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1 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների  նախարարությունը նախատեսում է 

երկրում էներգիայի արտադրության զարգացման ավելի լայն ծրագիր ներդնել` գործող էլեկտրակայանի 

ընդհանուր արդյունավետության բարձրացման միջոցով` փոխարինելով հին էներգաբլոկները 

գերժամանակակից համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգիայի արտադրության տեխնոլոգիաներով:  

Հայաստանի Հանրապետությունում առաջիկա տարիներին նախատեսվող Էլեկտրաէներգիայի 

առաջարկի և պահանջարկի միջև ընկած բացը մասնակի նվազեցման համար ՀՀ  էներգետիկ 

ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների  նախարարությունը ստորագրել է նոր 250 ՄՎտ 

(անվանական) համակցված ցիկլով էլեկտրակայանի կառուցումը, որը պետք է կառուցվի գործող YCCPP-

1- ին հարակից մաքուր և դատարկ դաշտում, Երևանի քաղաքի մոտակայքում: 

1.1 ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

 ՆԱԽԱԳԻԾ՝ 
ՀՇԳՑԷ-2՝ 250 ՄՎտ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՇՈԳԵԳԱԶԱՅԻՆ ՑԻԿԼՈՎ 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ 

 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

 

ԱՐՄՓԱՈՒԵՐ ՓԲԸ, Հայաստանի օրենսդրությամբ հիմնադրված 

ընկերություն 

 Պայմանագիր՝ 

Աշխատանքի կատարման համար Ընկերության և ՆԳԿ Կապալառուի 

միջև կնքված պայմանագիր-համաձայնագիր 

 

 EPC 

 Նախագծման, գնումների և կառուցապատման 

աշխատանքներ, անվանականորեն բոլոր անհրաժեշտ 

աշխատանքները Աշխատանքը լավագույն որակով  կատարելու և 

ավարտելու համար՝ հետևելով ԱԱԲ (Առողջության, Անվտանգություն, 

Բնապահպանական) բոլոր պայմանագրային պահանջներին 

 

 ՆԿԳ կապալառու՝              Ռենկո ՍՊԱ 

 Շինհրապարակ՝           

 

նշանակում է հողատարածքները, ջրերը և այլ վայրերը, որոնց վրա, 

տակը, մեջը կամ որոնց միջոցով պետք է կատարվեն Աշխատանքները 

 

 Արտակարգ 

իրավիճակներ /  

Վթարային իրավիճակ 

Ցանկացած միջադեպ կամ իրավիճակ, որը խոչընդոտում է կամ որի 

հետևանքով ընդհատվում են գործունեության կանոնավոր 

գործընթացները և առաջացնում է անընդունելի ազդեցություն 
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մարդկանց, շրջակա միջավայրի կամ գույքի վրա և պահանջում է 

Արտակարգ իրավիճակների արձագանք 

 

 

 Արտակարգ 

իրավիճակի 

փաստաթուղթ  

Փաստաթուղթ, որը համապատասխանում է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 

Արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգերին և որով  սահմանվում 

են ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ընկերության Արտակարգ իրավիճակների 

արձագանքման  մեխանիզմները, դերերը, 

պատասխանատվությունները, առաջադրանքները և հետագա քայլերը 

Արտակարգ իրավիճակների դեպքում: 

 

 Հավաքատեղի 

Բացօթյա անվտանգ տարծք, որը գտնվում է վթարային իրավիճակից 

հետու և որտեղ ամբողջ անձնակազմը կարողէ հավաքվել և սպասել 

հետագա արտակարգ իրավիճակի հրահանգավորմանը 

 

 Արգելող նշաններ 

Որոշակի վարքագիծը արգելող նշաններ, որոնց հետևանքով կարող է 

մեծանալ վտանգը կամ առաջանալ (օր. “Մուտք արգելվում է կողմնակի 

անձանց”) 

 

 Բարձրախոս կապի 

միջոց 

Բարձրախոսով էլեկտրոնային ձայնի ուժեղացման և բաշխման 

համակարգ, որը թույլ է տալիս դիմել լայն հանրությանը աղմկոտ և 

ընդարձակ վայրերում  

 

 Ենթակապալառու 

Ենթակապալառու Կապալառուի կողմից վարձված արտաքին 

գործակալություն/կազմակերպություն, որը ընդգրկված է 

աշխատանքային գործողություններում՝ Կապալառուի կողմից 

 

 Աշխատանք՝ 

 ԵՀՇԳՑԷ2-ի մանրամասն նախագծման, գնումների, 

արտադրության և փոխադրման, տեղադրման, շինարարության, 

նախնական շահագործման, շահագործման, մեկնարկի և 

փորձարկման, ներառյալ Նախագծի շահագործման համար 

պահանջվող ցանկացած այլ գործունեություն և ծառայություն:           
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  1.2  ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ 

Նոր, 250ՄՎտ համակցված շոգեգազային ցիկլով էլեկտրակայանը («ԵՀՇԳՑԷ2») գտնվելու է Երևան 

քաղաքի մոտակայքում, գոյություն ունեցող ԵրՋԷԿ1-ի հարևանությամբ գտնվող տարածքում (արևմտյան 

կողմում), որը ներկա պահին ղեկավարվում է Երևան ՋԷԿ ՓԲԸ-ի կողմից: 

 

1.3  ՆԱԽԱԳԻԾԸ 

ԵՀՇԳՑ 2-րդ էներգաբլոկը բաղկացած է անվանական 250ՄՎտ հզորությամբ համակցված ցիկլով 

գերժամանակակից էլեկտրակայանից, որը տեղակայված է գոյություն ունեցող էլեկտրակայանի 

մոտակայքում՝ համաօգտագործելով իր շահագործման համար անհրաժեշտ որոշ կոմունալ 

ծառայություններ և հարմարություններ: Էլեկտրաէներգիան կարտադրվի էլեկտրական գեներատորով 

աշխատող մեկ գազատուրբինից, որի վառելիք գազը կօգտագործվի բարձր ճնշման գոլորշի արտադրելու 

համար՝ էլեկտրական գեներատորով աշխատող շոգետուրբինի միջոցով լրացուցիչ էնեգիայի 

վերականգնման համար:  Էներգակայանը կնախագծվի առավել արդյունավետ գործունեությունը, ինչպես 

նաև առավել բարձր հասանելիությունը և հուսալիությունը ապահովելու համար: 

 

1.4 ՀՂՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

 

ՆԱԽԱԳԻԾԸ պետք է իրականացվի համաձայն գործող Հայկական Ազգային Օրենքների ՆԿԳ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ստորագրման պահից:  

ՆԱԽԱԳԻԾԸ պետք է իրականացվի նաև համաձայն հիմնական միջազգային օրենսգրքերի և 

ստանդարտների, ՆԿԳ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ամսաթվի համար կիրառելի վերջին հրատարակությունը:  

Վեճերի դեպքում, նախապատվության կարգը կլինի՝  

Հայկական Ազգային Օրենքներ, ստանդարտներ, նորմեր 

 ՆԿԳ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ փաստաթղթեր և տեխնիկական բնութագրեր 

  Միջազգային նորմեր և ստանդարտներ. 

 

ՀՀ օրենք 09 Նոյեմբեր 2004թ. Աշխատանքային օրենսգիրք. 
 

 Կանոններ 

208 Աշխատողին պատկանող մաշված գործիքների և հանդերձանքի փոխհատուցում 

206 Աշխատակիցների պարտականությունները  

242 Աշխատկիցների Ա և Ա  

243 Աշխատողների անվտանգ աշխատանքի իրավունք  

244 Աշխատանքի նորմալ պայմանների ապահովում 

247 Պաշտպանություն վտանգավոր քիմիական նյութերի ազդեցությունից 

248 Անվտանգ աշխատանքի կազմակերպում և կատարում 

251 Կազմակերպությունների սանիտարահիգիենիկ հարմարություններ 

253 
Աշխատակիցների մասնակցությունը աշխատողների անվտանգության և առողջության 

ապահովման միջոցառումների իրականացմանը 

254 
Աշխատանքային անվտանգության և առողջության հարցերում աշխատողների 

վերապատրաստմա դասընթացներ, հրահանգավրում և  որակավորում 
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255 Աշխատակիցներին անհատական պաշտպանության սարքավորումների տրամադրում 

260 
Աշխատավայրում տեղի ունեցած վթարների և աշխատանքի հետ կապված հիվանդությունների 

մասին ծանուցում  

261 
Վթարների և աշխատանքի հետ կապված հիվանդությունների պաշտոնական 

ուսումնասիրություն 

262 Աշխատակիցների անվտանգության և առողջության պահպանման վերահսկողություն  

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ տեխնիկական ստանդարտներ՝ 
 

ID Հղում Վերնագիր 

(1) Q040-00001001-ZS-000001 
Առողջության, անվտանգութհան և բնապահպանական 

պհանջներ 

(2) Q040-00001001-ZS-000002 Արտակարգ իրավիճակների բժշկական արձագանքման պլան  

(3) Q040-00001001-ZS-000010 Երթևեկեության կառավարման պլան 

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ տեխնիկական ստանդարտներ՝ 
 

ID Հղում Վերնագիր 

(4) 8001-00001001-ZS-000003 Ա և Ա պլան 

(6) 8001-00001001-ZS-000005 
Միջադեպի մասին հաշվետվություն և անոմալիային 

ընթացակարգ  

(7) 8001-00001001-ZS-000006 Ա և Ա ռիսկերի կառավարման պլան 

(8) 8001-00001001-ZS-000007 Վնասակար նյութեր և  Պահպանման պլան  

(9) 8001-00001001-ZS-000008 Դասերի վերապատրաստման պլան  

(10) 8001-00001001-ZS-000009 Անվտանգության պլան  

 

Codes and Standards: 
 

ID Հղում  Վերնագիր  

(11) ISO 14001:2004 
Բնապահպանական կառավարման համակարգի - 

պահանջներ 

(12) OHSAS 18001:2007 
Աշխատանքի առոջության և անտանգության կառավարման 

համակարգի – պահանջներ 

(13) 
Միջազգային ֆինանսական 

կորպորացիա  

Ընդհանուր բնապահպանական, առողջության և 

անվտանգության ուղեցույցեր 

(14) Աշխատանքային օրենսգրքով 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 

օրենսգիրք, ընդունված 2004 թ. դեկտեմբերի 9-ին 

(15) 
ՄՖԿ ԲԱԱ Ուղեցույցեր (ՄՖԿ, 

2007) 

Բնապահպանական, առողջության և անվտանգության  

(ԲԱԱ) ուղեցույցեր, Ընդհանուր ԲԱԱ ուղեցույցեր, 

Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածություն և 

արձագանքում, Համայնքի ներգրավվածություն և իրազեկում  

(16) ԱԶԲ ՊՔՀ (ՊՔՀ, 2009) ԱԶԲ Պաշպանության քաղաքականության  հայտարարագիր 

(17) ԱԶԲ ՍԲԿԿՍ (ԱԶԲ, 2012) 
ԱԶԲ Սոցիալական և բնապահպանական կայունության 

կատարողական ստանդարտներ  

(18) ՀՀ օրենք 1998 ՀՀ բնապահպանական  և բնօգտագործմա վճարներ 

(19) ԲՍԱԳ 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 

գնահատում – Երևան ՀՇԳՑԷ 2  

(20) Հավելված 20 Արմփաուեր Հավելված 20 Բնապահպանական և սոցիալական 
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պահանջներ  

 

2 Աշխատանքների շրջանակը 

Այս ընթացակարգը սահմանում է ՆԱԽԱԳԾԻ անձնակազմի և արտակարգ իրավիճակների 

արձագանքման խմբի ուղեցույցները` կանխելու արտակարգ իրավիճակների արդյունքում առաջացած 

հետևանքները` ինչպիսիք են հրդեհ, պայթյուն, վնասվածք կամ այլ արտակարգ իրավիճակ: 

 

Այս փաստաթղթերում ներկայացվում են նաև տարհանման և օբյեկտներից փախուստի 

հանձնարարականներ: 

Այս ընթացակարգը սահմանում է դերերը, կազմակերպությունը և շրջանակային գործողությունները, 

արտակարգ իրավիճակների արձագանքման և կառավարման համար, ինչպես նաև  անհրաժեշտ 

համակարգումը և համապատասխանեցումը ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ հետ: 

 

3 ԴԵՐԵՐ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

3.1 ԳՈՐԾԱՏՈՒ 

 

 Հաստատում և վերանայում է ՆԱԽԱԳԾԻ արտակարգ իրավիճակների կազմակերպությունը և 

ապահովում է, որ այն համապատասխանի ՆԱԽԱԳԾԻ շրջանակին: 

 Հատկացնում է համապատասխան ռեսուրսներ և լիազորություններ, որպեսզի երաշխավորի 

արտակարգ իրավիճակների արձագանքը լինի արդյունավետ և համապատասխան:  

 Նշանակում է արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խմբի անդամներին և ճգնաժամային 

կառավարման խմբին: 

 Պահպանում է կապը և համագործակցում է  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ հետ արտակարգ իրավիճակների 

կառավարման ընթացքում և ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ հետ համակարգում է արտաքին կապի հետ 

առնչվող հարցերը: 

 Նա ղեկավարում է ճգնաժամային իրվիճակի խումբը կամ նշանակում է լիազորված անձի:  

 

3.2  ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԵՆԵՋԵՐԸ/ՂԵԿԱՎԱՐ 

 Երաշխավորում է, որ արտակարգ իրավիճակների արձագանքման համապատասխան 

կազմակերպությունը տեղում լինի ՆԱԽԱԳԾԻ աշխատանքների ընթացքում: Ստուգում և 

հաստատում է նրա կազմը և պատրաստվածությունը:  

 Ստանում է պարբերական  գնահատական արտակարգ իրավիճակների արձագանքման 

կազմակերպման արդյունավետության վերաբերյալ և անհրաժեշտության դեպքում բարելավման 

միջոցներ է ձեռնարկում:  

 ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ներգրավվածությամբ արտակարգ իրավիճակի դեպքում, պահպանել 

համապատասխան կապը և տեղեկատվությունը և համակարգել նրանց հետ:   

 Նա անձամբ կամ իր ներկայացուցչի հետ միասին ներգրավված է Ճգնաժամային կառավարման 

խմբում: 
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3.3 ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ Ա և Ա ՄԵՆԵՋԵՐ 

 Նախագծի մենեջերի հետ համատեղ մշակում է արտակարգ իրավիճակների արձագանքման 

կազմակերպումը և ընթացակարգերը  ՆԱԽԱԳԾԻ համար:  

 Ստանում է միջադեպերի զեկույցը և վերլուծում է արտակարգ իրավիճակների արձագանքման 

ընդհանուր բնույթը: 

 Նա Ճգնաժամային կառավարման խմբի անդամ է: 

 

3.4 ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 

 Նա պատասխանատու է ՆԱԽԱԳԾԻ կադրերի համակենտրոնացման համար և ապահովում է 

անհրաժեշտ առողջական պայմանները:  

 Ճամփորդական գրասենյակի օգնությամբ՝ տրամադրում է անհրաժեշտ միջոցներ և 

փոխադրումներ ՆԱԽԱԳԾԻ վայր հասնելու և տեղավորման համար: 

 Նա ճգնաժամային կառավարման խմբի անդամ է, արտակարգ իրավիճակի դեպքում ապահովում 

է աշխատակիցների անվտանգությունը:  

 

3.5 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՆԵՋԵՐ/ՂԵԿԱՎԱՐ 

 Նա շինհրապարակի առաջին գլխավոր անձն է՝ արտակարգ իրվիճակների արձագանքման 

տեսանկյունից; 

 Ապահովում է վթարային իրավիճակի սարքավորումների առկայությունը շինհրապարակում:  

 Ապահովում է, որպեսզի ամենօրյա գործողությունները իրականացվեն առանց վտանգի 

ենթարկելու համապատասխան արտակարգ իրավիճակների արձագանքումը: Ապահովում է, որ 

տարհանման ուղիները և արտակարգ իրավիճակների ելքերը միշտ ազատ լինեն օգտագործման 

համար:  

 Առաջնորդում է շինհրապարակի Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խմբին կամ 

նշանակում է ներկայացուցչի:  

 

3.6 ՆԱԽԱԳԾԻ Ա և Ա ՄԵՆԵՋԵՐ 

 Ապահովում է արտակարգ իրավիճակների արձագանքման մեջ ներգրավված անձնակազմի 

որակավորումն ու վերապատրաստումը: 

 Ապահովում է արտակարգ իրավիճակների սարքավորումների ստուգումը և համապատասխան 

պայմանները:   

 Ապահովում է, որ մշակվի  Արտակարգ իրավիճակների իրազեկվածությունը աշխատակազմի 

շրջանակներում և քննարկվի ու ներկայացվի արտակարգ իրավիճակների արձագանքը 

կանոնավոր հրահանգավորման և հանդիպումների ընթացքում: 
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 Կազմակերպում է պարբերական վարժություններ և մարզումներ` արտակարգ իրավիճակների 

համակարգի արդյունավետության ստուգման համար և ուղղում է անսարքությունները:  

3.7 ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ  

 Ապահովում է վնասված և հիվանդ աշխատակիցների բուժօգնությունը: 

 Ապահովում է արտակարգ իրավիճակների բժշկական սարքավորումների առկայությունը 

պարբերաբար կատարում է անհրաժեշտ ստուգումներ և զննումներ:   

 Նա Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խմբի անդամ է:  

 

3.8 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋԵՐ /ՂԵԿԱՎԱՐ 

 Ապահովում է, որպեսզի ամբողջ անձնակազմը ծանոթանա ESMS (Անվտանգության 

կառավարման համակարգ )-ի հետ: 

 Ապահովում է համապատասխան դաշտային իրազեկում և  հրահանգավորում, ինչպես օրինակ  

հրահանգավորման զրույցներ կամ այլ վերապատրաստման դասընթացներ: 

 Ապահովում է բնապահպանական և սոցիալական արտակարգ իրավիճակների վարման 

փորձաքննական աջակցությունը:  

 Արտակարգ իրավիճակների համակարգի արդյունավետության ստուգման և թերությունների 

ուղղման նպատակով կազմակերպում է արտահոսքերի հայտնաբերման պարբերաբար  

վարժանքներ:  

 Ապահովում է համապատասխան փաստաթղթերի հավաքում և արխիվացումը, եթե 

բնապահպանական կամ սոցիալական միջադեպը պետք է ներկայացվի Պետական 

Իշխանություններին:  

 

3.9 ՀԵՐԹԱՊԱՀ  ՄԵՆԵՋԵՐ /ՂԵԿԱՎԱՐ 

 Նա պատասխանատու է ցանկացած արտակարգ իրավիճակների մուտքային զանգը ստանալու 

համար:  

 Գնահատել արտակարգ իրավիճակը մուտքային  զանգից հետո և համակենտրոնացնել 

համապատասխան Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբը: 

 Ապահովում է աշխատանքների ընթացքում 24/7 ներկայություն և ժամանակավոր 

բացակայության դեպքում հանձնարարում է իր պարտականությունները և առաջադրանքները 

վստահված անձին:  

 Այդ դիրքը սովորաբար զբաղեցնում է Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խմբի 

ղեկավարը (Շինարարության մենեջերը կամ նրա վստահված անձը): 

 



 Cpy n.: 8001-00001001-ZS-000004 Cls 4 

Ctr n.: 8001-01181921-ZS-000004 Rev 00 

էջ 12՝  61-ից 

 

 

 

ecc6b51cd71cc8c1b271ba1a7a893be04deffde38f2f3b374b0a0c692112573f 

4 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Արտակարգ իրավիճակների դեպքերի դասակարգումը և արտակարգ իրավիճակի կազմակերպման 

հիերարխիան նկարագրված է ստորև ներկայացված աղյուսակում.  

