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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

Հայաս տա նի Հան րա պե տությու նը, աշ խար հագ րա կան, բնա կ լի մայա
կան ո ւ տն տե սա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված, են թա կա է 
տար բեր բնա կան ո ւ  մար դա ծին ա ղետ նե րի վտանգ նե րի, իսկ միշտ 
պատ րաստ լի նե լու, սո վո րե լու, փոր ձը և գի տե լի քը փո խա նա կե լու 
միակ մի ջո ցը հա ղոր դակ ցությունն է մարդ կանց մի ջև։

Ա մե նա զանգ վա ծային հա ղոր դակ ցու թյունը  
ԼՐԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆՆ է: 

Ա ղետ նե րի կան խու մը սկս վում է տե ղե կաց վա ծու թյու նից:

Ճգ նա ժա մային հա ղոր դակ ցու թյան բա րե լավ ման ծրագ րի շր ջա
նակ նե րում մշակ վել է «ԶԼՄ գի տե լիք ներ ա ղե տի լու սա բան ման հա մար» 
գրքույկու ղե ցույ ցը՝ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տում Հա յաս տա նի 
և Ճա պո նի այի փոր ձի հի ման վրա: 

Այն տե սա կան և գործ նա կան գի տե լիք ներ է տա լիս բարձ րո րակ 
լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու և սե փա կան ան վտան գու
թյու նը պատ շաճ ձևով կազ մա կեր պե լու հա մար:



4

Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման և ա ղե տի դեպ քում քա ղա
քա ցի նե րի կյան քը պաշտ պա նե լու գոր ծում ԶԼՄներն ա ռաջ
նային, ի սկ ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյու նը՝ վճ ռո րոշ դեր ու նեն։

Հի շի՛ր

  

Մինչ ա ղե տի գո տի մեկ նե լը՝ լրագ րո ղը պար տա վոր է.

Սա ի նձ հա մար է

  
 
•  Լի նել պատ րաստ ված և ու նե նալ ա ղետ լու սա բա նե լու վե րա բե րյալ 

ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ ու հմ տու թյուն ներ: 
• Ուսում նա սի րել ա ղե տի այն տե սա կը, ո րը լու սա բան վե լու է, այ սինքն՝ 

տի րա պե տել տվյալ ա ղե տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին տե
ղե կատ վու թյա նը:

Ա ղե տի գո տում աշ խա տելիս լրագ րո ղը պար տա վոր է.
  

•  Հետ ևել հա մա պա տաս խան օ րենք նե րին և կա նոն նե րին:
•  Հետ ևել ան վտան գու թյան կա նոն նե րին և աշ խա տան քի ըն թաց քում 

չվ նա սել ու չվ տան գել իր և մյուս նե րի կյան քը և ա ռող ջու թյու նը:
•  Հետ ևել դեպ քի վայ րում ա ղե տը կա ռա վա րող մարմ նի ցու ցում նե րին, 

ե թե դրանք չեն հա կա սում օ րենսդ րու թյա նը և բխում են ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կի վտան գա վո րու թյու նից:

•  Լի նել հնա րա վո րինս ան կողմ նա կալ և օ պե րա տիվ:
• Յու րա քան չյուր տե ղե կու թյուն մա տու ցել ճիշտ ժա մա նա կին, հա ղոր

դել մի այն հա վաս տի տե ղե կատ վու թյուն: 
• Անհ րա ժեշտ է օգ նել, որ պես զի մար դիկ ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մեն 

ա ղե տի ծա վա լի մա սին:
•  Ներ կա յաց նել ոչ մի այն ա ղետն ու դրա հետ ևանք նե րը, ա ղե տի գո

տում կա տար վող աշ խա տանք նե րը, այլև այն մարդ կանց կյանքն ու 
ճա կա տագ րե րը, ով քեր տու ժել են տվյալ ա ղե տից: 
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• Ա ղե տի ճշգ րիտ պատ կե րը ներ կա յաց նե լու հա մար օգ տա գոր ծել հա
մա պա տաս խան բա ռա պա շար, ի սկ մաս նա գի տա կան տեր մին նե րը 
կի րա ռել ի րենց պարզ և հան րա մատ չե լի բա ցատ րու թյամբ:

•  Պահ պա նել մաս նա գի տա կան է թի կան, ո րո շում կա յաց նելիս հաշ վի 
առ նել դրա հա մա պա տաս խա նու թյու նը հա սա րա կու թյան շր ջա նում 
ըն դուն ված վար քա կա նոն նե րին, պահ պա նել կար գա պա հու թյուն, 
ար տա հայտ վե լիս և գոր ծելիս հար գել այ լոց վիշ տը և հրա պա րա կում
նե րով չվ նա սել կամ չվի րա վո րել տու ժած նե րին և նրանց մտե րիմ նե
րին: 

