዉ ንባብ ዝቅ ወይም ከፍ ካለ 
        በመመዝገብ ለሚመለከተዉ ወዲያዉኑ ማሳወቅ ያስፈልጋል፡-

3.2  የፍሪጅ የሙቀት መጠን በጣም ዝቅተኛ /ከ2 ዲ. ሴ. በታች/ ከሆነ፡-

ስዕል1.  ከፊት ለፊት የሚከፈት የክትባት ፍሪጅ ውስጥ የክትባቶች አቀማመጥ 

በረዶ የያዙ ከረጢቶችን በግራ 
አሰቀምጥ

ያልቀዘቀዘ ውሃ የያዙ ከረጢቶችን 
በቀኝ አሰቀምጥ

ውሃ እንዳይፈስ የበረዶ ከረጢቶችን 
ቀጥ አድርጎ መደርደር

በረዶ ከረጢቶች መካከል ክፍተት 
ያስፈልጋል

የበረዶ መስሪያ ክፍል -20 ዲ.ሴ.ግ

የመወገጃ ጊዜያቸው ያልቀረበ ከጀርባ

የመወገጃ ጊዜያቸው የተቃረበ ከፊት ለፊት

በክትባቶች መካከል ክፍተት ያስፈልጋል 

የተከፈቱ\የተጀመሩ ክትባቶች የያዘ ሳጥን

በረዶ የማይወዱ ክትባቶች
(ፔንታና ቲቲ) ከታች

መበጥበጫዎች ከታች

ስዕል 3 የፈሪጅ የሙቀት መጠን መመዝገቢያ ቅጽ

የፍሪጅ የሙቀት መጠንን በቀን (በዓላትን እንዲሁም ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ) 
ሁለት ጊዜ መመዝገብ 

4.