Միջադեպի տեսակը

Փոքր միջադեպ, որը կարող է
անմիջականորեն տեղում լուծվել լ

առանց արտաքին ուժերի օգնության

Միջադեպ, որը չի կարող ուղղակիորեն
լուծվել CTR- ի տեղում և արտաքին

օգնություն է պահանջում

Մեծ միջադեպր, որոնք կարող են լուրջ
ազդեցություն առաջացնել պահաջելով

արաքին ռեսուրսների

ներգրավվածություն և CRT Գլխավոր
մենեջերին

Դասակարգում

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1

ՄԱԿԱՐԴԱԿ2

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 3

Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքում

Շինհրապարակի արտակարգ
իրավիճակների արձագանքման

թիմ

Արտաքին ռեսուրսների
ներգրավում (հրդեհային բրիգադ, 

հանրային հիվանդանոցներ այլն)

Ճգնաժամային կառավարման
թիմի ներգրավվում

 
 

Դասակարգումն իրականացվել է իրավիճակի Ծանրության սանդղակի համաձայն `ստորև նշված 

աղյուսակում՝ 

 

 

 

 ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՎՆԱՍ 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ՎՆԱՍ 
 

ԴԵՊՔ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ՀԵՏևԱՆՔՈՎ 
 

 

1 

ԱՆՆՇԱՆ 

Առաջին 

օգնության 

վնասվածք 

Փոքր կարճաժամկետ 

հիվանդություն: Ցանկացած 

խանգարում կամ 

հիվանդություն, որը որևէ 

ազդեցություն չունի կամ 

կարճաժամկետ ազդեցություն 

է ունենում `առանց բուժման: 

Շինհրապարակի 

սահմաններում՝ ոչ 

նշանակալից 

բնապահպանական 

ազդեցություն կամ 

լիցենզիայի պայմանների 

խախտում: Հեշտ 

վերահսկվող / 

վերականգնողական 

աշխատանքներ: 

€100.000-ից քիչ  

աննշանակալից վնաս 

կայանին և / կամ 

սարքավորումներին  

Level 
1 

2 

ՄԵՂՄ 

Բժշկական 

օգնություն / 

Սահմանափակ 

աշխատանքային 

դեպք  

Ցանկացած խանգարում կամ 

հիվանդություն, որը 

կարճաժամկետ ազդեցություն 

ունի աշխատողի 

առաջադրանքների վրա և 

պահանջում է բուժում 

Շինհրապարակի 

սահմաններում. 

Կարճաժամկետ 

բնապահպանական 

ազդեցություն: Մեկ անգամյա 

լիցենզիայի խախտում, որը 

վերականգնվում է 

շինհրապարակում 

Ավելի քան  €100.000 

ավելի քիչ քան  
€1.000.000 

Սահմանափակ վնաս 

կայանին կամ 

սարքավորումներին  

3 

ԷԱԿԱՆ 

Վնասվածք 

աշխատանքային 

ժամերի կորստով 

/ Մասնակի կամ 

ընդհանուր 

ժամանակավոր 

հաշմանդամությու

ն 

Վնասվածք,որի հետևանքով 

ձևակերպվում է 

հիվանդության  արձակուրդ և 

պահանջում է բուժում  / կամ 

կրում է կրկնվող բնույթ: 

Հիվանդություն, որն 

առաջացնում է 

ժամանակավոր աշխատանքի 

սահմանափակում և / կամ որի 

արդյունքում փոփոխության է 

ենթարկվում աշխատանքը:.  

Շինհրապարակի սահմանից 

դուրս: Լոկալ աղտոտում, որն 

առաջացնում է շրջակա 

միջավայրի վրա զգալի 

ազդեցություն, սակայն 

հազիվ թե տևի մեկ ամիս: 

Լիցենզային պայմանների 

կրկնակի խախտում 

Վերականգնումը / 

վերականգնումը կարող է 

պահանջել արտաքին 

Ավելի քան  

€1.000.000, ավելի քիչ 

քան  €2.000.000 

Նշանակալից վնաս  

տեղական 

տարածքին, էական 

վնասև կայանին և 

սարքավորումներին   

Level
2 
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օգնություն 

4 

ԾԱՆՐ 

Վնասվածք 

աշխատանքային 

ժամերի կորստով 

(*) / Մասնակի 

կամ ընդհանուր 

ժամանակավոր 

հաշմանդամությու

ն 

Աշխատողի լուրջ 

խրոնիկական հիվանդություն, 

որը հանգեցնում է մասնակի 

կամ ընդհանուր մշտական 

հաշմանդամության 

Լիցենզիայի պայմանների 

ընդլայնված խախտում և / 

կամ անվերահսկելի 

մեղմացում: Նշանակալից 

բնապահպանական 

ազդեցություն 

շինհրապարակի 

սահմաններից դուրս, որը 

կտևի unlikely to last beyond 

12 ամիս: Վերականգնումը / 

կարող է պահանջել 

արտաքին օգնություն: 

Ավելի քան  

€2.000.000 ավելի քիչ 

քան  €5.000.000 

Վնաս որ տարածվում 

է  մի քանի 

տարածքներում/ 

նշանակալից  / 

տեղադրում / 

հարմարություններ / 

սարքավորումներ / 

ամբողջականություն 

Level 
3 

5 

ԱՂԵՏԱՅԻՆ 
ՄԱհվան ելքով 

դեպք  

Կյանքը սպառնացող 

հիվանդություն: Աշխատանքի 

մեջ ծանր հիվանդություն է 

առաջացել, որը կարող է 

հանգեցնել մահվան:   

Մեծ և անվերահսկելի  դեպք, 

առանց բնպահպանական 

ազդեցությամբ, որը 

տարածվում է 

շինհրապարակի 

սահմաններից դուրս: Քրոնիկ 

աղտոտումը, որի 

արդյունքում տևում է ավելի 

քան 12 ամիս:. 

Ավելի քան 5.000.000 

եվրո 

ընդարձակ վնաս 

(բազմակի հրդեհներ / 

պայթյուններ) կամ 

տեղադրման / 

սարքավորումների 

կորուստ 

 

Նշում՝ Արտակարգ իրավիճակների ցածր մակարդակը կարող է ավելի բարձր մակարդակի հասցնել, եթե ոչ պատշաճ կերպով 

կառավարվի: 

5 ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ 

5.1 ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԽՈՒՄԲ– ՃԻԽ 

Ճգնաժամը ցանկացած իրավիճակ է, որը ենթադրում է անկայուն և վտանգավոր իրավիճակ, որը ազդում 

է անհատի, խմբի, համայնքի կամ ողջ հասարակության վրա: Ճգնաժամերը համարվում են բացասական 

փոփոխություններ անվտանգության, տնտեսական, քաղաքական, հասարակական կամ շրջակա 

միջավայրի ոլորտներում, հատկապես այն ժամանակ, երբ դրանք կտրուկ են լինում, առանց կամ թեթև 

նախազգուշացումով:  

Ճգնաժամային իրավիճակի դեպքում, ինչպես հայտարարված է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ կողմից, 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պետք է համապատասպխանաբար կազմակերպի իր արձագանքը: 

Ճգնաժամային կառավարման խումբը կազմված է ՆԱԽԱԳԾԻ ղեկավարման անձնակազմից, որն ունի 

ՆԱԽԱԳԾԻ շրջաննակներում տեղի ունեցած նշանակալի միջադեպերի կառավարման դեր, դրանց 

նշանակության և տարածման հետևանքով չեն կարող  ուղղակիորեն լուծվել շինհրապարակում և 

պահանջում են  ռազմավարական և գործառնական բարձր մակարդակի աջակցություն Գլխավոր 

ղեկավարության կողմից և Գլխավոր գրասենյակից: 

 

5.1.1 Պատասխանատուներ  

ՃԻԽ- ի պարտականությունները ամփոփված են ստորև՝ 

 Հաղորդակցվել շինհրապարակի արտակարգ իրավիճակների խմբի հետ և արտակարգ 

իրավիճակի   զարգացումների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ: 
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 Հաղորդակցվել ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ  ճգնաժամային արձագանքման կազմակերպության հետ և 

համակարգել ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ հետ արդյունավետ ռազմավարական արձագանքման 

մեխանիզմներ: 

 Ապահովել ռազմավարական ուղղություն, խորհրդատվություն և օժանդակություն, նվազագույնի 

հասցնելով ազդեցությունները: 

 Տրամադրել երկարաժամկետ կառավարման, տեխնիկական և բիզնեսի վերականգնման 

աջակցություն: 

 Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման և շտապ օգնության խմբին աջակցելու համար 

լրացուցիչ ռեսուրսներ, փորձաքննություն, սարքավորումներ և մոբիլիզացում: 

 Իրական ծառայությունների կազմակերպում, ինչպիսիք են, անձնակազմի տարհանումը կամ 

բժշկական տարհանումը, եթե անհրաժեշտ են:   

 Շփում աշխատակիցների ընտանիքնորի և բարեկամների հետ, եթե Արտակարգ իրավիճակը 

ազդեցություն է ունեցել աշխատակիցների վրա:   

 Հաղորդակցվել ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ հետ, եթե  Արտակարգ իրավիճակի զարգացումը  

ներգրավվում է ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՆ: 

 

5.1.2 Կազմը 

1. ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՄԲԻ ՂԵԿԱՎԱՐ  (ՃԿԽՂ) 

Այս պաշտոնը սովորաբար զբաղեցնում է ԿԱՊԼԱՌՈՒԻ Գործատուն: ՃԿԹՂ-ն պատասխանատու է 

Արձագանքման ռազմավարության մշակման համար: Նա կարող է պաշտոնապես փոխանցել 

իրավիճակի արձագանքման ղեկավարությունը վստահված անձին:  

Նա ստանում է ծանուցումը և ճգնաժամի զարգացման վերաբերող բոլոր տեղեկությունները և 

համակենտրոնացնում է խումբը Արտակարգ իրավիճակների մարմնի հետ, դրա ծանրությունը, 

արժեքների վրա ազդեցությունը անհրաժեշտ գործողությունները իրականացնեու և աջակցելու 

համար: 

Նա պատասխանատու է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ Ճգնաժամային կազմակերպության համահկարգման 

համար:  

2. ՃԿԽ Անդամներ 

ՃԿԽ անդամները սովորաբար, պատասխանատու են հատուկ կարգապահության համար, որը 

կոչված է տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն և աջակցություն իրենց գիտելիքների և 

պատրաստվածության գծով:  

Սա սովորաբար ներառում է՝ 

 Առողջության և Անվտանգության աջակցություն, 

 Մատակարարման առաջադրանքները, սարքավորումների և նյութերի մատակարարումը և 

մոբիլիզացումը: 
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 Ինֆորմացիա և տեխնոլոգիա, հաղորդակցումներ և տվյալների փոխանցում 

 Պլանավորում, ՆԱԽԱԳԾԻ վերահսկում, ներգործման պլան և վերականգնում; 

 Անձնակազմի մոբիլիզացիա, տարհանում, բարեկամական կապեր; 

 Իրավական հարցեր, կապ, պայմանագրային հարցեր, ապահովագրություն; 

 Քարտուղարի աառաջադրանքներ, զեկույցի տեղեկամատյաններ, հաշվետվություն; 

 Այլ հնարավոր մարմինների համակենտրոնացում՝ ըստ իրենց հնարավոր ներդրման: 

պատասխանատու

Նախագծի
կառավարում ԱյլIT

Մարդկային

ռեսուրսներ

Մատակարար

ում
ՔարտուղարԱԱԲ

Իրավական և

պայմանագիր

 

Օգնականները կարող են օժանդակել պատասխանատուին կամ լիազորված լինել զբաղեցնել պաշտոնը 

թափուր տեղի դեպքում:  

5.2 ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԽՈՒՄԲ – ՇԱԱԽ 

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբը  ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՆ պատկանող կառույց է, որը 

պատասխանատու է արտակարգ իրավիճակի առաջին արձագանքման համար:  

 

5.21 Պատասխանատվություններ 

ԱԻԹ- ի պարտականությունները ամփոփված են ստորև՝  

 Ծանուցել ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ վթարային արձագանքման կազմակերպությանը և համագործակցել  

արդյունավետ արձագանքի համար: 

 Ներգրավել ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻԻ արտակարգ իրավիճակնրի օպերատորներին, եթե 

ներգրավված է ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ:  

 Իրականացնել արտակարգ իրավիճակներին առնչվող արտակարգ միջոցառումները և նվազեցնել 

աճը, մոբիլիզացնելով շինհրապարակի ռեսուրսները (հրդեհաշիջում, բժշկական օգնություն և 

այլն) և սարքավորումները :  

 Որոշել ամբողջ սարքերի և աշխատակազմի կարգավիճակը և անհրաժեշտության դեպքում 

կազմակերպել տարհանում շինհրապարակից:   

 Գնահատել արտակարգ իրավիճակների ծանրությունը և ներգրավել արտաքին ռեսուրսները և 

ճգնաժամային կառավարման խումբը, անհրաժեշտության դեպքում:  

Ձեռնարկել տարհանման և վթարային իրավիճակի կառավարման համակարգը, ընդունելով անհրաժեշտ 

միջոցառումները: 

 

5.2.2 ԿԱԶՄԸ 

1. Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խմբի ղեկավար (ԱԻԱԽՂ) 
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Այս պաշտոնը սովորաբար զբաղեցնում է Շինարարության մենեջերը կամ նրա ներկայացուցիչը: Նա 

պատասխանատու է վթարային իրավիճակի առաջնային արձագանքման համար:  Մշակում է, 

համակարգում է և ուղղորդում է միջամտության գործողությունները: ԱԻԱԽՂ սովորաբար կատարում 

է Հերթապահ մենեջերի  գործառույթը:  

Նա ստանում է Արտակարգ իրավիճակների ազդանշանի / դեպքի հետ կապված զանգ և 

մոբիլիզացնում է խումբը, համաձայն արտակարգ իրավիճակների մարմնի, նրա ծանրության, գույքի 

ազդեցության, և ձեռնարկում է անհրաժեշտ գործողություններ, որպեսզի աջակցություն ցուցաբերի: 

Արտակարգ իրավիճակների իր պարտականությունների կատարման ընթացքում, ԱԻԱ ղեկավարը  

կարող է դիմել շինհրապարակում ներկա մասնագետներին՝ մասնագիտական և փորձագիտական 

աջակցություն ստանալու նպատակով, օրինակ՝  Ա և Ա անձնակազմին, Կարգապահության  

վերահսկողին, Շինհրապարակի ինժեներին և այլն: 

Նա պատասխանատու է Ընկերության արտակարգ իրավիճակի արձագանքման կազմակերպման 

ծանուցման և վերջինիս հետ հաղորդակցման համար:  

 

2. ԱԻԽ Անդաներ 

ԱԻԽ  անդամները ըտրվում են այն օպերատորների միջից, որոնք ունեն արտակարգ իրավիճակներին 