• Աշ խա տան քի ըն թաց քում, ի նչ պես նաև դրա նից հե տո թույլ չտալ այն
պի սի ար տա հայ տու թյուն ներ և չա նել այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, 
ո րոնք ի րենց բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը կու նե նան լրատ վա մի ջո ցի 
համ բա վի, պատ վի և վս տա հու թյան վրա:

•  Պատ շաճ կեր պով պահ պա նել լրագ րո ղա կան գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում հայ թայ թած գաղտ նի տե ղե կու թյուն նե րը, չօգ տա գոր ծել 
դրանք ան ձնա կան շահերից ելնելով:

 

Այս ձեռ նար կում հիմ նա կա նում ան դրա դառ նում ե նք Հա յաս
տա նին սպառ նա ցող պո տեն ցի ալ ա մե նավ տան գա վոր բնա կան 

ա ղետ նե րին՝ ե րկ րա շարժ, սո ղանք և ան տա ռային հր դեհ։
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Ա ՂԵՏ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐՆ  
ՈՒ Օ ՐԻ ՆԱ ՊԱՇ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Կար ևոր հու շում

Մի՛ վնա սիր տու ժած նե րին.

• Չս տուգ ված և ոչ օբյեկ տիվ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մը մարդ
կանց մոտ շփոթ մունք և ան հանգս տու թյուն է ա ռա ջաց նում:

•  Չա փա զանց ված և սեն սա ցի ա պա րու նա կող լրատ վու թյու նը կա րող է 
ա ղե տի գո տում ան հար կի ան հանգս տու թյուն ա ռա ջաց նել։ 

• Ա ղե տի գո տում տու ժած նե րի հետ աշ խա տելիս անզգուշությունը կա
րող է հանգեցնել վնասի մակարդակի ընկալման անորոշության կամ 
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դժբախտության շահարկման, ո րը կա րող է տու ժած նե րին հո գե բա
նա կան վնաս հասց նել, ի սկ ա պա տե ղե կատ վու թյան դեպ քում՝ հան
գեց նել վնաս նե րի մե ծաց մա ն:

Պետք է գի տակ ցել.

•  Լու սա բա նու մը կա րող է բա ցա սա բար ազ դել ո րոշ մարդ կանց վրա: 
• Ըն կա լել ա ղե տից տու ժած նե րի կա ցու թյու նը, նր բան կատ լի նել նրան

ցից հար ցազ րույց վերց նե լիս կամ նրան ցից ստաց ված տե ղե կատ վու
թյու նը լու սա բա նե լիս: 

• Ա ղե տից հե տո լու սա բան ման ծա վալ նե րի կր ճա տու մը կա րող է տու
ժած նե րի մոտ տպա վո րու թյուն ստեղ ծել, թե աշ խար հը մո ռա ցել է 
իրենց մա սին: Դա կա րող է նրանց մոտ մե կու սաց ման զգա ցում ա ռա
ջաց նել և խո չըն դո տել հո գե բա նա կան վե րա կանգն մա նը։

Մի՛ խան գա րիր փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րին.

• Աղետի վայր մեկնող ԶԼՄ–ների մեքենաները կա րող են խցա նում 
ա ռա ջաց նել և ու շաց նել ոս տի կա նու թյան, հր շեջ նե րի և փր կա րար նե
րի ժա մա նու մը ա ղե տի գո տի:

• Լ րագ րո ղա կան տեխ նի կայի կի րա ռու մը հար կա վոր է հա մա ձայ նեց նել 
մաս նա գետ նե րի հետ, քա նի որ այն կա րող է խն դիր ներ ստեղ ծել (օ րի
նակ՝ դրոն նե րի ձայ նը հնա րա վոր է խան գա րի փր կա րար նե րին լսել 
օգ նու թյան կան չող մարդ կանց, կա պի այլ մի ջոց նե րը կա րող են մաս
նա գի տա կան տեխ նի կայի խա փա նում նե րի պատ ճառ հան դի սա նալ): 

• Ան հար կի հար ցազ րույց նե րը կա րող են խոչընդոտել պատ կան մար
մին նե րի կող մից ա ղե տին ա րագ արձագանքումը։

• Լ րատ վա մի ջոց ներն ու լրագ րող նե րը պետք է հի շեն, որ մարդ կանց 
կյան քի փրկությունն ա վե լի ա ռաջ նա հերթ է, քան ա ղե տի լու սա բա
նու մը։ 

• Ա ղե տի վայր մեկ նե լուց ա ռաջ պետք է լի ար ժեք տի րա պե տել անվտան
գու թյան վար քա կա նոն նե րին, որ պես զի տե ղում լրա ցու ցիչ խն դիր ներ 
չառաջացնել՝ հայտն վե լով վտան գա վոր ի րա վի ճա կում։
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Օ գտ վե՛ք հա ղոր դագ րու թյուն նե րի կազմ ման ու ղե ցույ ցից.