դիմակայելու հատուկ պատրաստվածություն: ԱԻԽ անդամների թիվը պետք է համապատասխան 

լինի շինհրապարակի տարածքին և աշխատանքների ծավալին:  

Ընդհանուր առմամբ, ԱԻԽ աձնակազմի ընդունելի հարաբերակցությունը հետևյալն է՝  

 1 Առաջին բուժօգնություն/ հրշեջ՝ շինհրապարակի ամեն 30 աշխատողի համար: 

ԱԻԽ կազմը ներառում է՝  

 Առաջին բուժօգնության աշխատակիցներ 

 Հրշեջներ 

 Շինհրապարակի բուժքույրեր և բուժակ 

 

5.2.3 Նշանակում  

 

ԱԻԽ նշանակվում է  Գործատուի կողմից և նշանակումը պետք է ստորագրվի ԱԻԽ անդամների կողմից: 

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խմբի ցուցակը պետք է հայտնի, և ամբողջական լինի բոլոր 

մանրամասներով՝ ներառյալ անունը, պաշտոնը և կոնտակտային համարը: Այս սխեման պետք է 

տեղադրվի շինհրապարկում՝ ցուցանակների վրա և համապատասխան աշխատանքային շրջաններում:   

 

5.3   ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒ (ՆԵՐ) 

Եթե ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ անձնակազմը և գույքը  ենթարկվում են Արտակարգ իրավիճակների 

ազդեցությանը, ԱԻԽ-ի ղեկավարը անմիջապես  ծանուցում է ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՆ: 
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ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ պարտավոր են աջակցել և համագործակցել, վթարային իրավիճակին ճիշտ 

դիմակայելու նպատակով:  

Համապատասխան ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պետք է տրամադրի որակավորված հրշեջներ, առաջին 

օգնության աշխատակիցներ՝  հետևելով նույն կանոններին, որոնք կիրառվում են ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ 

անձնակազմի համար: Այդ որակավորված օպերատորները կլինեն Արտակարգ իրավիճակների 

արձագանքման խմբի  կազմում և կգործեն  ԱԻԽ ղեկավարի գլխավորությամբ` ԵՆԹԱԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ 

գործունեության շրջանակներում:  

 

5.4 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄ 

Արտակարգ իրավիճակների կառավարման բոլոր միջոցառումները և գործողությունները պետք է 

պատշաճ կերպով գրանցվեն ԱԻԽ- ի ղեկավարի և ՃԻԽ- ի ղեկավարի կամ նրանց ներկայացուցիչների 

կողմից:  Արձանագրումը իրականացվում է կիրառելով հատուկ Արձանագրությունների մատյան 

(օրինակ `Հավելված 01):  

5.5 ԶԵԿՈՒՅՑ  

Պատահարները և արտակարգ իրավիճակների դեպքերը պետք է պատշաճ կերպով զեկուցվեն և 

հետաքննվեն: 

 

6 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

6.1 ԱՐԺԵՔՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ 

Արտակարգ իրավիճակների ցանկացած իրավիճակում ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ  պարտավոր է պահպանել 

հետևյալ արժեքների (առաջնահերթության կարգը): 

Մարդկային կյանք 

Բնապահպանություն 

Գույք  

Համբավ(Անվանիություն ) 

 

Համապատասխան արձագանքը սովորաբար կազմակերպվում է հետևյալ հերթականությամբ `  

 Պաշպանել 

 Զգուշացնլ 

 Միջամտել 
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1. Պաշպանել 
 

Պաշտպանել- նշանակում է ձեռնարկել բոլոր անհապաղ գործողությունները, որոնք կարող են կանխել 

արտակարգ իրավիճակի արագ զարգացումը՝ 

Օրինակ 

Դադարեցնել այն գործողությունները, որոնք հանգեցրել են միջադեպի առաջացմանը, տեղափոխել 

տուժողներին ավելի անվտանգ վայր: 

Անջատել սարքավորումները կամ հեռացնել այն նյութերը, որոնք կարող են վթարի վատթարացման 

պատճառ հանդիսանալ (օրինակ, հրդեհի դեպքում անջատել էլեկտրական սարքավորումները, հեռացնել 

այրվող նյութերը և այլն):  

Հեռանալ ազդեցության տակ գտնվող վայրից և հավաքվել հավաքատեղիում:  

Այս գործողությունները պետք է կատարվեն անվտանգ պայմաններում և առանց որևէ մեկին վտանգի 

ենթարկելու:  

2. Զգուշացում 

Զգուշացում- նշանակում է հայտնաբերել արտակարգ իրավիճակի սկիզբը և տեղեկացնել: Արտակարգ 

իրավիճակների արձագանքման թիմը պետք է անմիջապես ծանուցվի և մոբիլիզացվի՝ զանգահարելով 

ԱԻԽ ղեկավարին  կամ խմբի անդամներին: Եթե վթարային իրավիճակը հնարավոր չէ արդյունավետ 

ձևով կանխարգելել Շինհրապարակի ռեսուրսների միջոցով, ապա պետք է կանչել արտակարգ 

իրավիճակների  ծառայություն:  

Զեկույցը պետք է լինի հնարավորինս հստակ՝ օպերատորների միջամտությունը հեշտացնելու համար, և 

պետք է ներառի հետևյալ տեվյալները. 

 Զանգահարողի անունը 

 Զանգահարողի հեռախոսահամարը,  

 Միջադեպի վայրը, 

 Միջադեպի բնույթը (տեսակը, միջադեպում ներգրավված անձանց թիվը, և այլն.); 

 Իրականացված գործողությունները: 

Կապը  չպետք է դադարեցվի զանգի օպերատորի հետ, քանի դեռ նա բավարար տեղեկություն չի ստացել 

և զանգը ավարտելու թույլտվություն չի տվել:  

Նախագծի համար արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համարները ներկայացված են 

ստորև՝ 

 

101    Հակահրդեհային բրիգադ  

102    Ոստիկանություն 

103   Շտապ օգնություն 

+347 10472340  Էրեբունի բժշկական կենտրոն (Էրեբունի շտապ օգնություն  8119) 

+347 514000  Երևանի քաղաքապետարան  
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3. Միջամտել  

Միջամտել- նշանակում է միջոցներ ձեռնարկել արտակարգ իրավիճակին դիմակայելու, նվազագույնի 

հասցնելու վնասակար հետևանքները և պայմաններ ստեղծել մինչ վթարային իրավիճակը 

վերականգնելու համար: 

Այս գործողությունները ներառում են, օրինակ՝ 

 Առաջին օգնության ծառայություն և հրդեհից տուժածների բուժօգնություն, 

 Հրդեհը կանխարգելելու միջամտություն 

 Ամբողջ տրամագծով տեղադրել պաշտպանության շղթա:  

Կազմակերպել տարածքից տարհանում դեպի Հավաքատեղի և երաշխավորել  ամբողջ անձնակազմի 

անվտանգ պայմանները (անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել անհայտ  կորածների որոնում ); 

Գնահատել շենքերի և սարքավորումների անվտանգության վիճակը:  

Գնահատել արտակարգ իրավիճակների կառավարելիությունը, և այն դեպքում,  երբ այն կրիտիկական 

մակարդակի է հասնում, պահանջվում է արտաքին օժանդակություն (Մակարդակ 2 – Մակարդակ 3): 

 

6.2 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՍՑԵՆԱՐՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ 

ԱՅՍ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ Կ ԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏևՅԱԼ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ  

 Բժշկական արտակարգ իրավճակներ (վնասվածքներ / հիվանդություն); 

 Հրդեհ / պայթյուններ; 

 Բնական աղետներ, Երկրաշարժեր; 

 Ճանապարհային պատահարներ; 

 Էական վնասներ / Գույքի կորուստ. 

Ստորև բերված ենթապարբերություններում բերված են համապատասխան արձագանքման և 

ձեռնարկվելիք գործողությունների վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը. 
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                                                         6.2.1 Բժշկական տարհանում 

 

 
Fig. Medical Emergency flow chart 

 

1. Injury/illness- վնասվածք /հիվանդությոսւն 

2. Project - նախագիծ 

3. Alert- զգուշացում/ահազանգում 

4. Emergency response team: First aider-nurse- Անտակարգ իրավիճակի արձագանքման խումբ, Աձաջին 

օգնություն, բուժքույր 

5. Site medical assistance:victim transported to infirmary- շինհրապարակի բուժօգնություն, տուժածների 

տեղափոխում հիվանդանոց 

6. Site nurse order medical evacuation with ambulance- Շինհրապարակի բուժքույրի հրամանով 

բժշկական տարհանում շտապ օգնության մեքենայով 

7. End of emergency - Արտակարգ իրավիճակի ավարտ  

8. Report analyse, follow up – Զեկույցի վերլուծությունը և իրավիճակի հետակա զարգացումներ հետևում 

9. Stop operation move victim in a more safe location if possible, cordon of the area, keep vigilance on the 

victim condition – դադարեցնել գործողությունները, տեղափոխել զոհին ավելի ապահով վայր, եթե 

հնարավոր է, շղթայել տարածքը, հետևել տուժածի առողջական վիճակին 

10. Ճգնաժամային կառավարման խմբի մոբիլիզացիա  

Վնասվածք/հիվան

դություն 
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11. Top management support is necessary ? (repatriation communication with kin authority relashionship) – 

հարկավոր է Գլխավոր ղեկավարության աջակցություն (հայրենադարձություն, հաղորդակցություն 

բարեկամների հետ) 

12. Հոսպիտալիզացված տուժած  
 

 

 

 

 

 Ընդհանուր նկատառումներ 

Բժշկական արտակարգ իրավիճակները պահանջում են անհապաղ բժշկական միջամտություն և պետք է 

կիրառվեն նախապես սահմանված ընթացակարգերը, որպեսզի անմիջապես զգուցշացվեն և ներգրավեն 

առաջին օգնություն ցուցաբերողներին և նշանակված բժշկական խմբերին: Բոլոր արտակարգ 

իրավիճակները պետք է անմիջապես տեղեկացվեն հերթապահի ղեկավարին:  

 

 Երրորդ կողմի հիվանդանոցները, բժշկական կենտրոնները 

  

Միայն տեղական բժշկական կառույցները, որոնք հավատարմագրված և լիցենզավորված են  Պետական 

սանիտարական մարմնի կողմից կարող են իրականացնել մասնագիտական առողջության 

հետազոտություններ, հիվանդանոցի ախտորոշման ընթացակարգեր և բուժումներ: Արտակարգ 

իրավիճակի կոնտակտային համարը և այդ բժշկական կենտրոնների առաջին կոնտակտային անձի 

անունը կտեղադրվի շինհրապարակի ցուցանակների վրա և բուժկետում: 

 

 Բժշկական արտակարգ անձագանքման  (ԲԱԱ) Դասակարգում  

o Մակարդակ 0 

0 մակարդակի արձագանքը ակտիվացնում է ԲԱԱ համակարգը: 

Զանգահարել  ԲԱԲ (Նշանակված առաջին բուժօգնության) պատասխանատու/անձին: 

Այս մակարդակի համար անհրաժեշտ չէ հատուկ որվակավորում:  

Արտակարգ իրավիճակներում գտնվող անձը պետք է զգուշացնի վթարի մասին և արձագանքի կյանքի 

ցանկացած անհապաղ սպառնալիքի դեպքում:  

 

o Մակարդակ 1 

 1 մակարդակը սկսվում է այն ժամանակ, երբ Նշանակված առաջին բուժօգնության անձը ժամանում է 

վնասվածքի վայր: 

 Սա այն դեպքն է, երբ առաջին օգնության ժամանակ կիրառվում  է ավտոմատացված արտաքին 

դեֆիբրիլյատոր (ԱԱԴ) և  CPR (սրտանոթային վերակնդանացում): 

I-ին մակարդակի հետ կապված ունակությունները կենտրոնացած են առաջին օգնույան նշանակված 

անձի վրա:  
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Նրանք պատրաստված են բազային գնահատական տալու և վնասվածքի պատմության բացահայտման 

համար:  

Նրանք նաև վերապատրաստված են դժբախտ պատահարների գնահատման, բազային շնչառական 

օդուղիների   կառավարման, առաջադեմ սրտի կյանքի աջակցություն (ACLS), շոկի նախնական 

կառավարման և առաջնահերթությունների գծով: 

Առաջին օգնության նշանակաված անձը կունենա իրենց առաջին օգնության արկղիկնրը:  

Այս արկղիկները պետք է կնքված լինեն զմուռսով և օգտագործվեն ավելի լուրջ իրավիճակների համար, 

քան այն խնդիրները, որոնք պարզապես պահանջում են բժշկական կպչող ժապավեն (santavik) կամ 

պառացետամոլ  (այդ պարագաները կարող են պահվել առանձին վիրակապերի արկղիկում):  

Բժշկական անձնակազմը պետք է  թարմեցնի առաջին օգնության արկղիկները շաբաթվա կտրվածքով:  

Արկղիկներին կկցվեն հատուկ թղթիկներ`որոշելու, թե արդյոք արկղիկերը օգտագործվել են և երբ են 

վերջին անգամ սպասարկվել:  

Այս գործընթացների համար կպահվի գրանցամատյան և հասանելի կլինի արտաքին աուդիտի համար:   

 

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 2 

Մակարդակ II կապված է հոսպիտալիզացման հետ և բաժանվում է չորս փուլի՝  

Փուլ I 

Հաղորդակցում Առաջին օգնության նշանակված անձի հետ, որպեսզի բացահայտվի վնասվածքի վայրը և 

եղելությունը: 

i. Փուլ II 

Սկսում է բժշկի ժամանմամբ, որը գնահատում է վնասվածքը և հետագա քայլերը:  

Փուլ III 

Սկսել անհապաղ բուժում, եթե նշակակված է:  

Նրանից հետո, երբ շնչառական ուղիների, արյան շրջանառության և անշարժության խնդիրները լուծված 

են, տուժածը տեղափոխվում է բուժհաստատություն կամ մոտակա հիվանդանոց:  

o ՄԱԿԱՐԴԱԿ  3 

Մակարդակ  III վերաբերում է բժշկական տարհանման արտերկիր, այն դեպքերի համար, որոնք  

պահանջում են բժշկական խնամք, որը հասանելի չէ երկրում: Վնասված անձինք, որոնք 

մասնագիտացված բուժման կարիք ունեն, որը հասանելի չէ երկրում, կվերադարձվեն հայրենիք, 

անհրաժեշտ բուժօգնության համար,  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ մարդկային ռեսուրսների և լոգիստիկ բաժնի 

պատասխանատվության ներքո և համաձայն պատճառահետևանքային տեսակի:  
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 Բժշկական էվակուացիայի համար ընտրված պետական հիվանդանոց  

ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

 
 

 

Տիտոգրադյան 14, Բժշկական կենտրոն, Երևան - 0087, Հայաստան, 

Ընդունարան: +374 10 47 23 40 

Տեղեկատվական ծառյություն (24/24): +374 10 47 11 00 

Շտապ օգնություն ՝ 8119 

Ֆաքս +374 10 45 82 87 

Էլ-փոստ՝ hospital@erebouni.am 

https://www.erebunimed.com/eng/index 

Հիվանդանոց տեղափոխելու երթուղին

 

https://www.erebunimed.com/eng/index
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Հեռավորությունը՝ վայրից մինչև հիվանդանոց: 4.8 կմ 

Պահանջվող ժամանակ: 10’ 

6.2.2 Հրդեհ և պայթուն  

 
Fig. Fire/Explosion flow chart 

1.Fire /explosion- հրդեհ/պայթյուն 
2. protect- պաշտպանություն 
3.Alert-ահազանգում 
4. Emergency response/team: fire fighters – Արտակարգ 
իրավիճակների արձագանքման խումբ, հրշեջներ 
5. Attempt to extinguish the fire- Հրդեհը մարելու փորձ  

CMCL leader call/public fire brigade- զանգ CMCL  

ղեկավարին/ հրշեջ բրիգադ 
6. End of emergency-Արտակարգ իրավիճակների 
ավարտ 
7. Report, analyse, follow up – զեկույց, վերլուծություն, 
ավարտ 
8.Notification to CPY by ERTL-ծանուցում CPY-ին 
ԱԻԽՂ-ին 
9.Fire has been estinguished - Հրդեհը մարվել է 

10. mobilisation of crisis management team- 

ճգնաժամային իրավիճակի ղեկավարման խմբի 
համակենտրոնացում 
11. Top management support is necessary?(recovery, 
impact on schedule, insurance, authority, relashionship- 

Անհրաժեշտ է գլխավոր ղեկավարության 
աջակցությունը ?(վերակնգնում, ազդեցություն 

ժամանակացույցի վրա, ապահովագրություն, 

իրավասություն, հարաբերություն ) 
 

 Ընդհանուր նկատառումներ  
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Հրդեհի հայտնաբերման դեպքում, Հերթապահ ղեկավարին ահազանգելուց հետո, յուրաքանչյուրը կարող 

է պայքարել հրդեհի դեմ, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե նա իրեն պատրաստված չի զգում:  Մոտակա 

կրակմարիչները պետք է օգտագործվեն ըստ հրդեհի տեսակի (տես աղյուսակը ներքևում), մինչև որ 

կրակմարիչների նյութը ավարտվի: Այդ դեպքում հարկավոր է վայր դնել (հորիզոնական դիրքով, և 

վերցնել հաջորդը):   

 

 Հրդեհի տեսակները 

1. ԴԱՍ Ա – դյուրավառ նյութեր 

• Սովորական վառելիքներ, կամ մանրաթելային նյութեր   

• փայտ, թուղթ, հագուստ, ռետին  

• որոշ տեսակի պլաստիկ  

2. ԴԱՍ Բ – հեղուկ վառելիքներ 

3. Դյուրավառ կամ այրվող հեղուկներ, ինչպիսիք են յուղերը, ճարպեր, խեժ, նավթի հիմքով 

ներկերը և լաքերը, բենզին, կերոսին, ներկ, ներկերի մաքրող նյութեր:  

4. ԴԱՍ Գ – Այրվող գազ 

• ԴԱՍ ‘Գ’ հրդեհները ներառում են բնական գազ, հեղուկ գազ, ինչպիսք են Բութան և պրոպան:  Այս 

դասը ներառում է բժշկական կամ արդյունաբերական գազեր:  

 

5. ԴԱՍ Դ – Մետաղյա հրդեհներ 

6. Որոշակի այրվող մետաղներ, ինչպիսիք են մագնեզիումը, տիտանը, կալիումը և նատրիումը: Այս 

մետաղները այրվում են բարձր ջերմաստիճաններով և տալիս են բավարար թթվածին`այրման 

համար: Նրանք կարող են ռեակցիայի մեջ մտնել ջրի կամ այլ քիմիական նյութերի հետ և պետք է 

խնամքով վարվել դրանց հետ:  

7. Էլեկտրական հրդեհ (Կարողէ լինել հրդեհի յուրաքանչյուր դասում) 

• Այս հրդեհները տեղի են ունենում էներգետիկ էլեկտրական սարքավորումների մեջ, որտեղ 

կարևոր նշանակություն ունի մարման մեխանիզմի ոչ էլեկտրական հաղորդակցությունը: Ջուրը 

կամ ջուր պարունակող լուծույթները երբեք էլեկտրական հրդեհում չեն օգտագործվում, քանի որ 

Էլեկտրական աղբյուրների շուրջ իրերը կարող են այրվել, քանի որ էլեկտրաէներգիան այրման 

աղբյուր է, որը կսնուցի հրդեհը, մինչև նրա վերջնական մարելը: 

  

 Կրակմարիչների տեսակները 

1. Ջուր 

• Կարմիր  

• Հարմար է Ա դասի հրդեհների օգտագործման համար, փայտի և թղթի համար: 

• Հարմար չէ այրվող հեղուկների, խոհանոցային յուղերի համար: 

• Էլեկտրական հրդեհների օգտագործման համար անվտանգ չէ 
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• Մարում է սառեցման միջոցով 

2. Փրփուր  

• Կաթնագույ  (հին տեսակը) կամ կարմիր  պիտակը կաթնագույն 

• Հարմար է Ա և Բ հրդեհների համար 

• Անվտանգ չէ էլեկտրական հրդեհների համար  

3. Մարում է սառեցման և վառվող հեղուկի հերմետիզացման  միջոցով:  

4. Փոշի 

• կապույտ (հին տեսակը ) կամ  կարմիր կապույտ պիտակով: 

• լավագույնն է Բ դասի հրդեհների համար, ինչպես նաև ապահով է ցանկացած տեսակի հրդեհի 

համար: 

5. Աշխատում է վառելիքի հետ քիմիական ռեակցիայի մեթոդով:  

6. CO2 (Ածխաթթու գազ) 

• Սև (հին տեսակը) կամ կարմիր սև պիտակով (նոր տեսակը) 

• Լավագույնն է Բ և Գ դասի հրդեհների համար ինչպես նաև ապահով է ցանկացած տեսակի 

հրդեհի համար: 

• Ապահով է օգտագործել էլեկտրաէներգիայի հետ կապված հրդեհների համար:   

• Մարում է թթվածնի մակարդակի իջեցման և սառեցման մեթոդով:  

 
Fig. Proper fire extinguisher per type of fire 

 

 Կրակմարիչների կիրառումը  

Կրակմարիչների ճիշտ օգտագործման համար պահանջվում է 4 գործողություն:  

Այս գործողությունները սովորաբար նշվում են հետևյալ հապավումով՝P.A.S.S. 

 

 

քաշել անվտանգության Ուղղել կրակի Սեղմել լծակը Շարժել մի կողմից մյուս 



 Cpy n.: 8001-00001001-ZS-000004 Cls 4 

Ctr n.: 8001-01181921-ZS-000004 Rev 00 

էջ 27՝  61-ից 

 

 

 

ecc6b51cd71cc8c1b271ba1a7a893be04deffde38f2f3b374b0a0c692112573f 

կողպեքը աղբյուրին   կողմ  

Սա թույլ կտա ձեզ 

քաշել անվտանգության 

կողպեքը հրդեհաշիջող 

նյութը դուրս բերելու 

համար  

Մեջտեղ կրակելը 

անարդյունավետ է, 

հրդեհաշիջող նյութը 

կանցնի բոցի միջով  

Սա թույլ կտա բաց 

թողել հրդեհաշիջող 

նյութը ճնշման 

արդյունքում  

Ընդգրկել հրդեհի ողջ 

տարածքը: Ակնհայտ է, 

որ լուսաբռնկիչը 

լուսաբանում է: Հետևել, 

որպեսզի նորից չկրկնվի 

    
Fig. The P.A.S.S. method 

 

• Հրդեհի դեմ չպետք է պայքարել. 

• Եթե հրդեհը տարածվում է այն կետից դուրս, որտեղ այն սկսվել է: 

• Եթե օպերատորը  իր ետևում չունի փախուստի ելք հրդեհի մարման ժամանակ:  

• Եթե հրդեհը կարող է արգելափակել գոյություն ունեցող միակ փախուստի ելքը:  

• Եթե օպերատորը չունի համապատասխան հակահրդեհային սարքավորումներ:  

• Եթե օպերատորը պատրաստված չէ կամ լավ չի զգում: 

• Եթե հրդեհաշեջ նյութը վերջացել է կամ սարքին վիճակում չէ:  

• Թվարկված իրավիճակներից որևէ մեկում խորհուրդ չի տրվում անձամբ պայքարել կրակի դեմ, 

բայց անհրաժեշտ է զանգահարել մասնագիտական օգնության:  
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Երկրաշարժ 

 

 
  Fig. Natural disaster flow chart 

1. Earthquake - Երկրաշարժ 

2. Protect-պաշտպանություն 

3. Alert-ահազանգ 

4. Emergency response team: assessment of the condition of the site. Verification that all personne; is accounted-
Արտակարգ իրավիճակներ արձագանքման խումբ , շինհրապարակի պայմանների գնահատում, ստուգում, 
որ ամբողջ աշխատակիցների քանակը 

5. Cmcl leader call public fire brigade- զանգ CMCL  ղեկավարին/ հրշեջ բրիգադ 

6. End of emergency- Արտակարգ իրավիճակների ավարտ 

7. Reposrt,analyse, follow up- զեկույց, վերլուծություն, ավարտ 

8. Top management support is necessary?(recovery, impact on schedule, 

insurance, authority, relashionship- Անհրաժեշտ է գլխավոր ղեկավարության 
աջակցությունը ?(վերակնգնում, ազդեցություն ժամանակացույցի վրա, 

ապահովագրություն, իրավասություն, հարաբերություն ) 
9. Report, analyse, follow up – զեկույց, վերլուծություն, ավարտ 

 

 Ընդհանուր նկատռումներ  

Քանի որ նախագիծը գտնվում է բարձր սեյսմիկ գոտում, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պետք է ապահովի 

Երկրաշարժերի համապատասխան արձագանքման համակարգ: 

  

Հիմնական գործողությունները, որոնք պետք է ձեռնարկվեն 

1. Կանխարգելում 

 Երաշխավորել, որ բոլոր աշխատակիցները իրազեկ են երկրաշարժի վտանգների մասին  

 Բոլոր շենքերն ու կառույցները կկառուցվեն լավագույն ինժեներական նախագծի համաձայն.  
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 Կահույքը և պահարանները ամրացված կլինեն պատերին:  

 Կստուգվի կախված առակարների կայունությունը:  

 Պահպանման գոտիներում և բեռնարկղերում կոտրված նյութերի, դյուրավառ նյութերի և 

վտանգավոր քիմիական նյութերի համապատասխան պահեստավորում  (ընտրելով 

հնարավորինս ամենաանվտանգ դարակները): 

 Բոլոր աշխատակիցների արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգերի հետ ծանոթացում, 

ներառյալ փախուստի և ելքերի երթուղիների տեղադրումը, ինչպես նաև կրակմարիչներից, 

ազդանշաններից օգտվելու հմտություններ: 

 Հերթական արտակարգ իրավիճակների վարժությունների կազմակերպում: 

 

Միջադեպի ժամանակ  

Եթե կառուցվածքային ամուր շենքի ամբողջ անձնակազմը պատրաստված լինի՝ 

o Արագ բացել բոլոր ելքի դռները և պատուհանները  

o Թաքնվել ամուր սեղանի կամ գրասեղանի տակ և պաշտպանել գլուխը ձեռքերով  

o Հեռու մնալ ապակե պատուհաններից, դարակներից, պահարաններից և այլ ծանր 

օբյեկտից: 

o Զգուշանալ ընկնող օբյեկտներից և զգոն լինել: 

Եթե բացօթյա տարածքում բոլոր կադրերը պատրաստված լինեն.   

o Հեռու մնալ ծառերից էլեկտրահաղորդման գծերից, փոսերից ևբետոնե կառույցներից. 

o Հեռու մնալ կտրուկ զառիվայրերից և գետնափորերից, որոնք կարող են ենթարկվել 

սողանքների: 

o Ընթացող մեքենայի մեջ լինելու դեպքում կանգնեցնել այն և դուրս գալ: Չփորձել անցնել 

կամուրջներ:  

2. Միջադեպից հետո 

 Պատրաստ լինել ցնցումներին: Ցնցման դադարից հետո բոլոր աշխատակիցները պետք է դուրս 

գան շենքի ամենաանվտանգ ճանապարհով: 

 Ամբողջ անձնակազմը պետք է տեղեկացված լինի, որ չպետք է օգտվի վերելակներից, չպետք է 

մուտք գործի վնասված շենքեր, ժամանակավոր անապահով կառույցներ, հեռախոսից օգտվել 

միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում:   

 ԱՄբողջ անձնակազմը պետք է ստուգվի հնարավոր վնասվածքների համար:  

 Բոլոր ջրատարները և էլեկտրական գծերը պետք է ստուգվեն: 

 Ժամանակավոր կոնստրուկցիաների և փայտամածների անկայունության ստուգում:   

 Վերահսկել քիմիական նյութերի և վտանգավոր նյութերի բեռնարկղերի և պահեստավորման 

վիճակը հնարավոր արտահոսքերի կանխարգելման համար:   

 Վերահսկել հրդեհների առկայությունը :  
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Երկրաշարժի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման վերաբերյալ հրահանգը պետք է փակցված 

լինի Ա և Ա-ի համապատասխան տեղեկատվական ցուցանակի վրա և անձնակազմը  պետք է իրազեկվի 

նաև հատուկ հրահանգավորման և անվտանգության հանդիպումների միջողով:   
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6.2.4 Ճանապարհատրանսպորտային պատահար 

 

- Move vehicle in safe location
- Identify the position with triangle 
and turn signals
-Wear High visibility Vest
-Free passengers blocked if possible

Road Traffic 

Driver assess the nature
and severity of incident

Alert

Protect

Yes

No

Call Police, Public 
Assistance. 
Ambulance

Top Management support is 
necessary? (Insurance, 

Authority relationship, etc)

End of Emergency

Report, Analyse, Follow up

Yes

Any person injured? Any 
other vehicle involved? 
Any 3rd part damage?

Driver must assess first his physical 
condition and then other passenger 
condition. Check sign of blood, body 
reaction, respiration, loss of cosciousness. 
If Driver get incapable other passenger 

CRISIS MANAGEMENT
(level 3 Emergency)

Notification to 
COMPANY

 
Fig. Road Traffic incident flow chart 

1 Road traffic incident – Ճանապարհատրանսպորտային պատահար 
2 Protect- պաշըպանություն 

3 Alert-ահազագում 
4 Driver assess the nature and severity of incident-  Վարորդը գնահատում է պատահարի ծանրությունը 

5. any person injured any other vehicle involved? Any 3-rd part damage- կան արդյոք վնասված անձիք կամ այլ 
ներգրրաված մեքենա  

6. call police, pulic assistance, ambulance-զանգահարել ոստիկանություն, պետական աջակցություն, շտապ 
օգնություն 

7. end of emergency-ԱԻ ավարտ 
8 report analyse follow up- զեկույց, վերլուծություն, ավարտ 

9 crisis management (level 3 emergency)- ճգնաժամային իրավիճակի կառավարում (մակարդակ 3 Արտակարգ 
իրավիճակ) 

          10 Top management support is necessary( insurance, authority 

relationship)- Անհրաժեշտ է գլխավոր ղեկավարության աջակցությունը 
?(վերակնգնում, ազդեցություն ժամանակացույցի վրա, ապահովագրություն, 

իրավասություն, հարաբերություն ) 
 

            11 notification to company- զեկուցում ընկերությանը  
 

 
 

 

 Ընդհանուր նկատառումներ  

Այստեղ նշված արտակարգ իրավիճակների արձագանքը պետք է ներառի ճանապարհային 

երթևեկության բոլոր միջադեպերը, որոնք կապված են աշխատանքի հետ : Արդյունավետ արձագանքի 
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առաջնային նպատակն այն է, որ միջադեպի գտնվելու վայրում ապահովվի անվտանգ պայմանների 

վերականգնումը հետագա միջադեպերից խուսափելու համար:  

 

Հիմնական գործողությունները, որոնք պետք է ձեռնարկվեն. 

 Անմիջապես տեղեկացնել միջադեպի մասին, հերթապահ մենեջերին և  ոստիկանությանը:  

 Վարորդները, եթե կարող են, տեղափոխում են մեքենան անվտանգ վայր, եթե նրա դիրքը կարող 

է առաջացնել վթարային իրավիճակի սրման վտանգ: Եթե չկա անմիջական ռիսկ, ապա ավելի 

լավ է թողնել մեքենան, որտեղ այն գտնվում է ` հետաքննությունը և տվյալների հավաքումը 

հեշտացնելու համար: 

 Անհրաժեշտ է նշել տարածքը նախազգուշացման եռանկյունով: Նշում. վարորդը պետք է հագնի 

մեքենայի սարքավորումների մեջ գտնվող բարձր տեսանելիության բաճկոնը: 

 Հարկավոր է շտապ օգնություն ցուցաբերել մեքենայի մեջ գտնվող մյուս ուղևորներին, եթե 

այդպիսիք կան:   Սա նշանակում է ստուգել նրանց ֆիզիկական վիճակը (օրինակ, եթե նրանք 

հայտնվել են ծուղակում):  

6.2.5 Էական վնաս / գույքի կորուստ   

 

 

Fig. Material 8 Damage/Asset loss-Էական վնաս /գույքի 
կորուստ 

7 Protect-պաշտպանություն 

6 Alert-ահազանգում 
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5 emergency response team- Արտակարգ իրավիճակի 
ահազանգման խումբ 

4.Assessement : Any person injured, any fire ignition? – 
գնահատում, կան արդյոք վնասված անձիք, ցանկացած 
հրդեհի բռնկում 

3. End of emergency- ԱԻ ավարտ 
2. Report analyse follow up- զեկույց, վերլուծություն, ավարտ 

1.Top management support is necessary?(recovery, impact on schedule, 

insurance, authority, relashionship- Անհրաժեշտ է գլխավոր ղեկավարության 
աջակցությունը ?(վերակնգնում, ազդեցություն ժամանակացույցի վրա, 

ապահովագրություն, իրավասություն, հարաբերություն ) 

9. Mobilisation of crisis management team – վթարային իրավիճակի մոբիլիզացման խումբ  
 

 

 
 

 Ընդհանուր նկատառումներ  

Նույնիսկ, եթե դեպքը հանգեցնում է միայն գույքի վնասմանը, առանց ազդեցության աշխատակիցների 

կամ շրջակա միջավայրի վրա, ոչ պատշաճ արձանգքման դեպքում այն կարող է արագ վերածվել 

մարդկային և  շրջակա միջավայրի վնասի: Վնասը կարողէ նաև լուրջ ազդեցություն թողնել ՆԱԽԱԳԾԻ 

գործողությունների և ընթացքի վրա, հետևաբար անհրաժեշտ է, որ բոլոր գործողությունները ճիշտ 

ձևակերպվեն:  

 

 Հիմնական գործողությունները, որոնք պետք է ձեռնարկվեն 

 Անմիջապես դադարեցնել աշխատանքը և ապահովել տարածքը  

 Տվյալ նյութի ղեկավարման մեջ ներգրավված բոլոր աշխատակիցների ստուգում 

հավաստանալու, որ միջադեպի հետևանքով ոչ ոք  չի վնասվել:  

o Ստուգել, որ հրդեհի աղբյուրը կանխվել է:  

o Հեռացնել վտանգավոր և այրվող նյութերը:  

 Անջատել շարժիչները, եթե այրվող մթնոլորտի ստեղծման վտանգ կա:   

 Ստուգել բոլոր կառույցների և կայանների կայունությունը, որոնց վրա կարող էր միջադեպը 