 
• Ի՞նչ է պա տա հել: 
• Ե՞րբ և ի նչ պե՞ս դա տե ղի ու նե ցավ:
•  Քա նի՞ մարդ է զոհ վել և տու ժել:
•  Կա րիք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն:
• Վ նա սի չա փը: 
• Անվ տան գու թյան ի ՞նչ մի ջո ցա ռում ներ են ձեռ նարկ վել: 
• Ա ղե տի պատ ճառ նե րը կամ նպաս տող գոր ծոն նե րը:
• Ն ման դեպք նախ կի նում ե րբ ևէ ե ղե՞լ է, և ա րդյո՞ք բա րե լավ վել է նման 

դեպ քե րին պատ րաստ վա ծու թյու նը: 
• Ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ վե լու հո գե բա նա կան օգ նու թյու նը: 
• Ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ վե լու սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյու նը: 
• Ի՞նչ քայ լեր են ի րա կա նաց վե լու վե րա կանգն ման փու լում:

Հա ղոր դագ րու թյուն մշա կելիս հաշ վի ա ռեք, որ տե ղե կատ վու
թյու նը.

•  պետք է լի նի պարզ և ը նդ գր կուն,
•  պետք է լի նի հա վաս տի և ա ռանց են թադ րու թյուն նե րի,
• չ պետք է պա րու նա կի ա պա կողմ նո րո շիչ ար տա հայ տու թյուն ներ,
• չ պետք է չա փա զանց ված վախ կամ խու ճապ ա ռա ջաց նի։

 Հա ղոր դագ րու թյուն մշա կե լիս պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել բա
ռե րի ը նտ րու թյանն ու խոս քի տո նայ նու թյա նը՝ թի րա խային խմ բի հետ 
վստա հու թյան և գոր ծըն կե րու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն ստեղ ծե լու նպա
տա կով:
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Հիմ նա կան կա նոն ներ ա ղե տի գո տում աշ խա տող լրագ րող
նե րի հա մար.

•  Պետք չէ հեն վել ին ֆոր մա ցի այի մի այն մեկ աղ բյու րի վրա, փնտ րե՛ք ու 
գտե՛ք այլ աղ բյուր ներ ևս: 

• Ար տա հայ տե՛ք մտ քե րը պարզ լեզ վով, տե ղե կաց րե՛ք մարդ կանց, 
կրկնե՛ք, հի շեց րե՛ք, որ տե ղե կաց րել եք։ Այդ պես ին ֆոր մա ցի ան տպա
վոր վում է մարդ կանց մոտ:

• Ս տու գե՛ք ստաց ված տվյալ նե րը:
• Ձգ տե՛ք ցան կա ցած հար ցի վե րա բե րյալ ան պայ ման ստա նալ պաշ տո

նա կան մեկ նա բա նու թյուն: 
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Լ ՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ  Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՒ ՄԸ

Կար ևոր հու շում

Ա նվ տան գության հար ցում ման րուք ներ չկան, և ա մեն ի նչ 
կա րևոր է .  

Ա ղե տի վայր մեկ նե լուց ա ռաջ հար կա վոր է տե ղե կա նալ ա նվտան գության 
ի րա վի ճա կի մա սին, ա պա հո վել, որ պես զի խմ բա գրությու նում գո նե 
մեկ մարդ միշտ ան պայ ման ի մա նա, թե որ տեղ եք գտն վում: Բարձր 
ռիս կային գոր ծը թի մային աշ խա տանք է, քա նի որ մի ա սին ա ռա վել 
ա նվ տանգ է:

Ե րկ րա շար ժից տու ժած տա րած քում.