ներգործել (օրինակ `եթե կառույցի վրա ծանր նյութեր են ընկել, անհրաժեշտ է, որ այդ կառույցի 

կայունությունն ու ամբողջականությունը չվտանգվեն) : 

 Եթե միջադեպը վնաս է հասցրել նյութերին կամ սարքավորումներին, ապա անհրաժեշտ է 

կատարել այդպիսի նյութի պայմանների ամբողջական գնահատումը `ապահովելու համար, 

որպեսզի դրա հետագա օգտագործումը որևէ ռիսկ չառաջացի անձնակազմի անվտանգության 

համար: Նման գնահատումը կատարվում է լիազորված անձի կողմից և, անհրաժեշտության 

դեպքում, կապ է հաստատվում արտադրողի հետ: Վնասված նյութերը պետք է անհապաղ 

վերանորոգվեն կամ հեռացվեն շինհրապարակից, եթե հնարավոր չէ վերանորոգել:   

 Ստուգել միջադեպի հետևանքով  շրջակա մրջավայրում արտահոսքերի և վնասակար նյութերի 

առկայությունը (օր. ստուգել ճզմված մեքենաների յուղի արտահոսքերը): Եթե տեղի է ունեցել 
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շրջակա մրջավայրի արտակարգ իրավիճակ, ապա պետք է անմիջապես  պետք է ցուցաբերվի 

պատշաճ արձագանք  (տես՝ պարբերություն 8.0 արտանետում/արտահոսք շրջակա միջավայր): 

 

7. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ  

7.1 ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ  ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՊԼԱՆ  

Արտակարգ իրավիճակների պատասխանատու խմբի բոլոր կոնտակտների մանրամասները պետք է 

հայտնի և տեսանելի լինեն անձնակազմին, պետք է տեղադրված լինեն աշխատանքային վայրերում 

՝ցուցատախտակների վրա:  (օր Հավելված 03): 

Արտակարգ իրավիճակների պլանը պետք է հստակ տեսանելի լինի և տեղադրվի բոլոր աշխատանքային 

վայրերում ՝ցուցանակների վրա:  

Արտակարգ իրավիճակների սարքավորումների վայրը (Առաջին օգնության պայուսակ, պաշտպանական 

իրերի հավաքածու, հրդեհամարիչներ.): 

 Վթարային ելքեր, փախուստի ելքեր, և Հավաքատեղի: 

 

7.2 ՀԱՎԱՔԱՏԵՂԻ ԵՎ ՓԱԽՈՒՍՏԻ ԵԼՔԵՐ 

Արտակարգ իրավիճակների դեպքում, ԱԱԽ-ի ղեկավարը կամ նրա փոխարինողը կարող են 

տարհանման հրաման տալ շինհրապարակից:    

Շինհրապարակի տարհանման դեպքում, ովքեր ուղղակիորեն ներգրավված չեն արտակարգ 

իրավիճակներում, պետք է ուղղորդվեն դեպի մոտակա հավաքատեղի՝ հետևելով հավաքատեղիի 

կանոններին:  

 Բոլոր սարքավորումները պետք է անվտանգ ռեժիմում լինեն (օրինակ, անջատել էլեկտրական 

գործիքներ) նախքան հավաքատեղի  գնալը:  

 Անձնակազմը պետք է ուղղորդվի դեպի հավաքատեղի՝ հանգիստ, առանց վազելու և աղմուկի;  

 Բոլոր տրանսպորտային միջոցների ուղեկիցները և վարորդները պետք է կանգնեցնեն 

մեքենաները մի կողմում  (առանց խցանում առաջացնելու), անջատել շարժիչը, թողնել 

բանալիները  և ոտքով գնալ հավաքատեղի:  

 Հավաքատեղիում հավաքվելուց հետո, պետք է հաշվել մարդկանց քանակը և սպասել 

հրահանգների:  

 Միայն ԱԻԽ ղեկավարը կարող է հայտարարել արտակարգ իրավիճակի ավարտը և  կանոնավոր  

շահագործման վերսկսումը: 
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Fig. Muster Point Sign 

Դեպի արտակարգ իրավիճակների փախուստի ելքերը և հավաքատեղի տանող տարհանման ուղիները  

պետք է հստակորեն սահմանված և նշված լինեն նշաններով: Փախուստի ուղիները պետք է 

բավականաչափ լայն լինեն, անձնակազմի արագ և հեշտ փախուստը թույլատրելու համար և 

ֆունկցիոնալ վթարային դեպքերի համար (օրինակ `փրկարարական պատգարակներ) և դրանք պետք է 

պահվեն  հասանելի վայրում:  

 

Fig. Escape ways signs 

7.3 ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ  

 Շինհրապարակում բժշկական օգնության կազմակերպումը մշակվում է երկու մակարդակով: 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ամբողջ շինարարական աշխատանքների ընթացքում ապահովում է հետևյալի 

ներկայությունը՝ 

 Շինհրապարակի բուժքույր / բուժակ 

 բուժկետ / հիվանդասենյակ 

 Վերապատրաստված առաջին բուժօգնության անձնակազմ, աշխատանքների ծավալին և 

բնույթին համապատասխան թվով (բայց ոչ պակաս, քան 1 շտապ օգնություն, յուրաքանչյուր 

30 աշխատակցի համար):  

 Առաջին բուժօգնության, համաձայն ՀՀ օրենսդրության կամ միջազգային ստանդարտների 

(օրինակ, DIN 13155, 13157): 

 Շինհրապարակում աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում բժշկական 

հաստատությունները կշարունակեն գործել: 

 Նշում. Նախագծի նախնական փուլում, ինչպես օրինակ շինհրապարակի համակենտրոնացումը և պատրաստումը, 

ապահովված են լինելու  պետական հիվանդանոցներ տեղափոխելու հնարավորությամբ և բուժ ծառայությունների 

հետ արդյունավետ կապի միջոցներով:  

 

 

7.3.1 Շինհրապարակի բուժակ/պարամեդիկ 

Կարող է լինել բժիշկ կամ պրոֆեսիոնալ բուժքույր: 

Շինհրապարակի բուժակը պետք է հասանելի լինի շինհրապարակի աշխատանքային ժամերին և պետք է 

ունենա առաջին բուժօգնության մասնագետ (ԱԲՄ) – միջին  որակավորման (կամ համապատասխան 

որակավորում այլ երկրներում):  

Նա պետք է կարողանա իրականացնել հետևյալ գործողությունները 

 Առաջին օգնություն և նախնական բուժում 
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 Առաջին բուժօգնության և շտապ օգնության մեքենայի պատրաստություն  

 Դիմել արտաքին բժշկական, փրկարարական և արտակարգ իրավիճակների 

ծառայությունների դիմում Request of external medical, rescue and emergency services when 

required 

օգնությանը 

Management of drugs and other medical equipment  Աջակցություն շինհրապարակի ղեկավարությանը վթարային իրավիճակի մասին զեկույցում: 

Provision of assistance to the site management with regard to completing the accident report  Առաջին օգնության ծառայությունների գրանցում 

 

7.3.2 Նշանակված առաջին օգնության մասնագետներ  

Բացի շինհրապարակի բուժակից, աշխատանքների ընթացքում շինհրապարակի ցանկացած վթարի 

վայրում և արտակարգ իրավիճակներում ցանկացած ժամանակ օգնություն ապահովելու նպատակով 

պետք է ապահովված լինի տեղական օրենսդրությանմբ պահանջվող առաջին օգնություն 

ցուցաբերողների թվաքանակը:  

Առաջին օգնություն ցուցաբերողների թիվը պետք է լինի հետևյալ հարաբերակցությամբ.  

առնվազն մեկ որակավորած աշխատող՝ առաջին օգնության տրամադրման կամ թիմի փրկարարական 

կամ տարհանման աշխատանքների իրականացման համար, իսկ աշխատողների  մեծ թվաքանակի 

դեպքում պետք է հասանելի լինեն լրացուցիչ առաջին օգնության աշխատակիցներ, հաշվի առնելով 

յուրաքանչյուր 30 աշխատակցի համար 1 առաջին օգնության աշխատակից հարաբերակցությունը: 

Առաջին օգնության աշխատակիցները կընտրվեն   այն աշխատողների շրջանակներում, որոնք ստացել 

են համապատասխան որակավորում օրենքով սահմանված պահանջների և միջազգային ճանաչված 

ստանդարտների համաձայն և ունեն վավեր ատեստավորում: 

 

7.3.3 Բուժկետ – հիավանդասենյակ  

Առաջին բուժկետի գտնվելու վայրը պետք է հստակ նշված լինի, և կառույցը պետք է դժվարանցանելի 

չլինի պատգարակների համար: Բուժկետի/ առաջին օգնության կետի համար օգտագործվող տարածքի 

տեսակը պետք է բավականաչափ մեծ լինի`հիվանդների համար համապատասխան ծառայություն 

ապահովելու համար և պետք է կազմակերպված լինի տեղական օրենսդրության համաձայն: Բուժկետի 

գտնվելու վայրը պետք է հստակ նշված լինի: Բուժկետին վերաբերող առաջարկությունները 

ներկայացված են Հավելված 4-ում:  

 

7.4 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ առնվազն պետք է տրամադրի  հետևյալ միջոցները.  

Շարժական ցնցուղներ քիմիական նյութերի համար; 

 Կրակմարիչներ 

 ձեռքի CO2 կրակմարիչներ 

 ABC փոշի կրակմարիչներ 

 Կապի միջոցներ, բջջային հեռախոսներ, հեռահաղորդակցական կապի միջոց (ռացիա) 
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 Գազից պաշտպանվելու միջոցներ (շնչադիմակ, գազի դետեկտորներ) գազի կամ հզորությունների 

առկայությամբ գոտում աշխատելու դեպքում: 

 

8 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿ ԵՎ ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ  

Սույն բաժնում ներկայացված է արտահոսքերի արձագանքման ընթացակարգը (այսուհետ, 

Ընթացակարգ), որը հատուկ ընթացակարգ է և  հանդիսանում է ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ փաստաթղթերի մի 

մասը, որոնք կկիրառվեն աշխատանքի կատարման ընթացքում: Հետևյալ ոլորտները և իրերը 

հանդիսանում են պոտենցիալ արտահոսքերի աղբյուր շինարարական աշխատանքների ընթացքում:  

Արտահոսքերը կարող են ներառել ածխաջրածիններ և քիմիական նյութեր.  

 գեներատորներ 

 Ամբարձիչներ և այլ  բարձրացնող մեխանիզմներ  

 Կոմպրեսորներ և ջեռուցիչ 

 Մեքենաներ և շինարարակա տեխնիկա 

 Էքսկավատոր  

 Շինհրապարակում վառելիքի պահեստավորման սենքեր  

 Մշակված/օգտագործված յուղի պահեստներ  

 Արհեստանոցներ, սարքավորումներ և մեքենաների սպասարկման և կայանման տարածքներ   

 Քիմիական նյութերի պահպանման և ներկերի տարածքներ:  

Աշխատանքային գործունեության ընթացքում արտահոսող/արտանետվող նյութերը հետևյալն են՝  

1. Դիզել և յուղեր ((հիդրավլիկա և քսանյութեր) 

2. Քիմիական նյութեր (ներկեր, լուծույթներ, թթուներ մարտկոցներից ):  

 Թույլատրվում է միայն քիմիական նյութերի աննշան արտահոսք:  

 Չի նախատեսվում մեծ վտանգ պարունակող վնասակար նյութերի արտահոսք:  

3. Քիմիական նյութերի որոշ փոքր արտահոսքեր կարող են առաջանալ ներկելու, մաքրման և 

սպասարկման աշխատանքների ժամանակ: 

4. Ներկերի, լուծիչներ, մարտկոցների օգտագործումը, կարող են լինել փոքր արտահոսքի 

պոտենցիալ աղբյուրներ:   

5. Կեղտաջրեր (նավամբարային ջրեր, կենցաղային կեղտաջրեր, արտադրական կեղտաջրեր, 

հիդրո-հետազոտական ջուր):  

 

8.1 ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ  

Շինհրապարակում պետք է լինի համապատասխան ածխաջրածնային և քիմիական արտահոսքերի 

կանխարգելման և մաքրման նյութեր և սարքավորումներ: Սարքավորումներ, որոնք կներառեն 

արտահոսող նյութերի հեռացման համակարգեր (կաթիլ հավաքող սկուտեղ, (поддон)), նավթի 

արտահոսքի կանխարգելման նյութերի հավաքածուներ: Արտահոսքի կանխարգելման քսուքները կարող 
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են ունենալ նավթի / քիմիակատների կլանող բարձիկներ, ներծծող գուլպաներ, ինչպես նաև պարկեր, 

մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Այս ներծծող նյութերի 

հավաքածուները պետք է հասանելի լինեն հնարավոր արտահոսքերի աղբյուրների մոտ, 

մասնավորապես վառելիքի / քիմիական պահեստավորման տարածքներում, գեներատորների, 

ավտոկայանատեղերում, փորվածքների և տրանսպորտային միջոցների մոտ, որոնք կարող են 

պոտենցիալ վտանգ ներկայացնել, ինչպիսիք են վառելիքի բեռնատարները:  

 

8.2 ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ՄԵՂՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ընդունում է, որ նավթի և քիմիական նյութերի արտահոսքը գերակա առաջնային բնույթ 

է կրում շրջակա միջավայրի համար: Ցանկացած արտահոսքի կանխարգելման համար Կապալառուն 

կձեռնարկի հետևյալ միջոցառումները. 

 Գեներատորների և այլ մեծ ռիսկ պարունակող սարքավորումների տակ տեղադրվում են կաթիլային 

սկուտեղներ /պադոններ `վառելիքի արտահոսքի կանխարգելման համար:  Պետք է կիրառվեն կաթիլային 

սկուտեղներ /պադոններ քիմիական նյութերի / հեղուկ վտանգավոր նյութերի / յուղերի / վառելիքի 

մշակման ընթացքում:  

 Վառելիքի լիցքավորման աշխատանքների ժամանակ պետք է օգտագործվեն պադոններ 

(լիցքավորման գործողություններ չեն թույլատրվում առանց պադոնների):  

 Ոչ ամենօրյա և անսպասելի սպասարկման աշխատանքները կիրականացվեն կաթիլային 

պադոնների կամ այլ երկրորդային խցիկների միջոցով, որոնք կարող են կանխել պոտենցիալ 

արտահոսքը:  

 Կաթիլային պադոնները պետք է ամենօր  ստուգվեն և անձրևաջրի աղտոտման կասկածանի 

դեպքում, այն կլցվի տարայի մեջ ժամանակավոր պահեստավորման համար և կօգտագործվի 

որպես յուղային թափոն՝ համաձայն Թափոնների կառավարման պլանի:  

 Շինարարական տեխնիկան, մեքենաները, գեներատորները, լույսի աշտարակները և այլն, պետք 

է հետևեն ստուգման ծրագրին ըստ սարքավորումների տեսակի: 

 Ամբողջ տեխնիկան պետք է լինի սաքին վիճակում: 

 Սարքավորումը չպետք է շահագործվի գծագրով չնախատեսված աշխատանքների  համար և/ 

կամ չպատրաստված անձնակազմի կողմից:  

 Պետք է իրականացվեն նախնական ստուգումներ և տեսողական ստուգումներ 

սարքավորումների ամբողջականությունը ապահովելու համար (առանձնահատուկ 

ուշադրություն դարձնել հիդրավլիկ խողովակների միացումներին, կայունությանը և հնարավոր 

վնասներին):  

 Վառելիքի, հեղուկ թափոնների տեղափոխման համար օգտագործվող բոլոր սարքավորումները 

պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին: 
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 Բեռնափոխադրումների ժամանակ շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխարգելման կամ 

տրանսպորտային պատահարների դեպքում հեղուկի և պինդ թափոնները կտեղափոխվեն 

պատշաճ բեռնարկղերում: 

 Վառելիքի լիցքավորումը կիրականացվի նշանակված անձի կողմից, որն ունի Հայաստանի 

Հանրապետությունում պահանջվող ամբողջ վկայագրերը `առաջադրանքը կատարելու համար:  

 Վառելիքի լիցքավորումը չի իրականացվի  արտանետումները չեն կատարվելու 50 մ 

ջրահոսքերում և հողային վերին շետի պահեստավորման վայրերում: 

 Կանցկացվեն հատուկ արտահոսքերի կանխարգելման և արձագանքման դասընթացներ այն 

աշխատակիցների համար, որոնց գործունեությունը կարող է արտահոսքի պատճառ 

հանդիսանալ:  

8.3 ԱՐՏԱՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ 

Ցանկացած անձ, որը հայտնաբերում է արտահոսք, պետք է ազդանշան միացնի և տեղեկացնի իր 

անմիջական վերահսկիչին: Ազդանշան/ծանուցում տալու մեթոդը պետք է համապատասխանի սույն 

փաստաթղթում (Պատրաստվածության և արձագանքի պլան արտակարգ իրավիճակներում) նշված 

հրահանգներին: ԱԻԱԹ ղեկավարը պետք է ունենա բջջային հեռախոս և մոբիլիզացնի ԱԻԱԹ թիմը: 

Արտահոսքի կանխարգելման միջոցառումներում պետք է ներգրավված լինի հետևյալ անձնակազմը՝ 

անհրաժեշտության դեպքում. 

 ԱԻԱԹ ղեկավար  (Արտակարգ Իրավիճակների թիմի ղեկավար) 

 ԱԻԱԹ  անդամներ (Արտակարգ Իրավիճակների թիմի անդամներ), որոնք են 

 Առաջին բուժօգնության մասնագետներ; 

 Հրշեջներ; 

 Շինհրապարակի բուժքույր/ բուժակ:  

Յուրաքանչյուր արտահոսքի դեպից հետո պետք է հավաքել հետևյալ ինֆորմացիան. 

 Արտահոսքի ամսաթիվը և ժամը; 

 Տեղանքը (կառույց, շինհրապարակ և այլն); 

 Թափված նյութի անվանումը (ըստ նյութերի անվտանգության թերթիկի); 

 Արդյոք թափված նյութը լցվել է երկրորդային պաշտպանված գոտու, ջրի կամ հողի մեջ;  

 Արտահոսքի տեսարանի լուսանկարներ, լուսանկարներում նշել արտահոսքի աղբյուրը և 

ընդգրկման պարամետրերը (երկարություն, լայնություն) 

 Արտահոսքի մոտավոր չափը և ծավալը (երկարություն, լայնություն և խորություն՝ 

լուսանկարներով); 

< 20 լիտր քիմիական և նավթային արտահոսքերի դեպքում Կապալառուն պարտավոր է նամակով 

ծանուցել Ընկերությանն այդ մասին: > 20 լիտր արտահոսքերի դեպքում Կապալառուն պարտավոր է 

ծանուցման և զեկուցման փաստաթղթեր (պատահարի զեկուցում) լրացնի և ներկայացնի Ընկերությանը: 
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8.3.1 Անձնակազմի անվտանգությունը 

Արտահոսքին արձագանքելու գործողությունների ընթացքում առաջնայնությունը պետք է տրվի 

ներգրավվծ անձնակազմի առողջությանը և անվտանգությանը, այդ պատճառով պետք է կրել 

համապատասխան ԱՊՄ (Անհատական պաշտպանության միջոցներ): Արտահոսքին արձագանքելու 

խմբիի անդամների համար պետք է հասանելի լինի առնվազն հետևյալ ԱՊՄ-ն. 

 Անվտանգության ձեռնոցներ (ածխաջրածնի և քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն) 

 Անվտանգության կոշիկներ (ածխաջրածնի և քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն) 

 Աչքերի պաշտպանություն (այսինքն՝ անվտանգության ակնոց, և/կամ դեմքի պաշտպանիչ 

վահանակ) 

 Ածխաջրածնի և քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն բանվորական արտահագուստ 

 Անվտանգության սաղավարտներ 

 Շնչառության պաշտպանության միջոցներ, ինչպես պահանջվում է: 

Ավելին. 

 Արտահոսքին արձագանքելու գործողղություններում պետք է ներգրավված լինի միայն 

համապատասխան ուսուցում անցած անձնակազմը; 

 Ներգրավված ծանր սարքավորումների տեսողական զննում; 

 Համապատասխան նախազգուշացնող նշաններ՝ ըստ անհրաժեշտության; 

 Գործունակ կրակմարիչներ; 

 Անվտանգության հրահանգների և ընթացակարգերի պահպանում: 

8.3.2 Քայլ առ քայլ արձագանքման գործողություններ 

Քայլ Գործողություններ Պատասխանատու կողմերը 
1. Արձագանք արտահոսքերին 

(Արտահոսքը երկրորդային պաշտպանված գոտի թափանցելու դեպքում, օր.՝ 

ցեմենտի/կաթիլային պադոնի մեջ և այլն) 
1.1 Անմիջապես տեղեկացնել ԱԻԱԹ ղեկավարին   Հայտնաբերած առաջին 

անձը/վկան 
1.2 Ծանուցել ԱԻԱԹ անդամներին ԱԻԱԹ (Արտակարգ 

իրավիճակների արձագանքման 

թիմ) ղեկավար 
1.3 Ապահովել արտահոսքերի աղբյուրի մեկուսացումը, 

եթե միայն այն ապահով է և կառավարելի 

Հայտնաբերած առաջին 

անձը/վկան 

1.4 Մոբիլիզացնել անձնակազմին և ռեսուրսները, որոնք 

անհրաժեշտ են աղբյուրի վերահսկման և 

արձագանքման գործողությունների համար (այսինքն՝ 

թափված նյութի հավաքումը և այլն) 

 

ԱԻԱԹ ղեկավար  

 

1.5 Որոշել թափված նյութերի բնույթը: Հաշվի առնել 

նյութերի անվտանգության տվյալների թերթիկը: 

ԱԻԱԹ ղեկավար  

ԱԻԱԹ անդամներ 
1.6 Ժապավեններով փակել մուտքը դեպի թափված 

նյութեր պարունակող տարածք; թույլատրել միայն 

լիազորված անձանց մուտքը դեպի այդ տարածք 

ԱԻԱԹ անդամներ 
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1.7 Օգտագործել բարիկադներ կամ արգելքներ՝ 

ցանկացած թափված նյութը կեղտաջրերի և 

հոսքաջրերի համակարգերի մեջ ընկելը կանխելու 

համար 

ԱԻԱԹ անդամներ 

1.8 Թափված նյութը/արտահոսքերը տեղավորել 

կոնտեյների մեջ, որից հնարավոր չէ արտահոսք և որը 

համատեղելի է տվյալ նյութի հետ, կամ եթե թափված 

նյութը քիչ քանակությամբ է, ապա օգտագործել 

կլանիչներ (աբսորբենտ) այն հավաքելու համար: 

ԱԻԱԹ անդամներ 

1.9 Հավաքել թափված նյութի հետ խառնված աբսորբենտը 

կոնտեյների մեջ 

ԱԻԱԹ անդամներ 

1.10 Մաքրման աշխատանքների ավարտից հետո պետք է 

հավաքել և Ընկերությանը ներկայացնել հետևյալ 

ինֆորմացիան. 

1. Արտահոսքերի տարածքից նկարներ 

(մաքրելուց առաջ և հետո)  

2. Արտահոսքերի տարածքի քարտեզ GPS 

կոորդինատներով և թափված մասի չափերով 

3. Աղտոտված հողը դեպի լիազորված երրորդ 

կողմ տեղափոխման  մասին հաստատման 

փաստաթղթերը (արտահոսքերի ապացույց) 

 

ԱԻԱԹ ղեկավար  

ԱԻԱԹ անդամներ 

2. Արտահոսքը գետնին թափվելու կանխարգելումը 
2.1 Անմիջապես տեղեկացնել ԱԲՄ ղեկավարին Հայտնաբերած առաջին անձը 

2.2 Ծանուցել ԱԲՄ անդամներին ԱԻԱԹ ղեկավար 
2.3 Ապահովել արտահոսքերի աղբյուրի մեկուսացումը, 

եթե միայն այն ապահով է և կառավարելի 

Հայտնաբերած առաջին 

անձը/վկան 
2.4 Մոբիլիզացնել անձնալազմին և ռեսուրսները,որոնք 

անհրաժեշտ են աղբյուրի վերահսկման և 

արձագանքման գործողությունների համար (այսինքն՝ 

թափված նյութի հավաքումը և այլն) 

 

ԱԻԱԹ ղեկավար 

2.5 Որոշել թափված նյութերի բնույթը: Հաշվի առնել 

նյութերի անվտանգության տվյալների թերթիկը:  

ԱԻԱԹ ղեկավար  

ԱԻԱԹ անդամներ 

2.6. Ստուգել արտահոսքեր պարունակող տարաները՝ 

արտահոսքերի տարածումը և հողի հետ շփումը 

կանխելու համար: Պետք է կիրառվեն հետևյալ 

մեթոդները.  

 Ապահովել արտահոսքերի տարածքի 

չորությունը 

 Արտահոսքերի տարածքում կիրառել 

աբսորբենտ 

 Փակել ջրատարները արտահոսքերի 

տարածքում և թափված հեղուկը ուղղել հեռու 

ջրատարներից 

 

ԱԻԱԹ անդամներ  

 

2.7 Կատարել հաշվարկներ թափված նյութի ծավալի 

վերաբերյալ՝ օգտագործելով թափված նյութերի 

չափերի մասին ինֆորմացիան (երկարություն, 

լայնություն, խորություն): 

ԱԻԱԹ ղեկավար  

ԱԻԱԹ  անդամներ  

2.8 Թափված նյութը/արտահոսքերը տեղավորել 

կոնտեյների մեջ, որից հնարավոր չէ արտահոսք և որը 

ԱԻԱԹ անդամներ  
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համատեղելի է տվյալ նյութի հետ, կամ եթե թափված 

նյութը քիչ քանակությամբ է, ապա օգտագործել 

կլանիչներ (աբսորբենտ) այն հավաքելու համար: 
2.9 Աղտոտված հողը պետք է տեղադրել կափարիչով 

կոնտեյներների մեջ: 

ԱԻԱԹ անդամներ  

2.10 Եթե հնարավոր չէ փորել ողջ հողը՝ 

ենթակառուցվածքների համակարգի համար ռիսկերի, 

գրունտային ջրերի վրա ազդեցության և այլ 

պատճառներով, ապա ԱԲՄ անդամները պետք է 

որոշեն հետագա անելիքները: 

ԱԻԱԹ անդամներ  

2.11 Ժապավեններով փակել մուտքը դեպի թափված 

նյութեր պարունակող տարածք; թույլատրել միայն 

լիազորված անձանց մուտքը դեպի այդ տարածք: 

ԱԻԱԹ անդամներ  

2.12 150 լիտրից մեծ ծավալով մեծ քիմիական/ յուղային 

արտահոսքերի դեպքում, ստանալ մաքուր գրունտ՝ 

ետլիցք անելու համար այն տարածք, որտեղ  

ազդեցության ենթարկված հողը փորվել է: 

ԱԻԱԹ անդամներ  

2.13 Արտահոսքերի մաքրման աշխատանքների ավարտի 

հաստատումից հետո, կազմակերպել ետլիցք մաքուր 

գրունտով (քիմիական/յուղոտ արտահոսքերի համար > 

150 լիտր)   

ԱԻԱԹ անդամներ  

2.14 Մաքրման աշխատանքների ավարտից հետո ստորև 

ներկայացված տեղեկատվությունը պետք է 

ներկայացվի ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

1. Լուսանկարներ արտահոսքի վայրից (մաքրումից 

առաջ եւ հետո); 

2. Արտահոսքի տարածքի քարտեզը` գլոբալ 

դիրքավորման համակարգի (GPS) կոորդինատներով և 

արտահոսքի չափսով 

3. Աղտոտված արտահոսքը հաստատված երրորդ 

կողմին փոխանցելու մասին հաստատման 

փաստաթղթերը (արտահոսքերի մանիֆեստ 

արտահոսքերի համար> 150 լիտր) 

ԱԻԱԹ ղեկավար  

ԱԻԱԹ անդամներ  

2.15 Խոշոր քիմիական և նավթային հեղեղումների դեպքում 

150 լիտրից ավել ծավալով լցված տարածքը պետք է 

գրանցվի վերականգնման/ վերակառուցման 

գրանցամատյանում 

ԱԻԱԹ ղեկավար  

ԱԻԱԹ անդամներ  

3. Ջրի արտահոսքի արձագանք 
3.1 Անմիջապես ծանուցել ԱԻԱԹ-ի ղեկավարին Առաջինը նկատած մարդը 
3.2 Ծանուցել ԱԻԱԹ-ի անդմաներին ԱԻԱԹ ղեկավար 
3.3 Ապահովել արտահոսքի աղբյուրի մեկուսացումը, եթե 

միայն ապահով է և կառավարելի 

ԱԻԱԹ անդամներ 

 
3.4 Մոբիլիզացնել անձնակազմը և ռեսուրսները, որոնք 

անհրաժեշտ են աղբյուրի հսկողության ու արձագանքի 

գործողությունների համար: 

ԱԻԱԹ ղեկավար  

ԱԻԱԹ անդամներ 
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3.5 Ընդգրկել միայն վերապատրաստված անձնակազմի 

արտահոսքի արձագանքման գործողությունների 

համար: Պատշաճ անհատական պաշտպանության 

միջոցներ պետք է օգտագործվեն: Չարտոնված մարդիկ 

չպետք է մուտք ունենան աշխատանքային 

շինհրապարակ: 

ԱԻԱԹ ղեկավար  

ԱԻԱԹ անդամներ  

3.6 Հստակեցնել արտահոսված նյութերը Վերանայել 

Անվտանգության մասնագիրը(MSDS-Անվտանգության 

տվյալմերի թերթիկ) 

 

ԱԻԱԹ ղեկավար  

ԱԻԱԹ անդամներ 

3.7 Հաշվարկ կատարել թափված նյութի ծավալի 

վերաբերյալ, օգտագործելով արտահոսքի չափերի 

մասին տեղեկատվությունը  

ԱԻԱԹ ղեկավար  

ԱԻԱԹ անդամներ 

3.8 Հավաքել թափված քիմիական նյութերը/ 

ածխաջրածինների արտադրանքը կլանող նյութով և 

տեղադրել փակ կոնտեյների մեջ 

ԱԻԱԹ 

 

 

9 ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Տեղական համայնքների վրա ազդեցությունների կառավարումը ներառում է հետևյալ 

թեմաները՝ 

 Ընդհանուր ազդեցությունից խուսափում և մեղմացում 

 Համայնքի առողջության և անվտանգության ռիսկեր 

 Համայնքի ծանուցման կառավարում 

 Շինհրապարակի կառավարում 

 Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կառավարում 

 Անվտանգություն 

 Աշխատողների և համայնքի փոխազդեցություն 

Խուսափելու համար կամ, եթե հնարավոր չէ մեղմացնել շրջակա միջավայրի, սոցիալ-

տնտեսական և մշակութային ժառանգության վրա անբարենպաստ ազդեցությունները, որոնք 

առաջանում են գործողությունների և աշխատանքների հետևանքներից, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ՝ 

 Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածության արձագանքման պլանի այս բաժնի 

բովանդակությունը կհաղորդի աշխատողներին և ենթակապալառուներին և նրանց 

կվերապատրաստի, որպեսզի նրանք հասկանան իրենց պարտականությունները 

համայնքի անվտանգության և ապահովության, միջադեպերի հաշվետվությունների և 

արձագանքման վերաբերյալ,  
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 կապահովի, որ համապատասխան ռեսուրսները մոբիլիզացվեն համայնքի 

անվտանգության և ապահովության համար,  ներառյալ համապատասխան միջոցների 

արդյունավետ պլանավորման և իրականացման ապահովման համար անհրաժեշտ բոլոր 

մասնագիտական ռեսուրսների ներածումը 

 կապահովի իրենց աշխատողների և ենթակապալառուների համապատասխանությունը 

այս Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածության արձագանքման պլանում 

սահմանված ընթացակարգերի հետ. 

 կիրականացնի համայնքային անվտանգության և ապահովության միջոցառումների 

արդյունավետ մոնիտորինգ, որպեսզի ապահովի, որ համայնքի անվտանգության և 

ապահովության վերահսկողության և կառավարման գործունեությունները գնահատվեն 

և ցանկացած հարց անհապաղ բացահայտվի 

 կապահովի, որ բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային 

ժառանգության բոլոր միջադեպերը զեցկուցվեն և դիտարկվեն այնպես 

արդյունավետորեն,  

 կտեղեկացնի Ընկերության ցանկացած շինհրապարակի բնապահպանական, սոցիալ-

տնտեսական և մշակութային ժառանգության հարցերի մասին: 

9.1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԽՈՒՍԱՓՈՒՄ ԵՎ ՄԵՂՄԱՑՈՒՄ 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ, նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը, կպատրաստի 

տեղեկատվության տեղեկագիր, որը կներկայացվի Նախագծի ազդեցության ենթակա 

համայնքներին (ԵՀՇԳՑԷ-2 շինհրապարակի մոտակայքում), համայնքի հնարավոր 

անվտանգության և ապահովության ազդեցությունների և մեղմացումների համար, բավարար 

մանրամասն մակարդակով, օգնելու այդ շահագրգիռ կողմերին ամբողջովին հասկանալ 

ներկայիս և սպասվող նոր ռիսկերը, և, անհրաժեշտության դեպքում, իրականացվելիք լրացուցիչ 

միջոցառումները: 

Տեղեկատվական նյութերը կտեղադրվեն վերոհիշյալ համայնքների կենտրոնական վայրերում 

(օրինակ` Համայնքային գրասենյակներում ու սրճարաններում) և տեղական ռադիոյի միջոցով 

կարող է տրամադրվել համապատասխան ծանուցում: Գործունեությունը տեղի կունենա 

շինարարական աշխատանքների մեկնարկից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ: 

  

Տեղական համայնքների հետ կապի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ 

տրամադրվում են ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ կողմից համապատասխան գործողության Պլանում: 

Տրամադրվող տեղեկատվությունը կթարմացվի նախագծի ընթացքում, շահառուների / 
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ազդեցության ենթակա համայնքների համար որոշակի փոփոխությունների կամ հատուկ 

շինարարական աշխատանքների դեպքում: Նյութատեխնիկական կամ շինարարական 

թերությունների պատճառով տեղի ունեցած միջադեպերի կանխարգելման համար, 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ կիրականացնի որակի հսկողություն, նյութեր ձեռք բերելիս, կիրականացնի 

շինարարական աշխատանքների շարունակական վերահսկողության և նախնական 

շահագործման աշխատանքներ՝ նախքան ԵՀՇԳՑԷ-2-ը շահագործման պատրաստ կհամարվի: 

 

9.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐ 

Նախագծի շինարարության և շահագործման փուլերի հետ կապված համայնքի 

առողջապահական և անվտանգության ռիսկերը գնահատվել են Շրջակա միջավայրի և 

սոցիալական ազդեցության գնահատման մեջ (ՇՄՍԱԳ), ՇՄՍԱԳ-ի համար բերված բոլոր 

ազդեցությունները և մեղմացնող միջոցառումներն ընդգրկված են Ընկերության փաստաթղթի 

Հավելված 20-ի Բնապահպանական և սոցիալական պահանջներում: 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ կգնահատի ընկերության հետ հանրային հանդիպումների կազմակերպումը, 

որոնք բաց են տեղական համայնքների, հարևանների, հողատերերի և տեղական միությունների 

համար, որոնցում կբացահայտվեն հիմնական թեմաները` 

 Առողջության և անվտանգության վրա ռիսկերի և հնարավոր ազդեցությունների 

բացահայտումը և գնահատումը, որոնք կարող են ազդել համայնքի վրա. 