•  Չի՛ կա րե լի մուտք գոր ծել այն պի սի շեն քեր, որ տեղ փլուզ ման վտանգ 
կա։
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•  Խու սա փե՛ք փր կա րա րա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լուց, ե թե դրա 
ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյու նը չկա: Ա վե լի լավ է այդ գոր ծը թող նեք 
մաս նա գետ նե րին:

•  Փո ղոց նե րում քայ լե լիս ու շա դի՛ր ե ղեք, որ պես զի որ ևէ փլուզ ված շեն
քից պա տա հա բար բե կոր ներ չընկ նեն ձեզ վրա։ 

• Աշ խա տե լիս պահ պա նեք ո րո շա կի հե ռա վո րու թյուն շեն քե րից. այդ
պես և՛ ան վտանգ կլի նեք, և՛ չեք խան գա րի աշ խա տող փր կա րար նե
րին։ 

• Անհ րա ժեշտ է կրել սա ղա վարտ, շն չա դի մակ ու ակ նոց՝ փո շուց, ծխից 
և այլ մանր մաս նիկ նե րից պաշտ պան վե լու հա մար:

Ան տա ռային հր դե հից տու ժած տա րած քում.

•  Հե ռո՛ւ մնա ցեք կրա կից, այր վող ծա ռե րից: 
• Ու շա դի՛ր ե ղեք շր ջա պա տի նկատ մամբ, քա նի որ նույ նիսկ քա մու ո ւղ

ղու թյան պարզ փո փո խու թյու նից կրա կի տա րած ման ո ւղ ղու թյու նը ևս 
կա րող է փոխ վել։

•  Պար տա դիր ու նե ցե՛ք հա կա գազ և շն չա դի մակ կամ գո նե հա մա պա
տաս խան թաշ կի նակ՝ ծխից պաշտ պան վե լու հա մար։

• Կ րե՛ք կրա կա դի մաց կուն նյու թե րից պատ րաստ ված հա գուստ։
•  Միշտ ու նե ցե՛ք այր վածք նե րի դեմ դե ղա մի ջոց ներ ու քսուք ներ։

Սո ղան քից տու ժած տա րած քում.
 

•  Հե ռո՛ւ մնա ցեք վտան գա վոր գո տուց:
•  Պահ պա նե՛ք ան վտան գու թյան նույն կա նոն նե րը, ի նչ ե րկ րա շար ժե րի 

կամ հր դեհ նե րի դեպ քում:
•  Մի՛ մո տե ցեք լան ջին, քա նի որ կա ե րկ րոր դային ա ղետի հա վա նա կա

նու թյուն:
•  Գետ նի վրա ճա քեր կամ ձևա փո խում նկա տե լու դեպ քում ի րա զե կե՛ք 

փր կա րար նե րին այդ մա սին: Գետ նի ձևա խախ տու մը լան ջային ա ղե
տի նա խան շան է:
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•  Չի՛ կա րե լի մուտք գոր ծել այն պի սի շեն քեր, ո րոնց փլուզ ման վտանգ 
կա:

•  Խու սա փե՛ք փր կա րա րա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լուց, ե թե դրա 
ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյու նը չկա: Ա վե լի լավ է այդ գոր ծը թող նեք 
մաս նա գետ նե րին:

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում հայտն ված ցան կա ցած մար դու 
մոտ կա րող է ի  հայտ գալ հո գե բա նա կան և հու զա կան լար վա ծու
թյուն: Զանգ վա ծային  ող բեր գու թյուն ներ լու սա բա նող լրագրող
նե րը հա ճախ են հան դի պում  բար դու թյուն նե րի:

Որո՞նք են զգուշանալու նախանշանները. 
• Եթե աշ խա տան քի ըն թաց քում նկա տում եք, որ չեք կա րո ղա նում 

կենտ րո նա նալ, ցր ված եք, դժ վա րա նում եք պարզ գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լիս, դար ձել եք բռնկ վող և չա փից դուրս բար կա ցած, ու րեմն 
ժա մա նակն է ան հանգս տա նալ: Նման դրս ևո րում նե րը վկա յում են, որ 
ը նդ միջ ման կա րիք կա: Ե թե դրանք շա րու նակ վում են ա վե լի քան 3–4 
շա բաթ կամ որ ևէ փու լում չա փա զանց ը նդ գծ ված են ար տա հայտ վում, 
դի մե՛ք մաս նա գե տի օգ նու թյանը։

Տար րա կան ա ռա ջին օգ նու թյուն.

•  Հա ճախ վտան գա վոր վայ րե րում կամ ա ղե տի գո տի նե րում աշ խա
տող լրագ րող ներն ու այլ մե դի ա մաս նա գետ նե րը հենց ի րենք են 
հայտնվում վտան գի մեջ կամ ստա նում վնաս վածք։ 

• Ուս տի ա ղե տի գո տի մեկ նող յու րա քան չյուր լրագ րող պետք է նա
խա պես ու սում նա սի րի և սո վո րի ա ռա ջին օգ նու թյան՝ ի նչ պես ֆի զի
կա կան, այն պես էլ բու ժօգ նու թյան, հո գե բա նա կան օգ նու թյան տար
րա կան կա նոն նե րը և հմ տու թյուն նե րը։ Հմուտ գոր ծո ղու թյուն նե րով 
հնա րա վոր է ոչ մի այն ա պա հո վել սե փա կան ան վտան գու թյու նը, այլև 
այ լոց կյան քեր փր կել:

• Ա ղե տը լու սա բա նող լրագ րո ղը պետք է նաև ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան 
նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց ան ցնի:
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Ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ. 