 Կանխարգելիչ միջոցառումների և պլանների ստեղծում այդ ռիսկերի համար, պատշաճ 

կերպով կանխարգելելու/խուսափելու ազդեցությունների ռիսկից՝ բացի նվազեցնելուց և 

կրճատելուց 

 Շինարարական աշխատանքների հետ կապված վտանգների բացատրություն 

 Տեղեկատվություն շինհրապարակներում առանց թույլտվության մտնելու ռիսկերի 

մասին 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ մատնանշում է, որ այնտեղ չի նախատեսվում վտանգավոր նյութերի 

օգտագործումը, որոնք բնակչությանը կպատճառեն որոշակի ռիսկեր:  Ստորև բերված 

աղյուսակում, որպես քաղվածք հավելված 20-ի՝ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական 

պահանջների համար, ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

հանրային առողջության և անվտանգության վրա ազդեցությունների հետ կապված մեղմացման 

միջոցառումները.  

 

Միավոր Շինարարության փուլում կիրառվող մեղմացման միջոցառումներ 
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 Մեղմացման հարց՝ Հանրային առողջության և անվտանգության վրա ազդեցություն 

 Մեղմացման միջոցառումներ (դիտարկելով ՄՖԿ ԿՍ 1, ԿՍ 4, Ընդհանուր ՇՄԱԱ- 
Ուղենիշը և ՇՄԱԱ- Ուղենիշերը: Համայնքի առողջություն և անվտանգություն) 

01 Կապալառուն պետք է օպտիմալացնի տրանսպորտային կառավարումը, խուսափելու 

համար անհրաժեշտ բեռմնատարների մանևորից (որպես Երթևեկության 

կառավարման պլանի մաս) 

02 Կապալառուն թույլատրում է բեռնատար տեղափոխումները միայն ցերեկային 

ժամերին, բայց ոչ երեկոյան ժամը 7-ից մինչև առավոտյան 6-ը (որպես Երթևեկության 

կառավարման պլանի մաս) 

03 Կապալառուն պետք է նվազեցնի տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
բնակեցված տարածքներում (առաջարկվող արագություն, 20 կմ / ժ ծանր 
բեռատարների համար), աղմուկից և դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար 
(որպես Երթևեկության կառավարման պլանի մաս) 
 

04 Կապալառուն պետք է մշակի և կիրարկի Երթևեկության կառավարման պլանը 
(ներառյալ կանոնակարգեր բեռնատար տեղափոխումների, աշխատողների 
տրանսպորտի, ճանապարհների կարճաժամկետ փակման համար (եթե անհրաժեշտ 
է), ևն) 

05 Այն դեպքերում, երբ հնարավոր է, Կապալառուն պետք է օգտագործի մեքենաների 

ցածր լարման ուժով և համապատասխան շինարարական տեխնիկա` 

խլացուցիչներով և սեղմիչներով: 

06 Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կապալառուն պարտավորվում է 

պարբերաբար ձեռնարկել մեքենաների և այլ տրանսպորտային միջոցների 

սպասարկումը և ծառայությունը: 

07 Կապալառուն պետք է անջատի կամ նվազագույնի հասցնի աղմկոտ մեքենաները  

08 Կապալառուն պետք է երաշխավորի, որ աղմուկի մակարդակը ցերեկը չպետք է 

գերազանցի 50 dB (A) և 45 dB (A) գիշերը բնակիչների նկատմամբ: 

09 Կապալառուն նախօրոք տեղեկացնում է ողջ շինարարական աշխատանքների սկիզբն 
ու տևողությունը և բարձր աղմուկի մակարդակի հատուկ գործողությունների մասին 
(տե՛ս նաև SEP Հավելված 12.6-ում) 

10 Կապալառուն պետք է ցանկապատի Շինհրապարակը և տեղադրի մուտքի 

դարպասները, որոնք պահպանում են անվտանգության աշխատակիցները, որպեսզի 

կանխեն Շինհրապարակի որևէ չարտոնված մուտքի հնարավորություն, նաև 

նվազագույնի հասցնելով համայնքի առողջության վրա հնարավոր ազդեցությունները 

11 Կապալառուն ապահովում է անվտանգության պայմանավորվածությունները 

`առաջնորդվելով համաչափության սկզբունքներով, միջազգային լավագույն 

գործելակերպի 28 ազգային օրենսդրությամբ: Շինարարության փուլում պետք է 

պատրաստվի Անվտանգության ուժերի կառավարման պլան: 

12 Կապալառուն պետք է ապահովի անվտանգության աշխատակիցների 

վերապատրաստումը ուժի կիրառման և համայնքի նկատմամբ վարքի վերաբերյալ 

13 Կապալառուն պետք է ապահովի պատշաճ անվտանգության միջոցներ ` 

կանխարգելելու համար վթարները և վնասները (օրինակ` հանրային ճանապարհների 

վրա արագության սահմանները պահպանելը) 

14 Կապալառուն ծանր տեխնիկայի տեղափոխման դեպքում պետք է նախօրոք 

տեղեկացնի հանրային ճանապարհներին գտնվող փոքր գյուղերի բնակչությանը 
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15 Կապալառուն պետք է սահմանի աշխատանքային վարքագծի կանոններ` 

համայնքների հետ բախման կամ ընդհարման կանխարգելման համար  

16 Կապալառուն պետք է տրամադրի մշակութային իրազեկման դասընթաց, որը տրվում 

է ոչ տեղացի աշխատողներին (տարածել տեղական աշխատողների վրա, եթե 

բողոքներ բարձրացվեն կամ առարկություններ արվեն ոչ պատշաճ վարքից) 

17 Կապալառուն պետք է մշակի և իրագործի Արտակարգ իրավիճակների 

պատրաստվածության և արձագանքման պլան (տե՛ս  Բաժին 6.3.4) 

18 Կապալառուն պետք է համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրի արտակարգ 

իրավիճակների պատրաստման և արձագանքման պլանի մասին` հնարավոր 

ազդեցության ենթակա համայնքներին և անհատներին 

9.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Տեղական համայնքների հետ կապի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կտրամադրի 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ՝ համապատասխան Համայնքային կապի գործողությունների ծրագրում: 

Համայնքի ծանուցման և կառավարման վերաբերյալ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ հիմնական խնդիրներն են՝ 

 կազմակերպել պարբերաբար անվտանգության վերաբերյալ իրազեկվածություն 

տեղական համայնքներին (ԵՀՇԳՑԷ 2-ի մոտ)` կապված շինարարական ռիսկերի, 

ինչպես նաև շինհրապարակ առանց թույլտվության մուտք գործելու ռիսկերի հետ, 

հատուկ շեշտ դնելով երեխաների հետ խոսելու և շինհրապարակների վտանգները 

բացատրելու վրա: 

 տրամադրել տեղեկատվություն և ուսուցում երթևեկության անվտանգության մասին 

տեղական համայնքին` տեղեկատվական տեղեկատուով: 

 Շինհրապարակի անմիջական հարևանությամբ շահագրգիռ կողմերին հաղորդել 

գրաֆիկների, ժամանակացույցերի, պլանավորված գործողությունների մասին 

փոփոխությունները 

 Հաղորդել հողի սեփականատերերին շինարարության ժամկետները` նրանց հետագա 

գյուղատնտեսական գործունեությունը կազմակերպելու հնարավորություն տալու 

համար. 

 Հաղորդել, որտեղ կրիտիկական փոշու գործունեություններ են սպասվում, համայնքները 

կզգուշացվեն առնվազն 72 ժամ առաջ սկսած աշխատանքների մեկնարկից: 

 

9.4 ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Շինհրապարակը մշտապես ցանկապատված է լինելու:  Համապատասխան պաստառները 

կմատնանշեն շինհրապարակի հետ կապված վտանգները: Բոլոր օդային լարերը և 

ժամանակավոր անցման կետերը համապատասխան կերպով ազդանշան կստանան: Ոչ 

անհրաժեշտ արտանետումներից խուսափելու համար Կապալառուի վարորդները պատշաճ 
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կերպով վերապատրաստվում են վարելու ժամանակ ճիշտ կարգապահության գծով, օրինակ՝ 

անջատել շարժիչները, երբ սպասում են շինհրապարակ կամ շինհրապարակի կայանատեղի 

մուտք գործել, խուսափելով շարժիչի լարումից և տրանսպորտային միջոցների արագությունը 

նվազեցնել համայնքներում և դրանց մոտակայքում: 

 

9.5 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Հանրային ճանապարհների անձնակազմի, մեքենաների և սարքավորումների շարժը ունի 

ներգործություն համայնքի անվտանգության վրա: ՆԱԽԱԳԾԻ տրանսպորտային միջոցները 

պատրաստի կհստակեցվեն, ինչպես ՆԱԽԱԳԾԻ կողմից օգտագործման ժամանակ (օրինակ, 

հեշտ ընթեռնելի / տեսանելի խորհրդանիշը կամ նշանը կդրվեն տրանսպորտային միջոցների 

վրա, որը ցույց է տալիս, որ դրանք կապված են ՆԱԽԱԳԾԻ հետ):  

Ավտոմեքենայի արագությունը կնվազեցվի շինարարության բոլոր ճանապարհների վրա: Այն 

կիրականացվի շինհրապարակում 20 կմ/ժ արագության սահմանաչափով և կստեղծվեն մուտքի 

ճանապարհների համապատասխան արագության սահմաններ: Պետք է ապահովվեն վարորդի 

անվտանգությունը, բնապահպանական, սոցիալական և մշակութային ժառանգության 

իրազեկման դասընթացները, խթանելու համար անվտանգ և պատասխանատու վարորդական 

վարքագիծը: Նախագծի տրանսպորտային միջոցների վարորդները կսովորեն/կտեղեկացվեն 

անվտանգ վարելու կանոնների մասին, ինչ վերաբերում է այլ վարորդներին և ոչ շարժական 

երթևեկությանը, ինչպիսիք են հետիոտները, հեծանվորդները և անասունները: 

Գիշերային ժամերին վարելը կբացառվի վարորդական ռիսկերը նվազեցնելու և համայնքներին 

չխանգարելու համար: 

Անհրաժեշտ է նաև՝ 

 

 ստուգել և վերահսկել շինարարական երթևեկության ժամանումը և մեկնումը 

շինհրապարակի մուտքերում 

 տրամադրել համապատասխան վերահսկողություն և ազդանշանորդ` վերահսկելու 

երթևեկության հոսքը, երբ մեքենաները պետք է անցնեն ճանապարհով 

 պահպանել մուտքի և շինհրապարակի ճանապարհները բարվոք վիճակում 

 համապատասխանել բոլոր կանոնադրական տրանսպորտային միջոցների 

սահմաններին (լայնությունը, բարձրությունը, բեռնումը, համախառն քաշը) և ցանկացած 

այլ կանոնադրական մեքենայի պահանջներին, և ապահովել, որ ենթակապալառուները 
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համապատասխանեն օրենքով սահմանված պահանջներին, ներառյալ, բացառիկ 

բեռների փոխադրումների ժամկետները 

 նվազագույնի հասցնել երթևեկության միջադեպերի ռիսկը, հնարավորինս խուսափել 

խիտ երթևեկության և ծանր բեռնափոխադրման խցանումներից, և բոլոր այն 

գործողությունները, որոնք ազդում են ճանապարհների վրա, կծանուցվեն տեղան 

մարմիններին նախքան գործողության իրականանալը 

 ուսումնասիրել այլընտրանքային երթուղիները, խուսափելու համար ծանր 

տրանսպորտային միջոցների տարանցիկ հատվածից զգայուն վայրերի նկատմամբ 

(օրինակ, խիտ բնակեցված տարածքները, դպրոցները, հիվանդանոցները և այլն) կամ 

ապահովել համապատասխան ռիսկի գնահատում ` տրանսպորտը պատշաճ կերպով 

կառավարելու նպատակով:  

Երթևեկեության վերահսկողության նպատակով մեքենաներին կարգելվի հետընթաց կատարել 

շինհրապարակ, առանց հսկողության: Բացի այդ, պետք է ապահովվի, որ բոլոր ծանր 

ապրանքային տրանսպորտային միջոցները հագեցած լինեն լսելի հակադարձման 

ազդանշաններով: Լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս Երթևեկության կառավարման 

պլանը [հղ. (3)] 

9.6 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 

Անվտանգության գործողությունների և հարաբերությունների բոլոր ասպեկտները պետք է  

թափանցիկ լինեն համայնքի համար և համաձայն Անվտանգության և մարդու իրավունքների 

վերաբերյալ կամավոր սկզբունքների, և կհեշտացնի անվտանգության ենթակապալառուների 

մասնակցությունը համապատասխան բոլոր ուսուցման պահանջներին և կտրամադրվի նաև 

Առողջապահության, Անվտանգության, Սոցիալական, Ապահովության և Շրջակա միջավայրի 

(ԱԱՍԱՇՄ) ինդուկցիոն ուսուցում անվտանգության հարցերով աշխատակիցների և 

ենթակապալառուների համար: Լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս Անվտանգության 

կառավարման պլանը [հղ. (10)] 

9.7 ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Պետք է ձեռնարկվեն բոլոր քայլերը երաշխավորելու համար, որ հարևան համայնքները չտուժեն 

Նախագծի համար աշխատող անձնակազմի կողմից և նվազագույնի կհասցվի ՆԱԽԱԳԾԻ աշխատուժում 

հնարավոր վարակիչ հիանդությունների տարածումը համայնքի մեջ:  Նախքան շինարարական 

աշխատանքների մեկնարկը, կարող է պահանջվել, որ բոլոր աշխատողներն անցնեն 

նախաշխատաքնային առողջական ստուգում, համաձայն զբաղվածության միջազգային օրենսդրության: 

Նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը, Նախագծում ներգրավված ողջ անձնակազմը 
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կվերապատրաստվի ըստ ՎԱՐՎԵԼԱՁԵՎԻ  ՆՈՐՄԵՐԻ:  ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ երաշխավորում է, որ իր 

անձնակազմը պատշաճ կերպով վերապատրաստվի և տեղեկացվի Համայնքային հարաբերությունների և 

բողոքարկման մեխանիզմի մասին՝ ESMS- Անվտանգության կառավարման համակարգերի 

ինդուկցիայով:  

10 ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պետք է ունենա դժբախտ պատահարի համապատասխան հաշվետվություն և 

հետազոտություն: Նման համակարգը մանրամասնորեն բացատրվում է ՆԱԽԱԳԾԻ 

նախատեսված ընթացակարգում [հղ. (6)]: 

11 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱԽՊԱԼԱՌՈՒՆ ստեղծել և մշտապես կատարելագործում է կրթության, ուսուցման և 

տեղեկատվական համակարգերը ԱևԱ-ի հարցերով` նպատակ ունենալով ցուցաբերել 

լավագույն ԱևԱ վերաբերմունք, մասնավորապես արտակարգ իրավիճակների կառավարման և 

կանխարգելման նկատմամբ: 

Դասընթացի նպատակն է հասնել տարբեր մակարդակի դասընթացների՝ 

• Պրոֆեսիոնալ ուսուցում ՝  Արտակարգ իրավիճակների օպերատորներին 

• Արտակարգ իրավիճակների իրազեկում և կողմնորոշում բոլոր աշխատակիցներին 

• Պարբերաբական պարապմունքներ և վարժանքներ: 

1.1 ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման թիմում ներգրավված բոլոր անձինք և, հետևաբար, 

անմիջապես առջևի գծում արտակարգ իրավիճակները կարգավորելու համար, կստանան 

հակահրդեհային ուսուցումներ և Առաջին օգնության ուսուցումներ՝ նման դասընթացների տրամադրման 

համար որակավորված արտաքին կազմակերպության կողմից: Այս դասընթացները պարբերաբար 

թարմացվում են ԱևԱ- ի ղեկավարության պատասխանատվության ներքո: 

1.2 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ 

Ողջ անձնակազմը պետք է ունենա Արտակարգ իրավիճակների կառավարման և առաջին արձագանքի 

վերաբերյալ հիմնական գիտելիքներ և տեղեկացվածություն, որպեսզի կառավարի արտակարգ 

իրավիճակը ` հաշվի առնելով նվազագույն ուշացումը և առավելագույն արդյունավետությունը: 

Հետևաբար, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ տրամադրելու է՝  

 Հիմնական Արտակարգ իրավիճակների կողմնորոշում յուրաքանչյուր աշխատողի համար 

նախքան շինհրապարակ մտնելը, անվտանգության ինդուկտիվության միջոցներով: 

 Հրդեհի մասին տեղեկացվածության և արտակարգ իրավիճակների վերապատրաստման 

դասընթացներ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր պատասխանատու են ղեկավարելու և 

վերահսկելու աշխատանքների համար (Վերահսկիչներ, Աշղեկեր, ԱևԱ աշխատողներ և այլն) 
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1.3 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՎԱՐԺԱՆՔՆԵՐ 

 Պարբերական արտակարգ իրավիճակների վարժանքները և պարապմունքները 

կազմակերպվելու են ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ  կողմից ՝ ընդգծելու համար  

 Անձնակազմի համապատասխան արձագանքը 

 Արտակարգ իրավիճակների սարքավորումների պիտանիությունը և համապատասխանությունը 

 Արտակարգ իրավիճակների արձագանքի վերջնական թուլության կամ անհամապատասխան 

վարքի ժամանակը և արագությունը 

 ԱևԱ Ղեկավարը պատասխանատու կլինի պատշաճ գնահատման և գործողությունների պլանի 

իրականացման համար ` ուղղելու և վերականգնելու աննպատակահարմարությունները: 

 

Արտակարգ իրավիճակների ձևաթուղթը կցված է Հավելված 02-ում: 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 01 – ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՅԱՆ 

 

Կանչը ստացվել է  /  / ժամանակ    Հեռ._ _ _ -_ _- _ _ 

Անուն՝  Պաշտոնը՝  

Կարճ նկարագրություն՝ 

 

Կանչը ստացվել է  /  / ժամանակ    Հեռ._ _ _ -_ _- _ _ 

Անուն՝  Պաշտոնը՝ 

Կարճ նկարագրություն՝ 

 

Կանչը ստացվել է  /  / ժամանակ    Հեռ._ _ _ -_ _- _ _ 

Անուն՝  Պաշտոնը՝ 
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Կարճ նկարագրություն՝ 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ 

 

Պատահարի  անվանումը ` 
 

Ամսաթիվ   
 

Էջ N° / 

 

Ամսաթիվ  / 

Ժամանակ  

Նկարագրություն Պատասխանատու Վերջնաժամկետ Կարգավիճակ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 02 – ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՎԱՐԺԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 

 

 

  

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 

ՎԱՐԺԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հղ. 

Ժամանակագրական մատյան՝ 

Ամսաթիվ՝  Անուն՝  Վարժանքի նկարագրություն՝ 

Թիմ՝ Տեղանք՝  

Սզենար՝  

 Մասնակիցների ցանկ՝ 

Դրական կետեր՝ 

 

 

 

 

Բարեկարգման կետեր՝ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 03 – ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ 

 

Այս արտակարգ իրավիճակների ցուցակը պետք է տեղադրված լինի աշխատանքի վայրերում և 

շինհրապարակի գլխավոր ցուցատախտակներում: Այն պետք է թարմացվի և իմացվի 

անձնակազմի կողմից 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ 

 

ԱՐՄՓԱՈՒԵՐ Կոնտակտային համար 

ԸՆԿԵՐՈՒՅԹԱՆ պատասխանատու  TBD լրացնել 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ  

TBD 

 

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ Կոնտակտային համար 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ  TBD 

Առողջության և անվտանգության 

պատասխանատու 

TBD 

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական 

պատասխանատու 

TBD 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 04 – ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ՆԱԽԱԳԾԻ հարմար բուժշկետը պետք է համապատասխանի որոշակի նվազագույն 

պահանջների: Դրանք ներառում են 5.35 x 2.35 մ-ի նվազագույն չափեր, 3 մ2 բաց տարածությամբ: 

Նվազագույն գույքացուցակը ներառում է պատգարակ, մահճակալ, արտակարգ իրավիճակների 

լամպ, ախտահանիչ, հեռախոս, լվացարան և ցնցուղ: Մուտքը պետք է լինի ցածր մակարդակի 

վրա կամ մի փոքր թեք հարթության վրա: Բուժկետը պետք է կահավորված և հագեցված լինի 

առնվազն այնպես, ինչպես նշված է Աղյուսակ 1-ում և Աղյուսակ 2-ում: Բուժկետի կայանը պետք 

է համալրված լինի շինհրապարակի աշխատանքային ժամերի ընթացքում հմուտ բժիշկով: 

Տիպիկ բժշկական սենյակի տեղադրումը ներկայացված է ստորև: 

Աղյուսակ 1 – Բժշկական սենյակի սարքավորումներ  

 

1 3 կախիչներ  

2 Զամբյուղ պատգարակ և վակուումային ներքնակ 

3 Պատգարակ 

4 Առաջին օգնության պայուսակ ` համաձայն DIN 13157-ի 

5 Ներերակային սարքերի կախիչ  

6 Սայլակ-պատգարակ 

7 Հետազոտման աթոռ  

8 Գրասեղան  

9 Աթոռ 

10 Առաջին օգնության նյութերի պահեստ 

11 Սեղան (շարժական) 

12 Աղբաման 

13 2 ծալովի աթոռներ 
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14 Լվացարան 

15 Բժշկի աթոռ 

Աղյուսակ 2 – Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ 

A Ըմպանային օդամուղ փողեր  

B Ինտուբացիայի հավաքածու  

C Թթվածնային դիմակներ  

D Թոքերի արհեստական օդափոխման սարք ԱՄԲՈՒ պարկով կամ օդափոխիչ, 

E Թթվածնային բալոններ, որոնք պարունակում են բժշկական դասի թթվածին 

F Ավտոմատացված արտաքին դեֆիբրիլյատոր (AED),  

G Կատետոր սարքեր   

H Ներերակային հեղուկ  

I Միանգամյա օգտագործման ներերակային հավաքածու՝ ներերակային ասեղի 

հետ  J Միանգամյա օգտագործման ներարկիչներ, միանգամյա օգտագործման ասեղի 

հետ K Արյան ճնշաչափ  

L Ստետոսկոպ  

 

Լինելու են նաև հետևյալ նյութերը և սարքավորումները՝  

1. Մի քանի շարժական առաջին օգնության պայուսակ (Աղյուսակ 3), ըստ շինհրապարակի 

աշխատակիցների թվի 

o Ավելի քիչ, քան 50 մարդ: 2  

o Ավելի, քան 50 մարդ: 4 

2. Առաջին օգնության արձագանքման հավաքածու (Աղյուսակ 4), պահվում է Բժշկական 

սենյակի կաբինետում:  

Առաջին օգնության նյութերը պահվում են այնպես, որ նրանք հեշտությամբ մատչելի լինեն 

առաջին օգնություն տրամադրողների համար, որոնց օգտագործումը նախատեսված է նրանց 

համար: Նյութերը պետք է ոչ միայն լրացվեն օգտագործվելուց հետո և փոխարինվեն, երբ այլևս 

օգտագործելի չեն (օրինակ, կպչուն վիրակապեր) և մինչև ժամկետի ավարտը (օրինակ, ստերիլ 

վիրակապեր, աչքերի մաքրող հեղուկ), բայց նաև պետք է համապատասխանեն ճանաչված 

տեխնիկական, բժշկական և հիգիենիկ կանոններին, այսինքն, հին նյութերը պետք է 

փոխարինվեն, երբ փոխարինվում են նոր ռեսուրսներով, որոնք հիմնված են ընթացիկ 

գիտելիքների վրա:  

Առաջին օգնության համար տրամադրվող առաջին օգնության նյութերի մատակարարման 

պատասխանատվությունը նույնպես ներառում է պատշաճ վերաբերմունք, ինչը վերաբերում է 

բժշկական սարքավորումներին և գործիքներին:  
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Վիրակապերը օգտագործվում են արյունահոսության, վիրակապի վերքերի կամ մարմնի 

վնասված հատվածները կապելու համար: Վիրակապերը պետք է ունենան CE նշում 

(Եվրոպական տնտեսական տարածքի նախագծային տարածքների համար), համաձայն 

«Բժշկական սարքերի մասին» ակտի: 

 Եթե լրացման ժամկետը նշվում է, «Բժշկական սարքերի մասին» ակտը արգելում է հետագա 

օգտագործումը ժամկետը լրանալուց հետո: Շուկայում հասանելի վիրակապերի  համար 

պիտանի օգտագործման ժամկետը հասնում է մինչև 20 տարի: Վիրակապերը, որոնք աղտոտվել 

կամ վնասվել են, փոխարինվում են: Առաջին օգնության նյութերը պետք է պահվեն արկղերում 

(առաջին օգնության փաթեթներ, առաջին օգնության կաբինետներ), դրանք վնասակար 

ազդեցություններից պաշտպանելու համար: 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 – Առաջին օգնության պայուսակ (DIN 13157) 

Նյութ Քանակ 

aluderm վիրակապելու գործվածք 60 x 80 սմ 1 

aluderm առաջին օգնության փաթեթ DIN փոքր 1 

aluderm առաջին օգնության փաթեթներ DIN միջին 3 

aluderm առաջին օգնության փաթեթը DIN մեծ 1 

aluderm առաջին օգնության փաթեթ DIN մեծ 1 

WS էլաստիկ վիրակապ 4000 մմ x 60 մմ 1 

WS էլաստիկ վիրակապ 4000 մմ x 80 մմ 1 

WS ֆիքսող-ցանցե վիրակապ 4000 մմ x 60 մմ  1 

WS ֆիքսող-ցանցե վիրակապ 4000 մմ x 60 մմ 1 

WS ֆիքսող- ցանցե վիրակապ 4000 մմ x 80 մմ 1 

aluderm կոմպրեսներ 100 մմ x 100 մմ 6 

aluderm աչքի կոմպրեսներ DuOcul 1 

aluderm-aluplast էլաստիկ վիրակապի տեսականի մատի համար/2009 1 

կպչուն ժապավեն 5 մ x 2.50 սմ 1 

aluderm-aluplast էլաստիկ վիրակապի հավաքածու՝ 80 x 6 սմ 1 

V անվտանգ հավաքածու վինիլային ձեռնոցներով 2 

եռանկյունձև վիրակապ V մաքուր սպիտակ 2 

EN վիրակապերի մկրատ 19 սմ , ծնկի վիրակապ 1 

Բրդյա կտորներ 200 x 300 մմ / 5 կտոր՝ մեկ փաթեթում 1 

PE պոլիէթիլային պայուսակներ 300 x 400 x 0.05 mm 2 

վինիլային ձեռնոցների հավաքածու, մեծ 4 կտոր 1 

ըմպանային օդամուղ փողեր 1 

Հրանագների հավաքածու՝ DIN 13157 առաջին օգնության փաստաթղթերի համար 1 

սառնությունն ակնթարթային-կոմպրես 1 
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աչքի ակնթարթային խոնավեցման 250 մլ ստերիլ լուծույթ 1 

վերքի մաքրման հավաքածու, 5 կտոր 2 

հատուկ սեղմման վիրակապի փաթեթ 1 

aluderm տարածական վիրակապ փոքր քերծվածքների համար 1 

aluderm փոքր, արագ վիրակապ 1 

aluderm մեծ, արագ վիրակապ 1 

aluderm մատի արագ վիրակապ 1 

aluderm ալուֆինգեր հավաքածու 1 2 

aluderm-aluface դեմքի ալյումինե դիմակ վերքերը փակելու համար 1 

ակնակապ 1 

WS ideal վիրակապ  5մ x 6սմ 1 

WS ideal վիրակապ 5մ x 8սմ 1 

aluderm-aluplast լեյկոպլաստիր  x 6 սմ  1 

aluderm-aluplast մատի պինդ վիրակապի 18 x 2 սմ փաթեթ՝ 10 հատից 1 

aluderm-aluplast պինդ ժապավեն՝ 2.5 x 7.2 սմ, առանձին 20 

Կպչուն ժապավեն 5 մ x 2.50 սմ 1 

splinter tweezers պինցետ NR 1սմ 1 

SÖHNGEN փոքր արտակարգ իրավիճակների ռեպլանտացիայի հավաքածու  

ձեռքի համար  

1 

WS-fix net bandage size - ֆիքսող հագնովի ցանցային վիրակապ 3 / 4 m arm, leg in 

PE pressure-type closure bag WS-fix ֆիքսող ցանցային վիրակա 4 / 4 m head, thigh in 

PE pressure-type closure bag 

1 

 

 

 

Աղյուսակ 3 – Առաջին օգնություն արձագանքման հավաքածու (DIN 13155) 

Նյութ Քանակ 

Շարժական, արտածծող վակուումային հարմարանք ՝40 կՊա-ից ավելի մեծ 1 

Միանգամյա օգտագործման կատետոր, երեք չափսի, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ 

փաթեթով, Մեկանգամյա օգտագործման զոնդ բացվածքով, երեք չափսերով, 

յուրաքանչյուրը առանձին, ստերիլ փաթեթավորմամբ 

6 

Շնչառական դիմակ պարկով, թթվածնով սնվող շնչառական դիմակով, երեք չափսերով 1 

Ըմպանային օդամուղ փողեր, երեք չափսերով  3 

Արյան ճնշման չափիչ (սփիգմմանոմետր)  3 

առաձգական չափիչ տարրի հետ՝ արյան ճնշման գործիքի մանժետով, չափահասների 

համար 

1 

Ստետոսկոպ  1 

Փոքրիկ լապտեր  1 

Կպչուն ժապավեն, 5 × 2.5 սմ, արտաքին պաշտպանությամբ 1 

Վիրակապ, 10 × 6 սմ, անփոշեթափանց փաթեթավորմամբ 16 

Կպչուն սպեղանի (սանտավիկ), անփոշեթափանց փաթեթավորմամբ 5 
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Վիրակապ, 18 × 2 սմ, անփոշեթափանց փաթեթավորմամբ 5 

Վիրակապման  կպչուն ժապավեն, նվազագույն չափը 19 մմ × 72 մմ, անփոշեթափանց 

փաթեթավորմամբ 

10 

Վիրակապերի տուփ 2 

Վիրակապերի տուփ 4 

Վիրակապերի տուփ 2 

Մառլյայե վիրակապ, 60 x 80 սմ, ստերիլ փաթեթավորմամբ 1 

Մառլյայե վիրակապ, 40 x 60 սմ, ստերիլ փաթեթավորմամբ 1 

Կոմպրես (100 ± 5) մմ × (100 ± 5) մմ, ստերիլ փաթեթավորմամբ, առավելագույնը երկու հատ 

մեկ փաթեթի համար 

6 

Աչքի կոմպրես, պատրաստված բամբակյա բրդից, տեքստիլ հյուսվածքի կամ ոչ հյուսված 

գործվածքներից, նվազագույն չափը 50 մմ × 70 մմ, նվազագույն քաշը 1,5 գ / հատ, 

յուրաքանչյուրը, առանձին, ստերիլ փաթեթավորմամբ 

2 

Տարածական (արտակարգ իրավիճակների) ծածկոց, նվազագույն չափը 2100 մմ × 1600 մմ, 

նվազագույն փայլաթիթեղի հաստությունը 12 մկմ, մշտապես մետաղացված պոլիեսթեր 

փայլաթիթեղից կամ առնվազն հավասարազոր հատկություններով նյութից՝  արտացոլման 

հզորության, հնեցման դիմադրության, արցունքաբերության դիմադրության (երկայնական 

և լայնակի), ջերմային հաղորդման և շփման դիմադրության նկատմամբ, անկար , 

վակուումային տարանջատված ալյումինային գոլորշի ենթաշերտի վրա, գունավոր՝ ետևի 

մասում, անփոշեթափանց փաթեթավորմամբ 

1 

Անշարժացնող վիրակապ, 400 x 8 սմ, առանձին, անփոշեթափանց փաթեթավորմամբ 3 

Անշարժացնող վիրակապ, 400 x 6 սմ, առանձին, անփոշեթափանց փաթեթավորմամբ 15x3 

Ցանցավոր  վիրակապ  (մաքուր վիրակապեր) ծայրահեղ դեպքերի համար, նվազագույն 

երկարությունը 4 մ ՝ ձգված ժամանակ 

1 

Եռանկյունաձև վիրակապ, անփոշեթափանց փաթեթավորմամբ 2 

Մկրատներ 1 

Փաթաթված կտոր, նվազագույն չափը 200 մմ × 300 մմ, նվազագույն մակերևույթի 

ծածկույթը՝ 15 գ / մ² 

10 

Պոլիէթիլենից պատրաստված, կնիքով փայլաթիթեղյա տոպրակ, նվազագույն չափը 300 մմ 

x 400 մմ, փայլաթիթեղի հաստությունը 45 մկմ 

2 

Միանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ, միջին / խոշոր անփոշեթափանց 

փաթեթավորմամբ  

8 

Ձեռքի ախտահանիչ, նվազագույնը 100 մլ 1 

Համընդհանուր կիրառելի բժշկական փայտեր նախաբազկի, դաստակի, ցածր ազդրի և 

կոճի կոտրվածքները անշարժ պահելու համար 

2 

Տուժածների / հիվանդ անձանց համար հատկորոշման քարտեր  
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APPENDIX 05 – PRELIMINARY EMERGENCY LAYOUT 
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