• Ա մուր ու հար մա րա վետ հա գուստ
Կ րե՛ք ա զատ, բնա կան գործ ված քից հա գուստ, քա նի որ այն չի 

բռնկվի այն քան ա րագ, որ քան սին թե տի կը: Ցան կա լի է, որ լրագ րող նե րի 
հա գուս տը տար բեր վի ոս տի կա նու թյան կամ փր կա րար նե րի հա մազ գես
տից։ Հար մա րա վետ, ա մուր, ձիգ կապ ված կո շիկ նե րը ան հրա ժեշ տու թյուն 
են: Հր դեհ նե րի դեպ քում ցանկալի է հագ նել դժ վար հր կիզ վող նյու թե րից 
պատ րաստ ված հա գուստ կամ պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ։ 

• Ու սա պարկ
 Ցան կա լի է, որ ա ղե տի վայ րում աշ խա տե լիս ու նե նաք ու սա պարկ՝ 

ան հրա ժեշտ ի րե րով, տեխ նի կայով, փաս տաթղ թե րով, ո րո շա կի քա նա
կի սնն դով ու ջրով։ Ու սա պար կը նման դեպ քե րում ան հա մե մատ ա վե լի 
հար մար է, քան ու սից կախ վող պա յու սակ նե րը, քա նի որ կրո ղի շար ժու
նա կու թյունն ան հա մե մատ ա վե լի մեծ է։ Հոգ տա րեք, որ պես զի ուսա
պար կը գո նե մեկ կա պով ամ րա նա կրծ քա վան դա կի հատ վա ծում, մե կով 
է լ՝ գոտ կա տե ղի հատ վա ծում. այդ պես ա վե լի հար մար է, ե րբ վա զում ե ք։ 
Ուսա պար կում այն քան ու տե լիք և ջուր ու նե ցեք, որ բա վա կան լի նի ձեզ 
մեկ օր վա հա մար: Ու սա պար կում հար կա վոր է պա հել նաև ջրի մաքրման 
մի ջոց ներ։

•  Սա ղա վարտ 
Ա ղե տի գո տի մուտք գոր ծե լիս ան հրա ժեշտ է կրել սա ղա վարտ կամ 

պաշտ պա նիչ գլ խարկ։

 • Կա պի ան հա տա կան ու այ լընտ րան քային մի ջոց ներ
Բջ ջային հե ռա խոս՝ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հա մար նա խա տես

ված հե ռա խո սա հա մար նե րը նա խա պես կար գա վո րե լով ա րագ մի ա նա լու 
հա մար։ Բա ցի ձեր հիմ նա կան հե ռա խո սից կամ սմարթ ֆո նից, փորձեք 
վերց նել նաև լրա ցու ցիչ հե ռա խոս, ցան կա լի է՝ կա պի այլ օ պե րա տո րի 
քար տով: 
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•   Ա ռա ջին բժշ կա կան օգ նու թյան դե ղարկ ղիկ՝   դե ղո րայք, վի րա կա
պա կան նյու թեր (ի մա ցե՛ք՝ ի նչ պես օգ տա գոր ծել դրանք):

•  Հա կա գազ, շն չա դի մակ՝ ռես պի րա տոր կամ դեմ քը ծած կող ե րես
կալ՝ ծխից կամ փո շուց պաշտ պան վե լու հա մար: 

• Աչ քե րը պաշտ պա նե լու մի ջոց ներ՝ լո ղի կամ պաշտ պա նիչ և հար վա
ծա դի մաց կուն ա պա կուց ակ նոց :

• Գր պա նի բազ մա ֆունկ ցի ո նալ ծա լո վի դա նակ կամ գոր ծիք նե րի 
հա վա քա ծու. հա վա տա ցե՛ք՝ այն միշտ պետք է գա լիս:

• Գր պա նի լապ տեր:
•  Ռա դի ոըն դու նիչ:
•  Փոք րիկ կրակ մա րիչ:
•  Մե կան գա մյա օգ տա գործ ման հա կաաղմ կային ա կան ջա կալ ներ՝ 

ա ղե տի վայ րում աղ մու կից խու սա փե լու և լսո ղու թյան օր գան ներն ու 
դրանց ֆունկ ցի ան պաշտ պա նե լու հա մար:

•  Փաս տաթղ թեր (ID, ան ձնա գիր, լրագ րո ղա կան վկա յա կան և այլն): 
• Ա ղե տի տե ղան քի կամ բնա կա վայ րի քար տեզ, գր պա նի կողմ նա

ցույց՝ տե ղան քում կողմ նո րոշ վե լու և ճիշտ տե ղա շարժ վե լու հա մար։ 
• Անձ նա կան հի գի ե նայի պա րա գա ներ։
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ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ, ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԱՅԻՆ 
Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ, ՆԿԱ ՐԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԸ

 Հար ցազ րույց ներ վերց նե լիս ա նհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել մար
դու ի րա վունք նե րը և պահ պա նել նկա րա հան ման կա նոն նե րը։

Ես պար տա վոր ե մ հար գել մար դու ի րա վունք ներն ու ա զա
տու թյու նը.

• Ն կա րա հա նում ի րա կա նաց նե լու և հար ցազ րույց վա րե լու հա մար ան
հրա ժեշտ է նա խա պես հա մա ձայ նու թյուն ստա նալ նկա րա հան վող նե
րից և հար ցազ րույց տվող նե րից։

• Նախքան ան չա փա հաս նե րին նկա րա հա նե լը, ստա ցե՛ք նրանց ծնող
նե րի հա մա ձայ նու թյու նը։ 

• Անհ րա ժեշտ է հար ցազ րույց տվող նե րի հետ ան կեղծ լի նել՝ կար ևո րե
լով փո խա դարձ վս տա հու թյու նը։ 

• Անհ րա ժեշտ է պահ պա նել մաս նա գի տա կան է թի կայի կա նոն նե րը, 
ի րա կա նաց նել ար դար և ան կողմ նա կալ լու սա բա նում։

•  Չի րա կա նաց նել նկա րա հա նում կամ ձայ նագ րում, ե թե դի մա ցի նը 
դեմ է դրան։

•  Հաշ վի առ նե լով ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը՝ 
նկա րա հա նում նե րը բնա կա րան նե րում, տնե րում, գրա սե նյակ նե րում 
և հի վան դա նոց նե րում կա րող են ի րա կա նաց վել մի այն բնա կիչ նե րի 
կամ ղե կա վա րու թյան հա մա ձայ նու թյամբ։
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Ես պար տա վոր ե մ գի տակ ցել հե ղի նա կային ի րա վունք նե րի 
կար ևո րու թյու նը .

Ա ղետ ներ լու սա բա նելիս լրագ րող ներն ու ԶԼՄնե րը հա ճախ կա րող 
են բախ վել հե ղի նա կային ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան խն դիր նե րին։ 
Սա վե րա բե րում է հատ կա պես այն դեպ քե րին, ե րբ լրատ վա մի ջո ցը ներ
կա յաց նում է ոչ թե սե փա կան տե ղե կատ վու թյուն, այլ վե րահ րա պա րա
կում է .
•  գոր ծըն կեր նե րի կող մից հրա պա րակ ված տե ղե կատ վու թյու նը,
•  տե սա ձայ նային բո վան դա կու թյու նը,
•  սի րո ղա կան նկա րա հա նում ներն ու լու սան կար նե րը։

Այս ա ռու մով հարկ է մշ տա պես պահ պա նել ո րո շա կի դրույթ ներ. 
• Ա ղե տին վե րա բե րող լու սան կար նե րը և տե ղե կատ վու թյու նը վե րա

հրա պա րա կելիս պետք է ձեռք բե րել տվյալ լրատ վա մի ջո ցի կամ հրա
պա րակ ման հե ղի նա կի թույլտ վու թյու նը:

• Հ ղում կա տա րել այն լրատ վա մի ջո ցին, ո րի նյու թե րը վե րահ րա պա
րա կում ե ք։

• Ս տու գել լու սան կա րի կամ տե ղե կատ վու թյան սկզբ նաղ բյու րը: 
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 Մի՛ ան տե սեք մաս նա գի տա կան է թի կան՝ ել նե լով տե ղե կատ վու
թյուն  ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից, և խս տո րեն պահ պա նե՛ք

լ րագ րո ղա կան է թի կայի կա նոն նե րը։

Ես գի տեմ լրագ րո ղա կան է թի կայի 13 կա նոն .
1. Ան հար մար վի ճա կում չն կա րա հա նել վշ տի ու հու սա հա տու թյան մեջ 

գտն վող մար դուն։
2. Չ ցու ցադ րել մար դուն ստո րաց ված կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նսե

մաց ված վի ճա կում։
3. Չ ցու ցադ րել վի րա վոր ու բու ժում ստա ցող տու ժած նե րի՝ խո շոր պլա

նով վնաս վածք նե րը կամ ան դա մա հատ ված վեր ջույթ նե րը:
4.  Վախ, խղ ճա հա րու թյուն, ֆի զի կա կան « թե րու թյուն ներն» ի ցույց դնող 

հրա պա րա կում ներ չա նել։ 
5. Ա ռանց ա նուն նե րի ճշգրտ ման զո հե րի և վի րա վոր նե րի թիվ չհ րա պա

րա կել։
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6.  Խու սա փել մար դուն զոհ կամ վի րա վոր հա մա րե լուց, ե թե ան գամ 
կո րած է նրան ո ղջ դուրս բե րե լու հա վա նա կա նու թյու նը, բայց նրա 
ա ճյու նը գտն ված չէ: Պահ պա նել մար դու՝ մինչև վերջ հույս ու նե նա լու 
զգա ցու մը և մա հա ցած լի նե լու մա սին հայտ նել մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ գտն ված է նրա ա ճյու նը կամ մա սունք նե րը։

7. Զ գու շա նալ կրկ նա կի տրավ մա ա ռա ջաց նե լուց: Խու սա փել ցա վոտ 
պատ մու թյուն նե րը ո րոշ ժա մա նակ ան ց կրկ նե լուց: Մար դուն մո ռա
նա լու հնա րա վո րու թյուն տալ։

8.  Մատ նան շել դրա կան մի տում նե րը, ե թե ան գամ ի րա դար ձու թյուն նե
րի ը նդ հա նուր ծա վա լի մեջ դրանք փոքր տեղ են զբա ղեց նում։

9. Հ րա պա րա կել մարդ կային պատ մու թյուն ներ, ո րոնք ցույց կտան, 
թե ի նչ պես է բարդ ի րա վի ճա կում հայտն ված մար դը հաղ թա հա րել 
դրանք։

10. Հ րա պա րա կել հայտ նի նե րի ոգ ևո րիչ խոս քը, մի աս նա կա նու թյան կո
չե րը և այլն։

11.  Պատ մել հա ջո ղու թյուն նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին։
12.  Ցույց տալ ար տա կարգ ի րա վի ճա կում գտն վող մարդ կանց տո կու նու

թյունն ու կամ քը:
13.  Հա տուկ տեղ հատ կաց նել նո րա րա րու թյուն նե րին:
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ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ   
Ա ՄԵ ՆԱ ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ ԳՈՐ ԾՈՆ

 Հաս կա նա լի է, որ տա րե րային ա ղետն ա նհ նա րին է կան խել, սա կայն 
 հա մա գոր ծակ ցությունն ԱԻՆի, ՏԻՄե րի և լրատ վա մի ջոց նե րի  մի ջև 
կա րող է նվա զեց նել ա ղե տի ռիս կը։

Միշտ պետք է հի շել.

•  Խո շոր ա ղե տի դեպ քում ԶԼՄնե րի ու շադ րու թյունն ան մի ջա պես 
կենտ րո նա նում է ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյան 
կող մից տր վող տե ղե կատ վու թյան վրա։ 

• Այդ տե ղե կատ վու թյու նը հրա պա րա կե լու հա մար ԱԻՆ հա մա պա
տաս խան կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում նե րին ան հրա ժեշտ է 
ո րո շա կի ժա մա նակ տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քագ րման, մշա կման և 
տա րա ծման նպատակով։ ԱԻՆն ու նի նա խա պես մշակ ված գոր ծո
ղու թյուն նե րի ստան դարտ ըն թա ցա կարգ /Գ ՍԸ/, ո րի հա մա ձայն ի րա
կա նաց վում են հա մա պա տաս խան աշ խա տանք նե րը:
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• Լ րատ վա մի ջոց նե րը պետք է վե րոն շյալ տե ղե կատ վու թյու նը հնա րա
վո րինս ա րագ փո խան ցեն բնակ չու թյա նը, ե րբ տե ղե կատ վու թյու նը 
հրա տապ և կար ևոր է ։

• Լ րատ վա մի ջոց նե րը պետք է ը նդ հա տեն ըն թա ցիկ հա ղոր դում նե րը և 
ի րա կա նաց նեն ա ղե տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան ար տա կարգ 
թողարկում։ 

• Ար տա կարգ հե ռար ձա կու մը հնա րա վո րինս ա րագ ու ճշգ րիտ ի րա
կա նաց նե լու հա մար ԱԻՆը և լրատ վա մի ջոց նե րը պետք է նա խա
պես հա մա ձայ նեց նեն տե ղե կատ վու թյան ստաց ման ըն թա ցա կար գը, 
ե ղա նա կը, հե ռար ձակ ման են թա կա կե տե րը, հա ճա խա կա նու թյու նը և 
այլն։

ԱԻՆը միշտ պատ րաստ է .

• Ա ղետ նե րի լու սա բան ման ո լոր տում լրագ րող նե րի վե րա պատ րաս
տում ան ցկաց նել։

• Լ րագ րող նե րին կոնկ րետ գի տե լիք ներ փո խան ցել ի րա կան ա ղե տի 
ժա մա նակ գոր ծե լու և դրան պատ րաստ վե լու ե ղա նակ նե րի վե րա բե
րյալ։
 
Ա ղե տի ըն թաց քում և հե տո հան րու թյան կող մից պա հանջ վող տե

ղե կատ վու թյու նը ժա մա նա կի հետ ա նընդ հատ փոխ վում է, ո ւս տի լրատ
վա մի ջոց նե րից և լրագ րող նե րից պա հանջ վում է մշ տա պես թար մաց նել 
լրատ վու թյու նը և հետ ևել ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

Ի նձ հար կա վոր է ու նե նալ նաև՝

• «Ա ռա ջին օգ նու թյան»,
• «Անձ նա կան ան վտան գու թյան»,
• «Բժշ կա կան օգ նու թյան» վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր գի տե լիք ներ:

 Վե րա պատ րաս տում կի րա կա նաց վի ԶԼՄնե րի հիմ նա կան ան ձնա
կազ մի և պայ մա նագ րային լրագ րող նե րի ֆի զի կա կան և մտա վոր ան
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վտան գու թյան ա պա հով ման ո ւղ ղու թյամբ, ի նչ պես նաև կխ թան վի ԶԼՄ
նե րի ան ձնա կազ մի կողմից ա ղե տի գո տում ան վտանգ աշ խա տան քի վե
րա բե րյալ գի տե լիք նե րի ձեռք բե րումն ու կա տա րե լա գոր ծու մը:

 Կոն տակ տային տվյալ ներ.
 Զան գահարել՝ 012/317720, 012/317756, 012/317808, ՀՀ ԱԻՆ  
Տե ղե կատ վու թյան և  հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի բա ժին
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 ՎԵՐ ՋԱ ԲԱՆ

 Հաս կա նա լի է, որ տա րե րային ա ղետն ան հնար է կան խել, սա կայն քա
ղա քա ցի նե րի/ հան րու թյան պատ շաճ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում 
հնա րա վոր է նվա զեց նել ա ղե տի մասշ տա բը: Տար րա կան գի տե լիք նե
րը կօգ նեն կան խար գե լիչ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նել և նվա զա
գույ նի հասց նել վնաս նե րը։

Այս հար ցում քա ղա քա ցին ներն ու նեն հետ ևյալ դե րա կա տա
րու թյու նը .

1. Ա ղե տի վտան գա վո րու թյան ըն կա լում և պատ րաստ վա ծու թյուն:
2. Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կի գնա հա տում և սե փա կան ան վտան գու թյան 

ա պա հո վում:
3.  Ներդ րում ա ղե տից հե տո հա սա րա կու թյան ան վտան գու թյան գոր

ծում:

Այս գրքույկը լրատվամիջոցներին կօգնի արագ և ճշգրիտ տեղեկություն 
փոխանցել հանրությանը՝ հաղորդելով աղետի սարսափելիության իրա
կան պատկերը, ինչը կնպաստի նրան, որ քաղաքացիներն ավելի լավ 
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կըն կա լեն աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված իրենց գիտելիքների 
և գործողությունների կարևորությունը։

Անհ րա ժեշտ է շեշ տը դնել ոչ մի այն փաս տե րի ու ա ղե տի դա ժա նու
թյան լու սա բան ման վրա, այլ նաև ներ կա յաց նել տու ժած նե րի պատ մու
թյուն նե րը կամ քի և լա վա տե սու թյան դրս ևո րում նե րով՝ նպաս տե լով հե
տա գա ա ղետ նե րին դի մա կա յու նու թյան բարձ րաց մա նը:



Լ ՐԱՏ ՎԱ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԼՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

Տպագրվել է «Մագաղաթ» հրատարակչության տպարանում

Տպագրությունը՝ օֆսեթ 
Չափսը՝ 60×84 1/16

Թուղթը՝ օֆսեթ 
Ծավալը՝ 1.5 տպ. մամուլ

Ա ՂԵՏ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ  
ԳՐՔՈՒՅԿ–ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ




