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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Հայաստանը գտնվում է տարերային, տեխնածին և ռազմաքաղաքական տարաբնույթ 

վտանգների և ռիսկերի տարածաշրջանում, ինչը զգալիորեն բարձրացնում է աղետների 

առաջացման, ազգաբնակչության ու երկրի կայուն զարգացման գործընթացի 

խաթարման հավանականությունը: Աղետների ռիսկի կառավարման բնագավառում 

կրթական համակարգի պատրաստվածությունը և կարողությունների զարգացումը 

կարևոր նախապայման է անվտանգ գործունեության և հնարավոր հետևանքների 

մեղմացման համար: 

Նախնական, միջին և բարձրագույն մասնագիտական հաստատություններն ունեն 

ռազմավարական նշանակություն ազգապաշտպան գործում և աղետների ռիսկի 

կառավարման բնագավառում հանդիսանում են յուրահատուկ համակարգ, որի պաշտպա-

նությունը դիտարկվում է ազգային մակարդակի հիմնախնդիր: Վերջինիս լուծման և 

ուսանողների համար աղետակայուն միջավայրի ստեղծման գործում կարևորվում է 

աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված քաղաքականության իրականացումը՝ 

պլանային, իրականացման, վերահսկման և գնահատման նպատակային 

գործընթացների ապահովմամբ: 

Նախնական, միջին և բարձրագույն մասնագիտական հաստատությունները, որպես 

յուրահատուկ համակարգ, աղետների ռիսկի կառավարման տեսանկյունից համարվում են 

բարձր ռիսկային օբյեկտներ: Ուսանողներն առավել խոցելի են, քանի որ նրանց մոտ 

դեռևս ամբողջական ձևավորված չեն կյանքին կամ առողջությանը վտանգ սպառնացող 

իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և ինքնապաշտպանվելու մեխանիզմները: 

Ուսանողների և աշխատակազմի անվտանգության ապահովումը կարևորագույն 

հիմնախնդիր է: Վերջինիս լուծման համար անհրաժեշտ է նախնական, միջին և 

բարձրագույն մասնագիտական հաստատություններում իրականացնել աղետների ռիսկի 

կառավարման գործընթացների արդյունավետ կառավարում (պլանավորում, 

իրականացում, վերահսկում, գնահատում): 

Նախնական, միջին և բարձրագույն մասնագիտական հաստատությունների 

անվտանգության մակարդակի բարձրացման նպատակով մշակվում է հաստատության և 

հարակից տարածքի առանձնահատկություններից բխող աղետների ռիսկի կառավարման 

պլան: Աղետների ռիսկի կառավարման պլանը բաղկացած է երկու հիմնական 
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գլուխներից` աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներին 

արձագանքման: Այն պետք է լինի իրատեսական պլան և հասանելի աշխատակիցների և 

ուսանողների համար: Աղետների ռիսկի կառավարման պլանի մշակումն ու զարգացումը 

նպաստում է արտակարգ իրավիճակների կառավարման արդյունավետության 

բարձրացմանը և անվտանգության մշակույթի ձևավորմանը:  

Աղետների ռիսկի կառավարման պլանի կազմման ընթացքում հատուկ ուշադրություն 

է դարձվում ուսանողների, այդ թվում՝ նաև հաշմանդամություն ունեցողների տարիքային, 

գենդերային և հաշմանդամության կարգով (տեսակով) պայմանավորված 

առանձնահատկությունները: Աղետների ռիսկի կառավարման պլանում ընդգրկված 

գործողություններն անհրաժեշտ է պարբերաբար փորձարկել, ճշգրտել և թարմացնել: 

Պատրաստվածությունը ներառում է իրավիճակային խաղեր, գործնական 

պարապմունքներ և վարժանքներ` ուսանողների ու անձնակազմի և այլ շահագրգիռ 

կողմերի մասնակցությամբ: Աղետների ռիսկի կառավարման պլանում անհրաժեշտ է 

հստակ սահմանել յուրաքանչյուրի դերակատարումը և պարտականությունները:  

Աղետների ռիսկի կառավարման պլանը պետք է պարունակի հետևյալ հարցերի 

պատասխանները. ինչ՞ միջոցառումներ են ձեռնարկվելու, ինչպե՞ս, ե՞րբ, ո՞վ, ի՞նչ 

միջոցներով և ի՞նչ ժամկետներում են իրականացվելու դրանք: 

Աղետներին պատրաստվածության ապահովման գործընթացում գործողությունների 

և միջոցառումների  պլանավորման արդյունավետությունն էապես պայմանավորված է 

աշխատանքներին ներգրավված անձնակազմի մասնագիտական կարողություններով և 

ոլորտային հարցերի ու խնդիրների տիրապետմամբ: Նախնական, միջին և բարձրագույն 

մասնագիտական հաստատության տնօրենը և անձնակազմը, արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառի համապատասխան 

ստորաբաժանումների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աջակցությամբ, 

ապահովում է նախնական, միջին և բարձրագույն մասնագիտական հաստատության 

աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակների արձագանքման 

գործընթացը:  
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I. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

1. Սույն ուղեցույցում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 

1) Արտակարգ իրավիճակ` որոշակի տարածքում կամ օբյեկտում խոշոր վթարի, 

վտանգավոր բնական երևույթի, տեխնածին, տարերային կամ էկոլոգիական 

(բնապահպանական) աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի (էպիզոոտիա), 

բույսերի և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի լայնորեն տարածված վարակիչ 

հիվանդության (էպիֆիտոտիա), զենքի տեսակների կիրառման հետևանքով ստեղծված 

իրավիճակ, որը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել մարդկային զոհերի, մարդկանց 

առողջությանն ու շրջակա միջավայրին` զգալի վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և 

մարդկանց կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման: 

2) Աղետների ռիսկի նվազեցում` վտանգների բացահայտման, գնահատման, 

հնարավոր բացասական ազդեցության, բնակչության խոցելիության նվազեցման և 

վտանգներին դիմակայելու միջոցառումների համալիր: 

3) Աղետների ռիսկի կառավարում` աղետների ռիսկի նվազեցմանը, 

պատրաստվածության բարձրացմանը, օպերատիվ արձագանքմանն ու հետաղետային 

վերականգմանն ուղղված որոշումների ընդունման, իրականացման և վերահսկման 

հետևողական գործընթաց: 

4) Աղետ` համայնքի կամ հասարակության բնականոն կենսագործունեությունը 

խաթարող այն արտակարգ իրավիճակն է, որի վերացումը գերազանցում է սեփական 

ուժերով հաղթահարելու կարողությունը: 

5) Աղետի գոտի` արտակարգ իրավիճակների հետևանքով տուժած տարածք 

(բնակավայր, օբյեկտ) կամ տարածքի մի մաս (կարանտին սահմանելու դեպքում՝ 

համաճարակի գոտի)։ 

6) Աղետի առաջացման ռիսկ (կամ աղետի ռիսկ)` արտակարգ դեպքի, 

պատահարի, վտանգավոր տարերային, տիեզերական, սոցիալական երևույթի 

գրանցմամբ (ակտիվացմամբ) կամ ռազմական գործողությունների խոցող գործոնների 

հնարավոր ազդեցությամբ պայմանավորված իրավիճակ՝ հետևանքների առաջացման 

որոշակի հավանականությամբ, որի աստիճանը (ցածր, միջին, բարձր) սահմանվում 

(որոշվում, հաստատվում կամ հայտարարվում) է մասնագիտական (գիտահետա-

զոտական, փորձագիտական), վիճակագրական տվյալների և ոլորտային խոցելիության 
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համալիր ուսումնասիրության արդյունքում՝ լիազոր մարմնի (մարմինների) կամ 

կազմակերպության կողմից տրված համապատասխան եզրակացության հիման վրա:  

7) Աղետների առաջացման ռիսկերի նվազեցում (վերացում)` (կամ աղետների 

ռիսկի նվազեցում). աղետ առաջացնող խոցող գործոնների և հնարավոր հետևանքների 

կանխորոշման, գնահատման և հակազդման արդյունքում հնարավոր բացասական 

ազդեցության և/կամ հետևանքների կանխում (մեղմացում) կամ առաջացման 

հավանականության աստիճանի իջեցում («Արտակարգ իրավիճակների կանխում» և 

«Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր հետևանքների նվազեցում» սահմանման 

փոխարեն)։ 

8) Աղետի առաջացման սպառնալիք` իրավիճակ՝ պայմանավորված աղետի 

առաջացման բարձր հավանականությամբ, որը սահմանվում (որոշվում, հաստատվում 

կամ հայտարարվում) է արտակարգ դեպքի, պատահարի, վտանգավոր տարերային, 

տիեզերական, սոցիալական երևույթների կամ ռազմական գործողությունների խոցող 

գործոնների հնարավոր ազդեցության ժամանակատարածքային 

առանձնահատկություններով: 

9) Արտակարգ իրավիճակների կանխում` արտակարգ իրավիճակներ առաջացնող 

գործոնների կանխորոշում և վերացում: 

10) Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր հետևանքների նվազեցում` նախօրոք 

իրականացվող միջոցառումների համալիր` արտակարգ իրավիճակների ազդեցության 

հնարավոր մեղմացման համար: 

11) Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացում` արտակարգ 

իրավիճակներում փրկարարական և անհետաձգելի վերականգնողական 

աշխատանքների կատարում` մարդկանց կյանքի ու գործունեության բնականոն 

պայմաններ ապահովելու համար: 

12) Արտակարգ դեպք, պատահար` շրջակա միջավայրում, մարդու գործունեության 

ոլորտում տեղի ունեցած իրադարձություն, որի հետևանքով խախտվել է որևէ բնականոն 

վիճակ կամ գործընթաց, ինչից առաջացել են (սպառնում են առաջանալ) այնպիսի 

հետևանքներ, որոնց կանխման, գնահատման և/կամ վերացման համար ծագել է 

փրկարարական, ոստիկանական, բժշկական կամ այլ մասնագիտացված 

ծառայությունների ուժեր և/կամ միջոցներ ներգրավելու անհրաժեշտություն: 
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13) Բնակչության պաշտպանություն` արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց 

կյանքի և առողջության պաշտպանության, ինչպես նաև քաղաքացիների, պետության և 

այլ սեփականատերերի ունեցվածքի պահպանության նպատակով իրավական, 

կազմակերպական և ինժեներատեխնիկական միջոցառումներ: 

14) Տարահանում` վտանգավոր տարածքից անվտանգ տարածք` մարդկանց, 

կենդանիների և նյութական արժեքների ժամանակավոր տեղափոխում և տեղաբաշխում: 

15) Պատսպարում` արտակարգ իրավիճակներում զանգվածային ոչնչացման զենքի, 

ինչպես նաև ոչնչացման հատուկ միջոցների ազդեցությունից մարդկանց կյանքի ու 

գործունեության ժամանակավոր ապահովում` համապատասխան շինությունների 

տարածքում: 

16) Անհատական պաշտպանություն` մարդկանց` ճառագայթային, թունավոր և 

մանրէաբանական նյութերից պաշտպանության միջոցներով ապահովում: 

17) Վտանգ՝ ցանկացած երևույթ, գործընթաց, գործունեություն, նյութ, 

իրադարձություն, որը կարող է հանգեցնել մարդկային զոհերի, նրանց առողջության 

վատթարացման, կենսաապահովման միջոցների, ունեցվածքի և նյութական 

կորուստների, սոցիալական, տնտեսական գործունեության և ծառայությունների 

խաթարումների, բնապահպանական և այլ վնասների: 

18) Վտանգի կանխում՝ վտանգ առաջացնող գործոնների բացահայտում, 

գնահատում և վերացում: 

19) Վտանգի կանխարգելում՝ վտանգի հնարավոր բացասական ազդեցության 

նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ: 

20) Խոցելիություն` վտանգի, վտանգավոր երևույթի ազդեցությանը ենթակա 

տարածքում առկա բնակչության և նրանց կենսագործունեությունն ապահովող տարրերի 

(շենք, շինություն, ջրային և հողային ռեսուրսներ, ենթակառուցվածքներ և այլն) 

վնասվելու հակվածության աստիճանը: 

21) Կարողություն` պետության, համայնքի, կազմակերպության, անհատի մոտ առկա 

բոլոր հնարավորությունների, հատկանիշների և ռեսուրսների (նյութական, ֆիզիկական, 

հոգևոր, մտավոր) միասնություն, որը կարող է օգտագործվել սահմանված 

նպատակներին հասնելու համար: 

22) Դիմակայունություն` վտանգին դիմակայելու ունակությունն է, որն իր մեջ 

ներառում է վտանգի հետևանքներին դիմակայելը, դրան հարմարվելը և ժամանակին ու 
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արդյունավետ վերականգնվելը, այդ թվում՝ նախնական, միջին և բարձրագույն 

մասնագիտական հաստատության հիմնական գործառույթների պահպանման և 

վերականգնման միջոցով: 

23) Առաջին օգնություն` առաջին օգնություն ցուցաբերողի կողմից պացիենտի, 

վիրավորի կամ տուժածի կյանքը փրկելու, կենսական կարևոր օրգան-համակարգերի 

աշխատանքը վերականգնելու և/կամ պահպանելու, տառապանքները մեղմելու, 

առողջական վիճակի հետագա վատթարացումը և հնարավոր բարդությունները 

կանխարգելելու նպատակով իրականացվող անհետաձգելի խնամքի և/կամ օգնության 

տրամադրումն է` մինչև անձի վիճակի կայունացումը կամ նրա ապաքինումը, կամ մինչև 

ավելի բարձր մակարդակի օգնության կամ բժշկական օգնության և սպասարկման 

տրամադրումը: 

2. Սույն ուղեցույցում օգտագործվում են հետևյալ տերմինները. 

1) ԱԻ - Արտակարգ իրավիճակներ. 

2) ԱՌՆ - Աղետների ռիսկի նվազեցում. 

3) ԱՌԿ - Աղետների ռիսկի կառավարում. 

4) Հաստատություն - Նախնական, միջին և բարձրագույն մասնագիտական 

Հաստատություն. 

5) ԱՌԿ պլան – Նախնական, միջին և բարձրագույն մասնագիտական 

հաստատության աղետների ռիսկի կառավարման պլան. 

6) ԱԻՆ – Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. 

7) ՓԾ – Փրկարար ծառայություն. 

8) Համատեղ հրաման - «Նախնական, միջին և բարձրագույն մասնագիտական 

հաստատությունների աղետների ռիսկի կառավարման պլանի մշակման մեթոդական 

ուղեցույցը, աղետների ռիսկի կառավարման պլանի, տարածքի սխեմատիկ պատկերի և 

շենքի հատակագծերի, աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների պլան-

ժամանակացույցի, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման սխեմայի, 

տարահանման պլանի, ըստ բնորոշ աղետների` ստանդարտ գործողությունների 

ընթացակարգերի օրինակելի ձևերը, տվյալների հավաքագրման, վտանգների, 

խոցելիության, բացասական հետևանքների, աղետների ռիսկի նվազեցման 

միջոցառումների, կարողությունների բացահայտման ու ռիսկի հաշվիչի գործիքակազմը 
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հաստատելու մասին» Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի և Արտակարգ 

իրավիճակների նախարարների համատեղ հրաման: 

 

 

II. ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

3. ԱՌԿ պլանի կազմման աշխատանքներում Հաստատության ղեկավարությունը 

պետք է առաջնորդվի հետևյալ սկզբունքներով և մոտեցումներով՝ 

1) Ապահովություն և անվտանգություն  

ԱՌԿ նախապատրաստական, արձագանքման և վերականգման աշխատանքներում 

պետք է ապահովված լինի ուսանողների և անձնակազմի անվտանգությունը։ 

Ապահովությունն ու անվտանգությունը գերակա խնդիր է և որևէ գործողություն չպետք է 

ռիսկ ստեղծի ուսանողների կամ անձնակազմի համար։ 

2) Մասնակցություն 

ԱՌԿ գործընթացները պետք է իրականացվեն բոլոր շահագրգիռ կողմերի 

մասնակցությամբ։ Մասնակցությունը դա կարծիք արտահայտելու, որոշումներ 

կայացնելու վրա ազդեցություն ունենալու և փոփոխություն բերելու հնարավորությունն է։ 

Մասնակցության հնարավորությունն անհրաժեշտ է ընձեռնել բոլոր շահագրգիռ 

կողմերին ուղղակիորեն կամ ներկայացուցչական մեխանիզմների միջոցով։ Միևնույն 

ժամանակ անհրաժեշտ է ապահովել ուսանողների մասնակցության առավել բարձր 

մակարդակներ՝ տեղեկացվածություն, խորհրդատվություն, համագործակցություն և 

ուսանողների կողմից նախաձեռնած մասնակցություն։ 

Մասնակցությունը թույլ կտա ուսանողներին և բոլոր այլ անձանց ուսուցանել 

աշխատանքի ընթացում, ստանձնել պատասխանատվության և սեփականության 

զգացում տվյալ Հաստատության հանդեպ և հեռանկարում զարգացնել անվտանգության 

մշակույթ։ 

3) Հաշվետվողականություն  

 Հաստատության ԱՌԿ պլանավորման ամբողջ գործընթացը պետք է իրականացվի 

թափանցիկ, ապահովվի ուսանողներին և այլ շահագրգիռ կողմերին տեղեկատվության 
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հասանելիությունը և հետադարձ կապի հնարավորությունն իրենց վերաբերվող բոլոր 

հարցերի շուրջ, այդ թվում տեղադրվի Հաստատության էլեկտրոնային կայքում։ 

4) Աշխատել անձի և՛ գիտակցության, և՛ հուզական դաշտի հետ 

Աղետներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է զարգացնել ուսանողների և 

անձնակազմի գիտելիքներն ու հմտությունները, բայց կարևոր է աշխատել նաև հուզական 

դաշտի հետ, քանի որ աղետների դեպքում հաճախ մարդիկ ապրում են տագնապ, վախ 

կամ ենթարկվում են խուճապի։ Նման զգացմունքներին ծանոթանալն անհրաժեշտ է 

արտակարգ իրավիճակում ուսանողներին և անձնակազմին համապատասխան 

աջակցություն ցուցաբերելու համար։ 

5) Ներառականություն  

Կարևոր է ապահովել բոլոր անձանց հավասար հնարավորությունները։ Հատուկ 

ուշադրություն է պետք հատկացնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հղի կանանց և 

այլ առավել խոցելի խմբերի ներառմանը ԱՌԿ գործընթացներում։ Ներառականության 

ապահովման համար կարևոր է ապահովել կարծիքների բազմազանության 

հավաքագրումը և դրանց անդրադարձը։ 

6) Ուսանողն ուսանողի համար 

 Ուսանողները կարող են առավել մեծ ազդեցություն ունենալ այլ ուսանողների 

ներգրավման համար, օրինակ՝ ԱՌԿ կրթության, աշխատանքային խմբերի 

մասնակցության և այլ աշխատանքներում։ Հաճախ հասակակցի կողմից տրված 

գիտելիքն առավել արդյունավետ է, քան լավագույն փորձագետների մատուցած 

գիտելիքները։ 

7) Համագործակցություն 

 Համագործակցությունը այլ կառույցների և անձանց հետ անհրաժեշտ պայման է 

բարեհաջող ԱՌԿ աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Համագործակցությունը թույլ 

է տալիս ներգրավել լրացուցիչ ռեսուրսներ, օրինակ՝ մասնագետներ, որոնք կարող են 

օգնել ԱՌԿ պլանի կազմման և իրականացման աշխատանքներում, ինչպես նաև թույլ են 

տալիս անդրադառնալ խնդիրների, որոնք միայն Հաստատության ուժերով հնարավոր չէ 

լուծել։ Համագործակցությունը կարևոր է նաև ուսանողների արդյունավետ ուսուցման 

համար, օրինակ՝ այլ սոցիալական խմբերի հետ շփվելիս ինֆորմալ կրթության միջոցով։  
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8) Կամավորականություն 

Ուսանողների և համայնքի այլ անդամների մասնակցությունը պետք է հիմնված լինի 

կամավորականության սկզբունքի հիման վրա։ Նրանց անհրաժեշտ է տրամադրել 

բավարար տեղեկատվություն, որի հիման վրա կկարողանան իրենց մասնակցության 

վերաբերյալ կայացնել տեղեկացված որոշում։ Միայն ներքին ցանկության և 

կարևորությունը գիտակցելու դեպքում կարելի է ակնկալել ակտիվ մասնակցություն այս 

գործընթացին։  

9) Աշխատել փոփոխության համար 

ԱՌԿ աշխատանքները պետք է դիտարկել որպես Հաստատության 

դիմակայունության բարձրացմանն ուղղված գործընթաց։ Այն չի ավարտվում ԱՌԿ պլանի 

կազմմամբ, այլ շարունակական աշխատանք է։ Աշխատանքների նպատակն է 

զարգացնել անվտանգության մշակույթը ուսանողների, նրանց ընտանիքի անդամների և 

Հաստատության անձնակազմի մոտ։ ԱՌԿ աշխատանքներում կարևոր է և՛ 

արդյունքներին հասնելը, և՛ դրանց հասնելու գործընթացը, քանի որ նախանշված կերպով 

գործընթացը հիմնված է ոչ ձևական և իրազեկիչ կրթության մոտեցումների վրա։  

 

 

III. ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԸ 

 

3. 1. Աղետների ռիսկի կառավարման պլանի մշակման գործընթաց 
 

4. Հաստատություններում աղետների կառավարման գործընթացն ուղղված է 

անձնակազմի և ուսանողների` աղետներից պաշտպանության ապահովմանը, 

Հաստատության դիմակայունության և կայունության բարձրացմանը, խոցելիության 

նվազեցմանը և վերացմանը: Այս միջոցառումներն ապահովվում են Հաստատության 

ԱՌԿ խորհրդի կողմից, իսկ ԱՌՆ միջոցառումների պատշաճ և կանոնակարգված 

իրականացման համար մշակվում է Հաստատության ԱՌԿ պլան: 

5. N 1 աղյուսակում ներկայացվում է Հաստատությունների կողմից ԱՌԿ 

պլանավորման փաստաթղթերի ցանկը, իսկ  N 1 գծապատկերում՝ ԱՌԿ պլանի և մյուս 

հավելվածների մշակման գործընթացն ըստ քայլերի ու կազմակերպչական ձևաթղթերը: 
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ՑԱՆԿ  

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

Աղյուսակ N 1 
Հ

ա
ստ

ա
տ

ու
թ

յո
ւն

նե
ր 

Իրականացվող 
գործողությունները Հիմնական փաստաթղթեր Օժանդակ փաստաթղթեր Նշումներ 

Ստեղծում և հաստատում է 
ԱՌԿ խորհուրդը 

ԱՌԿ խորհուրդ 
(Ձև N 1) 

1. Տվյալների հավաքագրման, վտանգ-
ների, խոցելիության, բացասական 
հետևանքների, ԱՌՆ միջոցառումների և 
կարողությունների բացահայտման ու 
ռիսկի հաշվիչի գործիքակազմ (N 8 
հավելվածի N 1, N 2, N 3 և N 4 
աղյուսակներ), 
 

2. Գործնական պարապմունքի 
նախապատրաստման և անցկացման 
հրաման, անցկացման պլան և 
ամփոփագիր (Ձև N 3), 

 

3. ԱՌԿ խորհրդի նիստի արձանագրություն 
(Ձև N 4), 

 

4. Ոլորտային պատասխանատուների 
աշխատանքային պլան (Ձև N 5) 

 

Հաստատության 
տնօրենի 

հրամանով ԱՌԿ 
պլանը և մյուս 
հավելվածները 

հաստատվում են  
երեք տարի 
ժամկետով 

Մշակում է ԱՌԿ պլանը 

Ձև  
N 2 

ԱՌԿ պլան 
(Հավելված N 2) 

Մշակում է սխեմատիկ 
պատկեր և շենքի 
հատակագծերը 

Տարածքի սխեմատիկ 
պատկեր և շենքի 
հատակագծերը 
(Հավելված N 3) 

Մշակում է ԱՌՆ 
միջոցառումների պլան-

ժամանակացույցը՝ հաշվի 
առնելով սպառնացող 

վտանգները 

ԱՌՆ միջոցառումների 
պլան-ժամանակացույցը 

(Հավելված N 4) 

Մշակում է ազդարարման և 
տեղեկատվության 

փոխանակման սխեման 

Ազդարարման և 
տեղեկատվության 

փոխանակման սխեման 
(Հավելված N 5) 

Մշակում է տարահանման 
պլանը 

Տարահանման պլանը 
(Հավելված N 6) 

Մշակում է ստանդարտ 
գործողությունների 

ընթացակարգերն՝ ըստ 
բնորոշ աղետների 

Ըստ բնորոշ աղետների՝ 
ստանդարտ 

գործողությունների 
ընթացակարգեր  
(Հավելված N 7) 
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Գծապատկեր N 1 

ԱՌԿ խորհրդի ստեղծում, աշխատակարգի և 
 գործառույթների սահմանում 

Ձև N 1 
ԱՌԿ խորհուրդ ստեղծելու մասին հրամանի օրինակ 

Տվյալների հավաքագրում, վտանգների, խոցելիության, բացասական հետևանքների, 
ԱՌՆ միջոցառումների, կարողությունների բացահայտում և ռիսկի հաշվարկ 

Հավելված N 2 
ԱՌԿ պլանի մշակում 

Քայ լ  3 

 

Քայ լ  4 

Աղյուսակ N 1 
ԱՌԿ պլանի ընդհանուր նկարագիր  

 

 

Աղյուսակ N 2 
Վտանգների և ԱՌՆ  

միջոցառումների նկարագրություն 

Աղյուսակ N 3 
ԱՌՆ կարողությունները  

Հավելված N 3 
Տարածքի սխեմատիկ 

պատկեր և շենքի 
հատակագծեր 

 

Հավելված N 4 
ԱՌՆ միջոցառում-

ների պլան-
ժամանակացույց 

Հավելված N 5 
Ազդարարման և 

տեղեկատվության 
փոխանակման սխեմա 
 

Հավելված N 6 
Տարահանման 

պլան 

Հավելված N 7  
Ըստ բնորոշ աղետների 

ստանդարտ գործողությունների 
ընթացակարգեր  

 

ԱՌԿ կազմակերպչական ձևաթղթեր 

 

Ձև N 2 
ԱՌԿ պլանի և հավելվածներ  

հաստատման հրաման 

Ձև N 3 
Գործնական պարապմունքի նախապատ-

րաստման և անցկացման հրաման, 
ամփոփագիր 

 

 

Ձև N 4 
ԱՌԿ խորհրդի նիստի 

արձանագրություն 

Ձև N 5 
Ոլորտային պատասխանատուի 

աշխատանքային պլան 

Աղյուսակ N 1 
Տվյալների հավաքագրում 

Աղյուսակ N 2  
Վտանգների, խոցելիության, 

բացասական հետևանքների, ԱՌՆ 
միջոցառումների բացահայտում 

 

Աղյուսակ N 3  
ԱՌՆ կարողությունների բացահայտում 

 

 

Քայ լ  2 

Քայ լ  1 

 

  Հավելված N 8 ԱՌԿ պլան 

ԱՌԿ պլանի և մյուս հավելվածների 
համաձայնեցում և հաստատում 

 

 

Ձև N 2 Քայ լ  5 

Աղյուսակ N 4 
Ռիսկի հաշվարկ 

 

Ձև N 1 
ԱՌԿ խորհուրդ ստեղծելու 

մասին հրաման 

ԱՌԿ ՊԼԱՆԻ ԵՎ ՄՅՈՒՍ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԸ 

 
Հավելված N 4  

 
ԱՌՆ միջոցառումների 
պլան-ժամանակացույց 

Հավելված N 8 
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3.1.1 Աղետների ռիսկի կառավարման խորհրդի ստեղծում, աշխատակարգի և 
գործառույթների սահմանում (Քայլ 1) 

 
6. Հաստատության տնօրենի գրավոր հրամանով հաստատվում են ԱՌԿ խորհրդի 

կազմը, աշխատակարգը և գործառույթները (Ձև N 1)։ 

7. ԱՌԿ խորհուրդը ղեկավարում է Հաստատության 

տնօրենը: Խորհրդում ներգրավվում են Հաստատության 

աշխատակազմից, ուսանողներից, ուսանողական խորհրդի 

անդամներից և հնարավորության դեպքում ոլորտային 

մասնագետներ:  

8. Ելնելով Հաստատության անհրաժեշտությունից 

հնարավոր է փոփոխել ԱՌԿ խորհրդի կազմը։ 

9. Խորհրդի անդամների ընտրության գործընթացը պետք է իրականացնել 

հնարավորինս մասնակցային  և թափանցիկ։ Անձնակազմից ներկայացուցիչներն 

ընտրվում են ըստ գործառնական առնչության, մասնագիտական և անձնային 

կարողությունների ու ցանկության։ Ուսանողները պետք է ներկայացված լինեն 

ուսանողական խորհրդի և այլ ուսանողների կողմից։ Կարևոր է ապահովել 

հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ներկայացվածությունը խորհրդում կամ իրենց 

անմիջական մանկավարժների մասնակցությամբ։ 

10. ԱՌԿ պլանով սահմանված հետագա աշխատանքների կազմակերպման համար 

կազմվում են ոլորտային խմբեր (N 1 ձևի N 2 հավելված), ինչպես նաև խոշոր աղետի 

դեպքում բնակչության պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներին աջակցություն 

ցուցաբերող մասնագիտական խումբ/խմբեր (N 1 ձևի N 3 հավելված)։ Հաշմանդամություն 

ունեցող ուսանողների հարցերի պատասխանատուն ներգրավվում է բոլոր խմբերի 

աշխատանքներին, եթե Հաստատություն են հաճախում հաշմանդամություն ունեցող 

անձինք։  

11. Ոլորտային խմբերը ղեկավարում են ԱՌԿ խորհրդի ոլորտային 

պատասխանատուները։ Ոլորտային պատասխանատուների աշխատանքների 

պլանավորումը իրականացվում է համաձայն N 5 ձևի։ 



15 
 

3.1.2 Տվյալների հավաքագրում, վտանգների, խոցելիության, բացասական 

հետևանքների, աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների և 

կարողությունների բացահայտում ու ռիսկի հաշվարկ  (Քայլ 2) 

12. Հաստատության տնօրենի հրամանով 

ստեղծված խորհուրդն իրականացնում է 

Հաստատության տվյալների հավաքագրում, 

վտանգների, խոցելիության, բացասական 

հետևանքների, ԱՌՆ միջոցառումների և 

կարողությունների բացահայտում ու ռիսկի հաշվարկ՝ 

համաձայն N 8 հավելվածի N 1, N 2, N 3 և N 4 

աղյուսակների:  

13. N 8 հավելվածի N 1 աղյուսակով 

հավաքագրվող տվյալներն անհրաժեշտ են ԱՌԿ պլանը մշակելու համար: Այդ 

հավաքագրված տվյալների մի մասը տեղափոխվում են ԱՌԿ պլանի ընդհանուր 

նկարագիր բաժին՝ ԱՌԿ պլանի N 1 աղյուսակ։ Տվյալները լրացնելիս անհրաժեշտ է 

օգտվել պաշտոնական աղբյուրներից, եթե կան այդպիսիք։  

14. Կարևոր է ներգրավել ուսանողներին, օրինակ՝ ակնադիտական զննման 

աշխատանքներում։ Սա կօգնի իրականացնել աշխատանքները արագ և ուսանողներին 

դարձնել ավելի զգոն աղետների ռիսկերի նկատմամբ։  

15. N 8 հավելվածի N 2 և N 3 աղյուսակները վտանգների, խոցելիության, 

բացասական հետևանքների, ԱՌՆ միջոցառումների և կարողությունների բացահայտման 

գործիքներ են: 

16. N 8 հավելվածի N 2 աղյուսակին զուգահեռ որոշվում է ռիսկի գործակիցը 

համաձայն՝ N 8 հավելվածի N 4 աղյուսակի: Այն հնարավորություն կտա վտանգը 

դիտարկել հավանականության և ազդեցության տեսանկյունից, ինչպես նաև կնպաստի 

ԱՌԿ պլանավորման գործընթացի հաջող իրականացմանը: Համաձայն ռիսկի հաշվարկի, 

եթե վտանգի հավանականությունը 0-ից 2 է, ապա այն հանել N 8 հավելվածի աղյուսակ 

2-ից  և այն չդիտարկել ԱՌԿ պլանում: 

17. N 8 հավելվածի N 2 աղյուսակի բացահայտված տվյալները տեղափոխվում են 

ԱՌԿ պլանի համապատասխանաբար N 2 և N 3 աղյուսակներ։ 

Հաստատության ընդհանուր 
նկարագրության, վտանգների, 
խոցելիության, բացասական 
հետևանքների և կարողություն-
ների գնահատման գարծընթացը 
լավ հնարավորություն է 
ուսանողների և անձնակզմի 
ակտիվ ներգրավման համար։ 
Դասախոսները կարող են իրա-
կանացնել ակնադիտական 
զննումը ուսանողների հետ և 
ներկայացնել արդյունքները 
ԱՌԿ խորհրդին։ Կարևոր է, որ 
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18. Հաստատության վտանգների, խոցելիության և կարողությունների 

բացահայտման գործընթացին անհրաժեշտ է մասնագիտական կառույցներից ներգրավել 

համապատասխան մասնագետներ՝ ԱԻՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներից, 

Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն ՊՈԱԿ-ից, 

համայնքապետարանից և այլ կառույցներից: Նրանց հետ պետք է աշխատեն նաև 

Հաստատությունում աշխատող այն մասնագետները, որոնք գիտեն հաշմանդամություն 

ունեցող ուսանողների բոլոր կարիքներն ու առանձնահատկությունները:  

19. N 8 հավելվածի «Վտանգների, խոցելիության, բացասական հետևանքների, 

աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների բացահայտում» N 2 աղյուսակում 

նկարագրվում են. 

1)  Աղյուսակ N 2-ի 1-ին սյունակում նկարագրվում են Հաստատությանը 

սպառնացող ներքին և արտաքին վտանգները.  

ա. Ներքին վտանգներ - Ներքին վտանգները կապված են շենքերի, շինության 

հանգույցների (աստիճանավանդակ, սյուներ, և այլն), քիմիապես վտանգավոր նյութեր 

(ուսումնական նպատակներով պահվող, ժամանակավոր շինարարական 

աշխատանքների համար բերված թթվածնի բալոն և այլն), տարածքի և 

ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, 

գազամատակարարման, ջրահեռացման, կոյուղու համակարգեր) հետ: Շենքերի, 

շինության հանգույցների, տարածքի և  ենթակառուցվածքների այն խնդիրներն են 

համարվում վտանգ, որոնք կարող են սպառնալ մարդկանց առողջությանը, հանդիսանալ 

Հաստատության գործունեության դադարեցման, կենսական պայմանների խաթարման 

կամ ԱԻ առաջացման պատճառ (օրինակ՝ ջրամատակարարման համակարգի 

վնասվածության պատճառով, անդադար արտահոսող ջուրը  կարող է  դառնալ 

Հաստատության շենքի հիմքի քայքայման սպառնալիք, որի հետևանքները կարող են 

լինել աղետալի): 

բ. Արտաքին (շրջակա տարածքի) վտանգներ - Արտաքին վտանգները կարող են 

պայմանավորված լինել տարածքին կամ տեղանքին բնորոշ տարերային գործոններով 

(երկրաշարժ, սողանք, սելավ, քարաթափում, ջրհեղեղ և այլն), հարակից տարածքում 

գտնվող շենքերով, շինություններով, գործող (չշահագործվող) արդյունաբերական (այդ 

թվում՝ նաև հանքերի), արտադրական, էներգետիկ նշանակության օբյեկտներով (այդ 

թվում՝ ՀԷԿ, ՋԷԿ, ԱԷԿ, բարձրավոլտ լարային տնտեսություն, գազատարներ և այլն), 



17 
 

ավտոճանապարհների, մայրուղիների, ե/գ ուղիների, օդանավակայանների 

առկայությամբ, վտանգավոր քիմիական նյութեր վաճառող, պահեստավորող, 

տեղափոխող օբյեկտների, վայրի կենդանիների առկայությամբ, բնական բուսածածկույթի 

և գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների և դրանցով պայմանավորված 

կենսաբանական գործոնների առկայությամբ, հեղեղատարների, ջրանցքների, 

թունելների, գետնանցումների ու այլ ինժեներական կառույցների առկայությամբ և այլն 

(հրդեհ, ճառագայթային, քիմիական արտանետումներ, համաճարակներ, 

կենսաբանական վտանգներ և այլն)։  

2) N 8 հավելվածի N 2 աղյուսակի 2-րդ սյունակում նկարագրվում են 

Հաստատության խոցելիությունը.  

ա.Խոցելիություն - Խոցելիությունը որոշակի պայմանների ու բնութագրերի 

համախումբն է, որոնք բարձրացնում են Հաստատության` վտանգի ավերիչ 

ազդեցությանը ենթարկվելու հավանականությունը: Կարելի է ասել, որ խոցելիությունը 

վտանգից անպաշտպանվածության աստիճանն է: Խոցելիության օրինակներ են` 

Հաստատության շենքի նախագծման և կառուցման ցածր որակը, նյութական արժեքների 

(գրականություն, գույք) ոչ բավարար պաշտպանվածությունը, ուսանողների, այդ թվում 

նաև հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների, անձնակազմի իրազեկվածության և 

տեղեկացվածության ցածր մակարդակը, վարչական աշխատողների կողմից աղետների 

ռիսկի նվազեցման և պատրաստվածության միջոցառումների կարևորության ոչ 

բավարար գիտակցումը: Սեյսմիկ անվտանգության (գործողություններ մինչ երկրաշարժը՝ 

կահույքի և այլ վտանգավոր իրերի ամրացում, դռների բացում դեպի դուրս, շեմերի 

վերացում) և hրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջները չկատարելը 

(կրակմարիչների, ներքին ջրամատակարարման բացակայությունը, հիդրանտների 

չաշխատելը) բարձրացնում է Հաստատության խոցելիությունը հրդեհի վտանգի 

ժամանակ: Տարահանման պլանի բացակայությունը և գործնական պարապմունքների ոչ 

կանոնավոր իրականացումը ևս բարձրացնում են Հաստատության խոցելիությունն ուժեղ 

երկրաշարժի ու բոլոր այն վտանգների նկատմամբ, որոնց ծագման դեպքում անհրաժեշտ 

է իրականացնել անձնակազմի և ուսանողների, այդ թվում նաև հաշմանդամություն 

ունեցող ուսանողների  տարահանում: 

3) N 8 հավելվածի N 2 աղյուսակի 3-րդ սյունակում նկարագրվում են 

Հաստատությանը սպառնացող աղետների բացասական հետևանքները: 
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4) N 8 հավելվածի N 2 աղյուսակի 4-րդ սյունակում նկարագրվում են 

Հաստատության ԱՌՆ միջոցառումները: ԱՌՆ միջոցառումներն ընդգրկվում են ԱՌԿ 

պլանի  N 2 աղյուսակում և ԱՌՆ միջոցառումների պլան-ժամանակացույցում (N 4 

հավելված): Այս փուլում ԱՌԿ խորհուրդը որոշվում է ԱՌՆ միջոցառումների 

իրականացման ժամկետները, պատասխանատուները, ֆինանսավորման հնարավոր 

չափն ու աղբյուրները և համագործակցող կողմերը: 

5) N 8 հավելվածի N 2 աղյուսակի 5-րդ սյունակում «+» նշան է դրվում ընտրված 

միջոցառման առջևում։  

6) N 8 հավելվածի N 2 աղյուսակի 6-րդ սյունակում նկարագրվում է ներկա 

իրավիճակը, արդեն կատարված աշխատանքը և այլ մանրամասներ։ 

20. N 8 հավելվածի N 2 աղյուսակում ներառված բոլոր այն վտանգները, որոնք չեն 

սպառնում Հաստատությանը կամ ռիսկի գործակիցը ցածր է, անհրաժեշտ է հանել և 

չներառել ԱՌԿ պլանավորման մեջ։ Նույն համանմանությամբ պետք է հեռացնել տվյալ 

վտանգներով պայմանավորված խոցելիության և խոցելի տարրերի, բացասական 

հետևանքների, ԱՌՆ միջոցառումների տողերը։ 

21. N 8 հավելվածի N 3 աղյուսակում նկարագրվում են Հաստատության 

կարողությունները: Կարողությունը Հաստատության բոլոր ռեսուրսների (մարդկային և 

նյութական) ամբողջությունն է, որը կարող է նպաստել Հաստատության անվտանգության 

ապահովմանը: Օրինակ՝ Հաստատության ԱՌԿ համակարգի առկայությունը, ԱՌԿ 

գիտելիքների առկայությունը Հաստատության անձնակազմի, ուսանողների, այդ թվում 

նաև հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների շրջանում, ազդարարման համակարգի 

առկայությունը, ֆինանսական և տրանսպորտային միջոցների առկայությունը, տարբեր 

կառույցների հետ համագործակցությունը, ենթակառուցվածքները, նյութական 

միջոցները: Կարողությունը կարելի է սահմանել որպես հնարավորություն: 

22. Կարողության ավելացումը բերում է խոցելիության նվազման: ԱՌԿ 

գործընթացում խնդիրների լուծման արդյունքում Հաստատության խոցելիությունը 

փոխակերպվում է կարողության: Օրինակ՝ Հաստատության շենքի սեյսմակայունության 

մակարդակի բարձրացումը նպաստում է դիմակայունության բարձրացմանը: 

Հաստատության կարողությունների թվին են պատկանում` 

1) մարդկային ռեսուրսներ՝ Հաստատության վարչական, մանկավարժական և 

օժանդակ աշխատակազմը և այլն, 
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2) տեխնիկական միջոցներ՝ Հաստատության կապի (ֆիքսված և բջջային հեռախոս, 

ռադիո, ինտերնետ, ֆաքսիմիլային և այլն), ազդարարման միջոցներ (շչակ, զանգ, 

բարձրախոս, ավանդական միջոցներ՝ առարկաներ, որոնց գործարկումն առաջացնում է 

բարձր հնչողություն ունեցող ձայն), տրանսպորտային միջոցներ և այլն, 

3) ֆինանսական միջոցներ՝ Հաստատության տրամադրության տակ եղած 

ֆինանսական միջոցները (բյուջետային և արտաբյուջետային), որոնք կարող են ուղղվել 

ԱՌՆ միջոցառումների իրականացմանը, 

4) համագործակցություն՝ Հաստատության հետ ԱՌԿ ոլորտում 

փոխհամագործակցող մարմինների առկայություն՝ պետական (ԱԻՆ Փրկարար 

ծառայություն,  Ոստիկանություն, ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ և այլն), միջազգային (ՄԱԿ, Սեյվ 

դը չիլդրեն ինթերնեյշնլ հայաստանյան գրասենյակ, Վորլդ Վիժն Հայաստան և այլն), 

հասարակական (ՀԿԽԸ և այլն), մասնավոր կառույցներ և կազմակերպություններ, 

5) և այլն: 

23. N 8 հավելվածի N 3 աղյուսակը լրացվում է ըստ Հաստատությունում առկա 

ռեսուրսների։ Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ կլինի քննարկել այս կամ այն կարողության 

առկայությունը և զարգացման անհրաժեշտությունը Հաստատության համապատասխան 

աշխատակիցների կամ ոլորտային մասնագետների հետ։ Եթե Հաստատությունն ունի այլ 

կարողություններ, որոնք նկարագրված չեն N 8 հավելվածի N 3 աղյուսակում, ապա 

կարելի է ավելացնել լրացուցիչ տողեր։ 

 

3.1.3 Աղետների ռիսկի կառավարման պլանի մշակում (Քայլ 3) 
 

24. ԱՌԿ պլանը կազմված է նախաբանից և 3 բաժիններից (Հաստատության 

տնօրենի հրամանի N 1 հավելված): 

25. ԱՌԿ պլանի նպատակներն ու խնդիրները սահմանվում են ԱՌԿ պլանի 

«Նախաբան» բաժնում։ 

26. Նախքան ԱՌԿ պլանավորման աշխատանքները սկսելը Հաստատության 

անձնակազմը պետք է ծանոթանա ԱՌԿ պլանի հիմնական հասկացություններին, 

նպատակներին և խնդիրներին ու ԱՌԿ պլանի կազմման սկզբունքներին և 

մոտեցումներին։  
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27. Հաստատության յուրահատկություններից ելնելով` ԱՌԿ խորհուրդը ԱՌԿ 

պլանում կարող է ավելացնել նոր խնդիրներ։ 

28. Իրազեկելու և հետագա մասնակցության բարձրացման համար ուսանողներին 

ծանոթացնել ԱՌԿ պլանի նպատակներին և խնդիրներին։  

29. «Հաստատության ԱՌԿ համակարգը» բաժնում նկարագրվում է ԱՌԿ 

համակարգի կառուցվածքը և ընդհանուր խնդիրները։  

30. «Ընդհանուր նկարագիրը» և «Վտանգների, աղետների ռիսկի նվազեցման և 

կարողությունների բարելավման միջոցառումների նկարագրությունը» բաժինները 

մշակվում են Քայլ 2-ից ստացված արդյունքների հիման վրա:  

31. ԱՌԿ պլանի «Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների 

կազմակերպումը և իրականացումը» բաժնում նկարագրվում են հետևյալ 

ենթաբաժինները` 

1) Ազդարարման և իրազեկման կազմակերպումը և իրականացումը. 

2) Տարահանման և պատսպարման կազմակերպումը և իրականացումը. 

3) Հրդեհաշիջման կազմակերպումը և իրականացումը. 

4) Առաջին օգնության կազմակերպումը և իրականացումը. 

5) Առաջին հոգեբանական աջակցության կազմակերպումը և իրականացումը. 

6) Ճառագայթային վտանգի դեպքում պաշտպանության կազմակերպումը և 

իրականացումը (եթե Հաստատությունը չի գտնվում վտանգավոր գոտում, ապա այս 

ենթաբաժինը հանել). 

7) Քիմիական վտանգի դեպքում պաշտպանության կազմակերպումը և 

իրականացումը (եթե Հաստատությունը չի գտնվում վտանգավոր գոտում, ապա այս 

ենթաբաժինը հանել). 

8)  ՀՀ վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ ՀՀ 

ազգային ժողովի կողմից պատերազմ հայտարարվելու դեպքում պաշտպանության 

կազմակերպումը և իրականացումը: 

32. Յուրաքանչյուր հատվածում պետք է լրացնել բաց թողնված դաշտերը՝ հղում 

կատարելով համապատասխան որոշումներից և ԱՌԿ պլանի այլ հատվածներից։ 

33. Արտակարգ իրավիճակներում արձագանքման պլանավորման ժամանակ 

անհրաժեշտ է համագործակցել ԱԻՆ տարածքային ստորաբաժանման մասնագետների 

հետ։ 
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34. ԱՌԿ պլանի «Հաստատության գործունեության շարունակականության 

ապահովումն արտակարգ իրավիճակներում» բաժնում ներկայացվում են ԱԻ-ում 

ուսումնական գործունեության շարունակականությանն ու գործընթացի վերականգնմանն 

ուղղված միջոցառումները: 

35. Հաստատությունը նախապատրաստական քայլեր է ձեռնարկում ԱԻ 

գործունեության շարունակականության և գործընթացի արագ վերականգնման 

ուղղությամբ՝ նպաստելով ԱԻ-ից տուժած ուսանողների, անձնակազմի ֆիզիկական 

պաշտպանության, հոգեբանասոցիալական, զարգացման և իմացական կարիքներին՝  

ունենալով կենսապահպան և կենսափրկիչ նշանակություն: Ուսումնական գործընթացի 

վերականգնումն ուսանողներին վերադարձնում է բնականոն կյանքին՝ նպաստելով 

կայունության, ապահովվածության զգացողության և կազմակերպվածության 

բարձրացմանը: Այդ նախապատրաստական քայլերը իրականացնելիս անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել նաև Հաստատությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

առանձնահատկությունները, հատուկ կարիքները (ձեռնափայտ, անվասայլակ, լսողական 

սարքի մարտկոց և այլն): 

36. Գործընթացի վերականգնման նպատակով անհրաժեշտ է ձեռնարկել 

պատրաստվածությանն ուղղված հետևյալ աշխատանքները՝  

1) ապահով և հասանելի վայրում պահել Հաստատության ուսանողների և 

անձնակազմի ցուցակը, որում նշվում է նրանց անուն ազգանունը, բնակության հասցեն, 

հեռախոսահամարները, հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների վերաբերյալ այնպիսի 

տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են փրկարարներին և օգնություն ցույց տվողներին, 

2) Հաստատության մանկավարժների ցուցակների կազմում և թարմացում, որում 

ներառվում են թոշակառու մանկավարժները, մանկավարժական կրթություն ունեցողները, 

հարակից մասնագիտությունների տեր անձինք:  

37. «Աղետների ռիսկի կառավարման պլանում փոփոխություններն ընթացիկ 

տարվա ընթացքում» բաժնում նկարագրված են այն հանգամանքները, որոնց հիման վրա 

ԱՌԿ պլանում կարող են տեղի ունենալ փոփոխություններ կամ լրացումներ: Վերջիններս 

կարող են պայմանավորված լինել հետևյալ հանգամանքներով՝ 

1) Հաստատության տնօրենի առաջարկությամբ. 

2) ԱՌԿ խորհրդի անդամների առաջարկությամբ. 
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3) սույն պլանի շրջանակներում իրականացված գործնական պարապմունքների 

արդյունքներով  ի հայտ եկած թերությունների հիման վրա. 

4) նոր վտանգի ի հայտ գալու և վտանգի ռիսկի մեծանալու դեպքում: 

 

3.1.4 Տարածքի սխեմատիկ պատկերի և շենքի հատակագծերի, աղետների ռիսկի 
նվազեցման միջոցառումների պլան-ժամանակացույցի, ազդարարման և 
տեղեկատվության փոխանակման սխեմայի, տարահանման պլանի, ըստ բնորոշ 
աղետների՝ ստանդարտ գործողությունների ընթացակարգերի մշակումը (Քայլ 4) 

 
3․1․4․1 Տարածքի սխեմատիկ պատկերի և շենքի հատակագծերի մշակումը 
  

38. Պատկերվում է Հաստատության տարածքի վտանգները, կարողություններն ու 

այլ անհրաժեշտ տվյալները և Հաստատության հատակագծերը՝ ըստ տարածքի և 

հարկերի: Հաստատության տարածքի սխեմատիկ պատկերը և շենքի հատակագծերը ԱԻ 

ժամանակ կարող են Հաստատության և շրջակա տարածքի վերաբերյալ տալ ընդհանուր 

պատկերացում և հանդիսանալ աշխատանքային նյութեր՝ արձագանքման, 

վթարավերականգնողական աշխատանքների պլանավորման իրականացման 

գործընթացում (Հաստատության տնօրենի հրամանի N 2 հավելված): 

 
3․1․4․2 Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների պլան-ժամանակացույցի 

մշակումը 
 

39. Ներկայացվում է ԱՌՆ միջոցառումները: Երեք տարին մեկ անգամ, ԱՌԿ պլանի 

վերանայման ժամանակ, վերանայվում և թարմացվում են պլան-ժամանակացույցով 

նախատեսված միջոցառումների կատարողականը և հետագա քայլերը: ԱՌՆ 

միջոցառումների առաջնահերթությունը և կատարման ժամկետները որոշվում են ԱՌԿ 

խորհրդի կողմից՝ ԱՌԿ խորհրդի նիստերի ժամանակ (Հաստատության տնօրենի 

հրամանի N 3 հավելված): 

 

3․1․4․3 Ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման սխեմայի մշակումը 
 

40. Ներկայացվում է արտակարգ իրավիճակի առաջացման կամ դրա սպառնալիքի 

դեպքում տեղեկատվության փոխանակման սխեման, ինչպես նաև ԱՌԿ խորհրդի 

անձնակազմի տվյալները (Հաստատության տնօրենի հրամանի N 4 հավելված)։ 
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3․1․4․4 Տարահանման պլանի մշակումը 
 

41. Տարահանման նպատակն է հնարավոր մարդկային, նյութական և մշակութային 

կորուստների կանխումն ու նվազեցումը: 

42. Տարահանումը կարող է իրականացվել բնակչության պաշտպանության մյուս 

ձևերի հետ համատեղ, այն ուղեկցվում է բնակչության պատսպարմամբ, անհատական 

պաշտպանական միջոցների ապահովմամբ: 

43. Աղետների (երկրաշարժ, հրդեհ և այլն) դեպքում շենքից, շինությունից արագ 

դուրս գալը (տարահանվելը) կարող է փրկել մարդկանց կյանքն ու առողջությունը, քանի 

որ օրինակ՝ երկրաշարժի ժամանակ մարդկային և նյութական կորուստների պատճառ են 

դառնում ոչ թե երկրակեղևի ցնցումներն ու տատանումները, այլ դրանցով 

պայմանավորված ավերվածությունները, փլուզումները, հրդեհները, որոնց դեպքում 

շենքից ժամանակին տարահանվելը պաշտպանության ամենաարդյունավետ եղանակն է: 

44. Տարահանման պլանը պետք է մշակված լինի այնքան մանրակրկիտ և ճկուն, որ 

ուսումնական տարահանման ժամանակ իրադրության ցանկացած փոփոխման դեպքում 

տարահանման պատասխանատուն կարողանա ճշգրտել և կանոնակարգել միջոցա-

ռումների ուղղվածությունը և ինտենսիվությունն ըստ կատարված փոփոխությունների: 

45. Տարահանումը Հաստատությունից (կախված Հաստատության տեղակայման 

վայրից, հատկապես եթե վերջինս գտնվում է վտանգավոր երևույթի ազդեցության 

գոտում) պլանավորվում է 2 տարբերակով: Առաջինը՝ տարահանում Հաստատության 

շենք-շինություններից, երկրորդը՝ սովորողների ու անձնակազմի տարահանումը 

Հաստատության տարածքից անվտանգ վայր:  

46. Տարահանման պլանը մշակվում է Հաստատության շենքի յուրաքանչյուր 

մասնաշենքի, հարկի, լսարանի, ինչպես նաև հիմնական հավաքակետի համար: 

Հաստատության հարկերի, մասնաշենքերի և հավաքակետի պլանները պատկերվում են 

29,7սմ x 42սմ (A3), իսկ լսարանինը` 21սմ x 29,7սմ (A4) չափերի թղթերի վրա: 

Տարահանման պլաններում նշվում են՝ տարահանման հիմնական ուղիները հոծ կանաչ 

սլաքներով, տարահանման ուղղությունները, հիմնական և տարահանման ելքերը, 

հակահրդեհային միջոցների գտնվելու վայրերը, պլանների փակցման վայրերը «Դուք 

այստեղ եք» պայմանական նշաններով և ուղղորդող հրահանգները:  
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47. Միջանցքներում, աստիճանավանդակներում և ելքերի վրա փակցվում են 

ուղղությունը ցույց տվող տարահանման 

պայմանական նշաններ/ հարմարեցված նաև 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ ըստ 

իմաստային նշանակության /կանաչ գույն, զուգահեռ 

թույլ տեսնող անձանց համար դեղին-սև գույնի կամ 

բրայլան տարբերակով, կամ ուռուցիկավոր 

մակերես ունեցող տարբերակով/: 

48. Հաստատության հարակից տարածքից տարահանումը պլանավորելիս ընտրվում 

է մոտակա հետիոտն հասանելի անվտանգ տարածքը: Հաստատության տարածքից 

սովորողների և անձնակազմի տարահանումը պետք է կազմակերպվի անձնակազմի 

կողմից: Տարահանման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն սպառնացող վտանգավոր 

երևույթի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև տարահանման ճանապարհին 

սպառնացող երկրորդային երևույթները (Օրինակ՝ քարաթափում, փլուզում, բարձր 

ճշտման գազատար կամ էլեկտրական հոսանքի լարեր և այլն: 

Քիմիական/ճառագայթային վտանգի դեպքում, տարահանումը իրականացնել 

պաշտպանական միջոցներով, ձեռքով պատրաստած դիմակներով, տարահանումը, 

անկախ նախապես ընտրված վայրից, իրականացնել ուժեղ քամու ուղղությանն 

ուղղահայաց ուղղությամբ և այլն): 

49. Տարահանման միջոցառումներին ներգրավվում է Հաստատության ողջ 

անձնակազմը անկախ խորհրդի կազմում վերապահված դերից կամ ընդհանրապես որևէ 

խմբում չընդգրկված լինելուց: Տարահանման ազդանշանը ստանալուց բոլորը պետք է 

հստակ իմանան գործողությունների հերթականությունը: Գործողություններ՝ առաջին  և 

երկրորդ հարկերում գտնվողների համար, գործողություններ՝ երրորդ հարկից բարձր 

հարկերում գտնվողների համար, գործողություններ՝ ընդմիջմանը, գործողություններ՝ 

արտաժամյա պարապմունքների և խմբակների համար, տարահանման կազմակերպում 

Հաստատության բակից:  

50. Առանձին պատասխանատուներ են նշանակվում Հաստատության օժանդակ 

տարածքներում (պետքարաններ և այլն հսկողություն իրականացնելու համար) ստուգելու 

տվյալ տարածքում հանկարծակի մնացածներին: Օժանդակ տարածքներից 

տարահանումը կազմակերպելու համար դասը վարող դասախոսը կազմակերպում է 
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լսարանի տարահանումն այլ լսարանի հետ, իսկ ինքը կազմակերպում է ուսանողի դուրս 

բերումը օժանդակ տարածքից: Նման դեպքերի համար պետք է անցկացնել գործնական 

պարապմունքներ, որպեսզի մեկ դասախոս իրականացնի երկու լսարանի տարահանում: 

51. Ընդմիջման ժամանակ պատշաճ տարահանում կազմակերպելու համար 

հարկերում նշանակվում են պատասխանատուներ: 

52. Առանձին պատասխանատուներ են նշանակվում հաշմանդամություն ունեցող 

ուսանողներին տարահանելիս աջակցություն ցուցաբերելու համար: 

53. Առավել կարևոր է դառնում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների 

տարահանման  կազմակերպումը, եթե արտակարգ իրավիճակներում ակնկալվում է 

նրանց ինքնուրույն տեղաշարժվելու և կողմնորոշվելու սահմանափակումներ կամ այլ 

առանձնահատկություններ: 

54. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարահանումը կարող է որոշակի 

դժվարություններ առաջացնել, որի պատճառով հարկ է, որ նրանց տարահանմանը 

հատուկ ուշադրություն դարձվի: Այդ ուշադրությունն ու նրանց տարահանման 

աշխատանքների ճիշտ իրականացումը կարող է նպաստել ընդհանուր տարահանման 

արագ և անվտանգ կազմակերպմանը: 

55. Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների տարահանումը կազմակերպելիս 

պետք է հաշվի առնել այն խանգարող հանգամանքները, որոնք արտակարգ 

իրավիճակում կարող են առաջանալ հաշմանդամություն ունեցող անձի և տարահանողի 

միջև: Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների մոտ կարող է լինել իրազեկման և փորձի 

պակաս, տագնապի, վախի, խուճապի, հոգեպես ընկճվածության զգացումներ: 

Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողը հայտնվելով սթրեսային վիճակում կարող է 

անկանխատեսելի վարքագիծ ցուցաբերել և ծայրահեղ քայլերի դիմել: 

56. Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հետ պետք է լինել համբերատար, 

նրանց հասանելի տարբերակով՝ պարզ նախադասություններ, ժեստեր, հանգիստ, 

առանց ավելորդ վախ ներշնչելու խոսք, թույլ լսող հաշմանդամություն ունեցող անձի 

համար՝ պարզ հասկանալի, առանց բղավելու խոսք, աուտիզմ ունեցող ուսանողների հետ 

խոսում է այն մարդը, ում նրանք ճանաչում են ու վստահում են, բացատրել իրավիճակի 

լրջությունը և շինությունն արագ լքելու կարգը: Ցանկալի է, որ տարահանման ճիշտ 

վարքականոնները նախապես մի քանի անգամ հաշմանդամություն ունեցող 

ուսանողների գործնական պարապմունքների ժամանակ կրկնեն, սովորեն, հատկապես 
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աուտիզմ ունեցող ուսանողները, պետք է նախօրոք, մի քանի անգամ տեսնեն, շոշափեն, 

օգտագործեն, ճանաչեն այն բոլոր առարկաները և նրանց կիրառությունը, որոնք պետք է 

օգտագործեն տարահանման ժամանակ, օրինակ` դա կլինի շնչադիմակ կամ նման այլ 

առարկաներ, որը նա պետք է կրի այդ ժամանակ: Նրանք պետք է ընտելանան  ձայնային 

ազդանշանային համակարգին, որպեսզի վարժվեն այդ ազդանշանին և հնչելու դեպքում 

խուճապ չառաջացնեն և հետևեն ուսուցչի հրահանգներին ու ճիշտ վարքականոնները 

կատարեն: Բացի այդ աուտիզմ ունեցողները պետք է ընտելանան, ընդունեն այն 

մարդուն, ով իրենց պետք է ուղեկցի: 

57. Հենաշարժական խնդիրներ ունեցող հաշմանդամներին տարահանելիս 

հիմնական խնդիրները ինքնուրույն տեղաշարժվելու դժվարություններն են, հատկապես 

աստիճանավանդակներից օգտվելիս, քանի որ Հայաստանում շենքերն ու շինությունները 

հիմնականում հարմարեցված չեն հենաշարժական խնդիրներ ունեցող մարդկանց  ազատ 

տեղաշարժվելուն: Այս խմբի հաշմանդամներին տարահանելիս, կարելի է կիրառել 

միջազգային փորձը՝ օգտվել հատուկ տիպի թրթուրավոր անիվներ ունեցող սայլակներից, 

որոնց օգնությամբ առանց դժվարությունների հաշմանդամին կարելի է դուրս բերել 

վտանգավոր տարածքից: Հաշմանդամին իր ամենօրյա կիրառող սայլակից պետք է 

տեղափոխել այդ հատուկ սայլակի վրա, ամրացնել ամրագոտին և մեկ հոգու 

ուղեկցությամբ դուրս բերել շինությունից: Սակայն այդ տեղափոխման ժամանակ շատ 

կարևոր է իմանալ նրանց տեղափոխման ճիշտ ձևը, որպեսզի լրացուցիչ խնդիրներ 

չառաջանան և նրանք չվնասվեն:   

58. Տեսողության խնդիրներ ունեցող հաշմանդամները խուճապի կարող են մատնվել 

տարածությունում չկողմնորոշվելու և ոչ հստակ ցուցումներ ստանալու պատճառով: Դրա 

համար հարկավոր է, որ տարահանման գործնական պարապմունքները իրականացնելիս 

այդ ուսանողներին ցույց տալ, սովորեցնել տարահանման ուղիները, օգնել, որ նրանք 

սովորեն տարածքում կողմնորոշվել, իսկ, եթե տարահանման ժամանակ նրանց ինչ-որ 

մեկը պետք է ուղեկցի, ապա ուղեկցողը պետք է իմանա ճիշտ ուղեկցման կարգը.  

Տեսողության բացակայություն ունեցող ուսանողը պետք է բռնի ուղեկցողի ձեռքը, 

իսկ ուղեկցողը կես քայլ առաջ լինի նրանից:  
59. Լսողության խնդիր ունեցող հաշմանդամների տարահանումը կազմակերպելիս 

պետք է հաշվի առնել նրանց ազդարարման կարգը: Այս խմբի հաշմանդամների 

ազդարարումը պետք է իրականացնել լուսաձայնային կամ վիբրացիոն համակարգերի 
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միջոցով: Իսկ եթե Հաստատությունն ունի «FM» համակարգ, ապա շատ հարմարավետ է 

այդ համակարգով իրականացնել ազդարարումը և տալ տարահանման հրահանգները: 
60. Վարքային խնդիրներ /հատկապես աուտիզմ/ ունեցող հաշմանդամների 

տարահանումը կազմակերպելիս կա լուրջ խոչընդոտ: Այդ մարդիկ նման /ոչ սովորական 

վիճակ, որը խիստ տարբերվում է կրկնվող գործողություններից/ իրավիճակում կարող են 

դրսևորել անկանխատեսելի վարք. կարող են բարձր աղմուկ անել, անմարդկային ձայնով 

գոռալ, նստած տեղը կրկնվող/ստերիոտիպ/ շարժումներ կատարել,  ընկնել գետին գոռալ, 

ինքնաագրեսիա կամ ագրեսիա ցուցաբերել, ինքնավնասվել կամ դիմացինին վնասել, 

քանի որ չեն հասկանում, թե ինչու է սովորական կարգը, որին իրենք սովոր են, 

հանկարծակի փոխվել: Դա կարող է դրսևորվել նաև, երբ տարահանման ժամանակ 

անհրաժեշտ է որևէ առարկա օգտագործել, օրինակ՝ ծխից կամ թունավորումից 

պաշտպանվելու համար շնչադիմակ, կամ որևէ պինդ առարկայով գլուխը ծածկել, 

առաստաղից ծեփեր կամ փոքր քարեր թափվելուց պաշտպանվելու համար և այլն: 

Նրանց այս վարքային դրսևորումը կարող է լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ նաև մյուս 

ուսանողների տարահանումը ճիշտ և ժամանակին կազմակերպելու համար: Այդ ամենից 

խուսափելու համար առաջարկվում է, նախապես ուսուցում իրականացնել՝ ծանոթացնել 

վարքականոններին, ազդարարման համակարգին և այլն: 

61. Առավել մեծ համբերատարություն պետք է ցուցաբերել մտավոր խնդիրներ 

ունեցող խմբերի հետ: Եթե այս խմբի հաշմանդամների մոտ մտավոր խնդիրները թեթև 

աստիճանի է, ապա նրանց հետ աշխատելը դժվարություններ չի առաջացնի և նրանք 

հեշտությամբ կենթարկվեն հրահանգներին, հատկապես, եթե նրանք նախապես, մի 

քանի անգամ կրկնել են, սովորել են ճիշտ վարքականոնները և նրանց մոտ արդեն 

ձևավորվել է մեխանիկական վարք: 

62. Տարահանման պլանը նրա համար չէ, որ հրդեհի կամ երկրաշարժի ժամանակ 

կարդաս և գործես, քանի որ կարդալու համար չափազանց ուշ կլինի: Տարահանման 

պլանը պետք է իրականացնի անձնակազմի պասիվ և ակտիվ ուսուցման պրոֆիլակտիկ 

(կանխարգելիչ) գործառույթ, գործողությունների ճիշտ ալգորիթմի ձևավորում՝ հաշվի 

առնելով հրդեհի, երկրաշարժի և այլ  դեպքերում ուսանողների, այդ թվում նաև 

հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների առանձնահատկությունները և վարքի 

առանձնահատկությունները: 
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63. Ցուրտ եղանակին ուսանողներին տարահանելիս, անհրաժեշտ է պահպանել 

ճիշտ վարքականոնները` ժամանակ չկորցնելով ուսանողների արտաքին հագուստները 

հագցնելու վրա: Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել տարահանումը իրականացվում է 

հրդեհի թե երկրաշարժի ժամանակ, քանի որ երկրաշարժի ժամանակ անհրաժեշտ է 

ուսանողներին տարահանել անմիջապես: Այս դեպքերում տարահանվում են առանց 

վերին հագուստի, որը տարահանումից հետո կարելի է բաժանել սովորողներին, (եթե 

Հաստատությունն ունի առանձին վերին հագուստի հանդերձարան առաջին հարկում, 

Հաստատության պատասխանատուները դուրս են բերում բոլորի հագուստը և բաժանում 

դրսում, պետք է բացառել սովորողների վերադարձը շինություն և հագնվել 

հանդերձարանում, քանի որ անմիջապես երկրաշարժին հետևում են հետցնցումներ) եթե 

կան մոտակայքում անվտանգ/կայուն շինություն, կարելի է նախատեսել տարահանում 

այդ շինություն հատկապես հրդեհի դեպքում (հրդեհի դեպքում սովորողներին կարելի է 

հավաքել մոտակա շենքերի մուտքերում): 

64. Տարահանման գործնական պարապմունքների ժամանակ անհրաժեշտ է 

խաղերի միջոցով առօրյայում մաս առ մաս խաղարկել  տարահանման քայլերը` 

մասնավորապես տարահանման ժամանակը (Աղյուսակ N 2), ուսանողների 

տարահանումը վթարային աստիճաններով, հիմնական աստիճաններով իջնելիս և 

բարձրանալիս, տարբեր ախտաբանական վիճակներով հաշմանդամություն ունեցող 

ուսանողների տարահանման ձևերը և այլն: Այս ամենը հնարավորություն կտա նաև 

մշակել ստանդարտ գործողությունների իրատեսական ընթացակարգեր ըստ բնորոշ 

աղետների: Կարևոր են պարբերաբար անցկացվող գործնական պարապմունքների 

վերլուծությունների կազմումը, նշելով տարահանման տևողությունը, խոչընդոտները և 

տեղ գտած թերությունները, հետագա գործնական պարապմունքների ժամանակ շտկելու 

համար, իսկ տարահանման տևողությունը պետք է նշվի ստանդարտ գործողությունների 

ընթացակարգում հետագայում ժամանակի կրճատման համար:  

65. Տարահանման և պատսպարման, ինչպես նաև հրդեհաշիջման գործնական 

պարապմունքների ժամանակ խաղարկել «Ազդարարման կազմակերպում», «Առաջին 

օգնության կազմակերպում», «Հոգեբանասոցիալական աջակցության կազմակերպում» 

միջանկյալներ, որտեղ պետք է հաշվի առնել նաև տարբեր ախտաբանական վիճակներով 

հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների բոլոր կարիքներն ու 

առանձնահատկությունները: Տարահանման գործնական պարապմունքները կօգնեն 
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հասկանալ այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք կարող են ծագել հաշմանդամություն 

ունեցող ուսանողների տարահանումը կազմակերպելիս: 

66. Գործնական պարապմունքներն անցկացնելուց հետո իրականացվում է 

ամփոփում: Գործնական պարապմունքների ամփոփագրերը (Ձև N 3) կցվում են ԱՌԿ 

պլանին: 
 

Աղյուսակ N 2 
 

Տարահանման ժամանակի որոշման բանաձևեր 

Տարահանման սկիզբը որոշելու 
բանաձև 

Տարահանման հավաքակետի 
հասնելու ժամանակը որոշելու 

բանաձև 

Տարահանված ուսանողների 
հաշվառման ժամանակը 

որոշելու բանաձև 
tտ.ս.= tին + tո.կ.+ tպատ. 
tտ.ս. -տարահանման սկիզբ 
tին - ազդարարման համակարգի 
իներցիայի ժամանակ 
tո.կ.-տարահանմանը ուսանողների 
պատրաստման որոշման կայացում 
tպատ.- նախապատրաստմանը 
տրամադրվող ժամանակ 

tհ.հ.= tտս + tտ.ը. 
tհ.հ. – տարահանման 
հավաքակետի հասնելու 
ժամանակ 
tտ.ս. -տարահանման սկիզբ 
tտ.ը. – տարահանման 
ընթացքի ժամանակ 

tհ= tհ.հ. + tհ.ը. 
tհ – տարահանված 
ուսանողների հաշվառման 
ժամանակ 
tհ.հ. – տարահանման 
հավաքակետի հասնելու 
ժամանակ 
tտս –հաշվառման ընթացք 

 
          

67. Տարահանման պլաններում օգտագործվում են հետևյալ պայմանական 

նշանները և ուղղորդող օրինակները. 

1) Տարահանման պայմանական նշանները (աղյուսակ N 3). 

2) Հրդեհային անվտանգության պայմանական նշանները (աղյուսակ N 4). 

3) Առաջին օգնության պայմանական նշանները (աղյուսակ N 5). 

4) Պատսպարման պայմանական և այլ նշանները (աղյուսակ N 6). 

5) Տարահանման պլաններում օգտագործվող ուղղորդող հատվածների օրինակները 

(աղյուսակ N 7): 
 

Աղյուսակ N 3 
 

Տարահանման պայմանական նշաններ 

Հ/Հ Գունավոր 
գծապատկեր  

Չափ 
/սմ/ 

Իմաստային 
նշանակությունը 

Տեղադրման (փակցման) վայրը,   կիրառման 
կարգը 

1.  
 

12x25 Ելքը այստեղ է 
/ձախակողմյան/ 

Ձախ կողմից բացվող տարահանման ելքերի 
դռների վերևի մասում, միջանցքների 

պատերին` տարահանման  ուղղությունը ցույց 
տվող ցուցասլաքի հետ միասին 

2.  
 

12x25 Ելքը այստեղ է 
/աջակողմյան/ 

Աջ կողմից բացվող տարահանման ելքերի 
դռների վերևի մասում, միջանցքների 

պատերին` տարահանման  ուղղությունը ցույց 

http://www.pogaranet.ru/gi/2947
http://www.pogaranet.ru/gi/2948
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Տարահանման պայմանական նշաններ 

Հ/Հ Գունավոր 
գծապատկեր  

Չափ 
/սմ/ 

Իմաստային 
նշանակությունը 

Տեղադրման (փակցման) վայրը,   կիրառման 
կարգը 

տվող ցուցասլաքի հետ միասին 

3.   12x25 Ուղղորդող սլաք 
Օգտագործվում է տարահանման այլ նշանների 
հետ` տարահանման ուղղությունը ցույց տալու 

համար 

4.  
 

12x25 Ուղղորդող սլաք 
/45˚անկյան տակ/ 

Օգտագործվում է տարահանման այլ նշանների 
հետ` տարահանման ուղղությունը ցույց տալու 

համար 

5.  
 
 12x25 Ուղղորդող սլաք 

Օգտագործվում է տարահանման այլ նշանների 
հետ` տարահանման պահեստային ուղղությունը 

ցույց տալու համար 

6.  
 

12x25 
Տարահանման ելքի 

ուղղությունը /աջ 
կողմից/ 

Պատերին` դեպի տարահանման ելքեր 
շարժման ուղղությունը ցույց տալու համար 

7.  
 

12x25 
Տարահանման ելքի 
ուղղությունը /ձախ 

կողմից/ 

Պատերին` դեպի տարահանման ելքեր 
շարժման ուղղությունը ցույց տալու համար 

8.  
 

12x25 

Տարահանման 
ուղղությունը դեպի 

տարահանման ելքեր 
/աջ կողմից դեպի 

վեր/ 

Պատերին` դեպի տարահանման ելքեր 
շարժման ուղղությունը ցույց տալու համար / թեք 

հարթությամբ/ 

9.  
 

12x25 

Տարահանման 
ուղղությունը դեպի 

տարահանման ելքեր 
/ձախ կողմից դեպի 

վեր/ 

Պատերին` դեպի տարահանման ելքեր 
շարժման ուղղությունը ցույց 

տալու համար / թեք հարթությամբ/ 

10.  
 

12x25 

Տարահանման 
ուղղությունը դեպի 

տարահանման ելքեր 
/աջ կողմից դեպի 

ներքև/ 

Պատերին` դեպի տարահանման ելքեր 
շարժման ուղղությունը ցույց 

տալու համար / թեք հարթությամբ/ 

11.  
 

12x25 

Տարահանման 
ուղղությունը դեպի 

տարահանման ելքեր 
/ձախ կողմից դեպի 

ներքև/ 

Պատերին` դեպի տարահանման ելքեր 
շարժման ուղղությունը ցույց 

տալու համար /թեք հարթությամբ/ 

12.  
 

12x25 
Տարահանման ելքի 
դռան ցուցանշան 

/աջակողմյան/ 
Տարահանման ելքերի դռների վերևում 

13.  
 

12x25 
Տարահանման ելքի 
դռան ցուցանշան 
/ձախակողմյան/ 

Տարահանման ելքերի դռների վերևում 

14.  
 

12x25 Տարահանման ելքի 
ուղղությունը /ուղիղ/ 

Անցումների, որմնանցքների վերևում կամ 
դահլիճների, ճաշարանների և մեծ մակերեսով  

տարածքների պատերի վերին մասում 

http://www.pogaranet.ru/gi/2951
http://www.pogaranet.ru/gi/2952
http://www.pogaranet.ru/gi/2953
http://www.pogaranet.ru/gi/2954
http://www.pogaranet.ru/gi/2955
http://www.pogaranet.ru/gi/2956
http://www.pogaranet.ru/gi/2957
http://www.pogaranet.ru/gi/2958
http://www.pogaranet.ru/gi/2959
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Տարահանման պայմանական նշաններ 

Հ/Հ Գունավոր 
գծապատկեր  

Չափ 
/սմ/ 

Իմաստային 
նշանակությունը 

Տեղադրման (փակցման) վայրը,   կիրառման 
կարգը 

15.  
 

12x25 Տարահանման ելքի 
ուղղությունը /ուղիղ/ 

Անցումների, որմնանցքների վերևում կամ 
դահլիճների, ճաշարանների և մեծ մակերեսով  

տարածքների պատերի վերին մասում 

16.  
 

12x25 
Տարահանման ելքի 
ուղղությունը աստի-

ճաններով ներքև 

Աստիճանահարթակների և աստիճանաբաժնին 
կից պատերին 

17.   12x25 
Տարահանման ելքի 
ուղղությունը աստի-

ճաններով վերև 

Աստիճանահարթակների և աստիճանաբաժնին 
կից պատերին 

18.  
 

40x40 Տարահանման 
հավաքատեղի 

Տարահանման հավաքակետի տեսանելի 
վայրում 

19.   15x30 Տարահանման ելք Տարահանման ելքերի դռների վերևում 

20.   15x30 Տարահանման 
պահեստային ելք 

Տարահանման պահեստային ելքերի դռների 
վերևում 

21.   15x25 

Տարահանման ելք 
հաշմանդամություն 

ունեցող ուսանողների 
համար 

Տարահանման ելքերի դռների վերևում 

 
 

  Աղյուսակ N 4 
 

Հրդեհային անվտանգության պայմանական նշաններ 

Հ/հ Գունավոր  
գծապատկերը 

Չափ 
/սմ/ 

Իմաստային 
նշանակությունը 

1.    
 

12x12 Հրշեջ ավտոմատ համակարգերի և միջոցների միացման 
սեղմակներ 

2.   
 

12x12 Հրդեհի ժամանակ օգտագործվող հեռախոս 

3.   
 

12x12 Հրդեհի ժամանակ օգտագործվող հեռախոս /Բջջային/ 

4.   12x12 Հրշեջ ազդարարման ձայնային ազդանշան 

5.   
 

12x12 Հրշեջ սարքավորումները դնելու տեղեր 

6.   
 

12x12 Կրակմարիչ 

7.   
 

12x12 Հրշեջ ծորակ 

8.   12x25 Ուղղորդող սլաք՝ օգտագործվում է առաջնային հրդեհա-
շիջման միջոցների վայրի ուղղությունը ցույց տալու համար 

9.   
 

- Դուք այստեղ եք 

 
 
 
 

http://www.pogaranet.ru/gi/2960
http://www.pogaranet.ru/gi/2961
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Աղյուսակ N 5 
 

Առաջին օգնության պայմանական նշաններ 

Հ/հ Գունավոր 
գծապատկերը 

Չափ 
/սմ/ 

Իմաստային 
նշանակությունը 

1.   
 

15x25 Պատգարակ 

2.   
 12x12 Դեղատուփ 

3.   
 

15x25 Առաջին օգնության տեղամաս 

 
 

Աղյուսակ N 6 
 

Պատսպարման պայմանական և այլ նշաններ 

Հ/հ Գունավոր 
գծապատկերը 

Չափ 
/սմ/ 

Իմաստային 
նշանակությունը 

1.   
 

- Պատսպարման վայր /սեղանի տակ/ 

2.   
 

- Պատսպարման վայր /դռան բացվածքներ/ 

3.   
 - Պատսպարման վայր /շենքի միջին մասի հիմնական կրող 

պատերի‚ նրանցով կազմված անկյունների և հենասյուների մոտ/ 

4.   12x12 Պաշտպանական կառույց 

5.   12x12 էլեկտրական վահանակ 
 

 
Աղյուսակ N 7 

 

 

Տարահանման պլաններում օգտագործվող ուղղորդող հատվածների օրինակները 
Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք. 

• Եթե շենքի նկուղային հարկում եք, աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից, հեռացեք դեպի բաց տարածություն․ 
• Եթե չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող պատերի, 

նրանցով կազմված անկյունների, այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյունների մոտ՝ գլխավերևում 
պահելով աթոռ, պայուսակ կամ այլ համապատասխան իր՝ վերևից թափվող ծեփակտորներից պաշտպանվելու 
համար: Կարելի է նաև մտնել սեղանների տակ․ 

• Պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք (դրանք փլվում են առաջին հերթին)՝ փշրվող 
առարկաներից չվնասվելու համար․ 

• Զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից, որոնք կարող են տեղաշարժվել և շրջվել․ 
• Ցնցումների ավարտից հետո անհապաղ դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով, հեռացեք դեպի 

բաց տարածություն 
Հրդեհի դեպքում. 

• Լսելով հրդեհն ահազանգող ձայնային ազդանշանը հարկավոր է կանոնակարգված կերպով դուրս գալ շենքից, 
վերցնելով անհրաժեշտ իրերը և հագուստ․ 

• Տարածքի ծխայնացման դեպքում փակեք շնչուղիները (քիթ, բերան) ամուր փաթաթված հագուստով (շարֆ, 
գլխարկ և այլն), և խոնարհված վազեք դեպի ելքը․ 

• Շենքում կամ լսարանում մնացած իրերի ետևից առանց ղեկավարության թույլտվության հետ չվերադառնալ 
• Հրշեջ-փրկարար ծառայություն 911, 1-12. 
• Ոստիկանություն 1-02. 
• Շտապօգնություն 1-03. 
• Գազի վթարային ծառայություն 1-04. 
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3․1․4․5 Ըստ բնորոշ աղետների՝ ստանդարտ գործողությունների ընթացակարգերի 
մշակումը 
 

68. Հաստատությանը բնորոշ աղետների համար մշակվում են ստանդարտ 

գործողությունների ընթացակարգեր: Վերոնշյալ հավելվածը մշակելու համար 

անհրաժեշտ է կազմակերպել և իրականացնել հրդեհաշիջման և տարահանման 

գործնական պարապմունքներ: Գործնական պարապմունքները հնարավորություն կտան 

բացահայտելու այն իրականացվելիք գործողությունները, որոնք պարտադիր են 

հնարավոր կորուստներից խուսափելու համար, ինչպես նաև հնարավորություն կտան 

պլանում նշելու ազդարարման և տարահանման կատարման իրատեսական ժամկետներ 

(Հաստատության տնօրենի հրամանի N 6 հավելված): 

 
3.1.5 Աղետների ռիսկի կառավարման պլանի և հավելվածների համաձայնեցում և 

հաստատում (Քայլ 5) 
 

69. ԱՌԿ պլանավորման գործընթացն ավարտվում է Հաստատության տնօրենի 

հրամանի նախագծի (Ձև N 2) համաձայնեցմամբ և հաստատմամբ: Այդ նպատակով 

Հաստատության տնօրենի հրամանի նախագիծը ներկայացվում է համաձայնեցման՝ ԱԻՆ 

ՓԾ տարածքային ստորաբաժանման պետին և համայնքի ղեկավարին (Երևան համայնքի 

դեպքում՝ վարչական ղեկավարին), որից հետո միայն հաստատվում է: 

 
3. 2. Աղետների ռիսկի կառավարման կազմակերպչական ձևաթղթերը  

 

70. ԱՌԿ կազմակերպչական ձևաթղթերը նախատեսված են ԱՌԿ գործընթացը 

ամբողջական և ճշգրիտ իրականացնելու, ինչպես նաև կազմակերպված 

փաստաթղթավորման համար: Այդ նպատակով նախատեսված են ԱՌԿ 

կազմակերպչական ձևաթղթեր։ 

 
3․2․1 Աղետների ռիսկի կառավարման խորհրդի կազմը, աշխատակարգն ու 

գործառույթները, ոլորտային և խոշոր աղետի դեպքում բնակչության 

պաշտպանության միջոցառումներին աջակցություն ցուցաբերող 

մասնագիտական խմբերի կազմերը հաստատելու մասին  հրաման (Ձև N 1) 
 

71. ԱՌԿ խորհրդի կազմը, աշխատակարգը և գործառույթները, ոլորտային խմբերի 

առաջարկվող ցանկը հաստատվում է Հաստատության ղեկավարի հրամանով։ 
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72. Ներքոհիշյալ ԱՌԿ խորհուրդ ստեղծելու մասին հրամանում հաստատվում է 

միայն ոլորտային խմբերի առաջարկվող ցանկը, որում պարտադիր չէ ուսանողների և 

անձնակազմի տվյալների նշումը (Անուն, ազգանուն և այլն)։   

 
Ձև N 1 

 

Հայաստանի Հանրապետության ______________________ 
                                                    (Հաստատության անվանումը) 

ՌԵԿՏՈՐ/ՏՆՕՐԵՆ 
 

ՀՐԱՄԱՆ N 
«_____» _____________ 202  թ.               ք․_________ 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ___________________________________ 
                                                    (Հաստատության անվանումը) 

 ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳՆ ՈՒ 
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ, ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ԽՈՇՈՐ ԱՂԵՏԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՈՂ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 
մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի «ա» կետով և աղետների 
ռիսկերի նվազեցման, արտակարգ իրավիճակներում անձնակազմի ու ուսանողների 
պաշտպանությունն արագ և արդյունավետ կազմակերպման նպատակով` 
 
  

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 
 

1. Հաստատել` Հայաստանի Հանրապետության ___________________________   

աղետների ռիսկի կառավարման խորհրդի կազմը,  աշխատակարգը և գործառույթները՝ 

համաձայն N 1 հավելվածի: 

2. Հաստատել` ոլորտային խմբերի կազմը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

3. Հաստատել` խոշոր աղետի դեպքում բնակչության պաշտպանության 

միջոցառումներին աջակցություն ցուցաբերող մասնագիտական խմբի/երի կազմը՝ 

համաձայն N 3 հավելվածի: 

4. Հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահում եմ ինձ։ 

5. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության։ 
 

___________________            ___________________________ 
(ստորագրոթյուն)            (անուն, ազգանուն)     
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Հավելված N 1 
___________________________________-ի 

ռեկտորի/տնօրենի  
«__» ______ 20___թ-ի N __  հրաման 

 
 

Աղետների ռիսկի կառավարման խորհրդի կազմը, աշխատակարգը և 

գործառույթները 
 

1. Աղետների ռիսկի կառավարման (այսուհետ՝ ԱՌԿ) խորհրդի կազմը. 

1) ԱՌԿ խորհրդի ղեկավար կազմը՝ 

ա. խորհրդի  ղեկավար՝ _______________ /ռեկտոր/տնօրեն/, 

բ. խորհրդի ղեկավարի տեղակալ-տարահանման և պատսպարման կազմակերպման 

ղեկավար պատասխանատու` ______________/ռեկտորի/տնօրենի տեղակալ/, 

գ. խորհրդի քարտուղար՝ ____________________/գործավար կամ կազմակերպիչ/, 

2) ԱՌԿ ոլորտային պատասխանատուներ՝ 

ա․ ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման պատասխանատու` 

___________ /պաշտոն/, 

բ․ հրդեհային անվտանգության պատասխանատու`___________________/պաշտոն/,  

գ․ առաջին օգնության պատասխանատու`____________________/պաշտոն/, 

դ․ առաջին հոգեբանական աջակցության պատասխանատու /պաշտոն/, 

ե․ հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հարցերով պատասխանատու /պաշտոն/, 

3) ԱՌԿ խորհրդի կազմը՝ 

ա. ____________________/մանկավարժ/, 

բ. ____________________/մանկավարժ/, 

գ. ____________________/մանկավարժ/, 

դ. ____________________/մանկավարժ/, 

ե. ուսանողական խորհրդի նախագահ։ 

2. Աղետների ռիսկի կառավարման խորհրդի աշխատակարգ. 

1) սույն աշխատակարգով (այսուհետ՝ Աշխատակարգ) սահմանվում են ԱՌԿ խորհրդի 

լիազորությունների և գործառույթների իրականացման ընթացակարգերը. 

2) ԱՌԿ խորհրդի նիստերը գումարվում են Հաստատությունում. 
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3) ԱՌԿ խորհուրդը նիստ է հրավիրում տարեկան առնվազն երկու անգամ՝ առաջին 

նիստը (նշել ամիս՝ առաջին կիսամյակի ընթացքում), երկրորդը՝ (նշել ամիս՝ երկրորդ 

կիսամյակի), իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ ԱՌԿ խորհրդի ղեկավարի որոշմամբ։ 

4) ԱՌԿ խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրվում է ըստ անհրաժեշտության, ԱՌԿ 

խորհրդի ղեկավարի կամ ԱՌԿ խորհրդի անդամների առնվազն 1/3-ի պահանջով.  

5) ԱՌԿ խորհրդի բոլոր նիստերը արձանագրվում են.  

6) ԱՌԿ խորհրդի նիստի ժամանակ քննարկվում են ԱՌԿ պլանի մշակման, ճշգրտման 

և ԱՌԿ խորհրդի անդամների կողմից բարձրացված հարցերը, իրականացվում է ԱՌԿ 

պլանի կատարման մոնիթորինգ. 

7) ԱՌԿ պլանի մոնիթորինգի տվյալները հրապարակվում են Հաստատության 

կայքում. 

8) ԱՌԿ խորհրդի նիստի ժամանակ ԱՌԿ խորհրդի ոլորտային 

պատասխանատուները ներկայացնում են իրենց վերապահված ոլորտում կատարված 

աշխատանքները, առաջ եկած խնդիրները և առաջարկվող նոր միջոցառումները: 

9)  ԱՌԿ պլանի մշակման, ճշգրտման ժամանակ ԱՌԿ խորհրդի ոլորտային 

պատասխանատուները պատասխանատու են իրենց ոլորտին վերաբերվող բաժինների 

համար, ինչպես նաև ԱՌԿ պլանի նախապատրաստական և արձագանքման մասերում 

իրենց կարգավորման ոլորտի միջոցառումների համար. 

10) ԱՌԿ խորհրդի նիստերի արձանագրությունները կցվում են ԱՌԿ պլանին: 

3. ԱՌԿ խորհրդի հիմնական գործառույթներն են. 

1) ապահովել Հաստատության անձնակազմի, ուսանողների, շենք-շինության, գույքի 

պաշտպանությունը՝ արտակարգ իրավիճակների սպառնալիքի կամ առաջացման 

դեպքում. 

2) ապահովել ԱՌԿ պլանի մշակման, հաստատման, կիրարկման, վերահսկման և 

ժամանակին վերանայման աշխատանքները. 

3) ապահովել ոլորտային պատասխանատուների, ոլորտային խմբերում ներգրավված 

անդամների, անձնակազմի և ուսանողների տեսական ու գործնական գիտելիքների 

ուսուցումը և ներգրավումը աղետների ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների 

կազմակերպման ու իրականացման աշխատանքներում. 
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4) ապահովել խոշոր աղետի դեպքում բնակչության պաշտպանությանն ուղղված 

միջոցառումներին աջակցություն ցուցաբերող մասնագիտական խմբի/երի տեսական ու 

գործնական գիտելիքների ուսուցումը և ներգրավումը գործնական պարապմունքներին, 

5) զարգացնել արտակարգ իրավիճակներին և աղետներին դիմակայելու 

կարողությունները. 

6) ապահովել անձնակազմի և ուսանողների պաշտպանությանն ուղղված 

համակարգերի և սարքավորումների արդյունավետ և անխափան աշխատանքը. 

7) ապահովել ոլորտային պատասխանատուների աղետների ռիսկի նվազեցմանն ու 

արտակարգ իրավիճակների արձագանքմանն ուղղված աշխատանքները. 

8) ապահովել անձնակազմի և ուսանողների համար անվտանգության 

վարքականոնների և պարտականությունների մշակումը և դրանց կիրառումը՝ 

արտակարգ իրավիճակներում. 

9) ապահովել Հաստատության շենքերին ու հարակից տարածքներին սպառնացող 

վտանգների և խոցելիության բացահայտման ու դրանց նվազեցմանն ուղղված 

աշխատանքների պլանավորումն ու իրականացումը. 

10) կազմակերպել գործնական պարապմունքների նախապատրաստման և 

անցկացման աշխատանքները, 

11) կազմակերպել աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակների 

արձագանքման կարիքների գնահատման աշխատանքները, 

12) որոշել աղետների ռիսկի նվազեցման ընթացիկ միջոցառումների 

առաջնահերթությունները. 

13) ապահովել արտակարգ իրավիճակներում տուժածների վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքագրումը և վերլուծումը. 

14) կազմակերպել և իրականացնել արտակարգ իրավիճակներում անձնակազմի և 

ուսանողների պատսպարում, տարահանում և անհատական պաշտպանության 

միջոցներով ապահովում. 

15) ապահովել այլ նմանատիպ Հաստատությունների և արձագանքող 

ստորաբաժանումների հետ համագործակցությունը. 

16) օժանդակել որոնողափրկարարական ստորաբաժանումներին՝ մարդկանց կյանքի 

փրկության և առողջության պահպանման հարցերում. 
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17) ապահովել  անձնակազմի և ուսանողների անհատական պաշտպանության 

միջոցների կուտակումը, թարմացումը և անհրաժեշտության դեպքում բաշխումը, 

18) իրականացնել հրդեհների կանխարգելում և հրդեհաշիջման պարզագույն 

աշխատանքներ, 

19) կուտակել, թարմացնել և պահել աշխատունակ վիճակում հրդեհաշիջման 

միջոցները, 

20) կազմակերպել արտակարգ իրավիճակներում տուժածներին առաջին  օգնության 

և հոգեբանական առաջին օգնության տրամադրումը, 

21) պարբերաբար իրականացվող գործնական պարապմունքների միջոցով 

ապահովել առաջին օգնության և հոգեբանական առաջին օգնության 

պատրաստվածության բարձր մակարդակը և գործողությունների 

փոխկապակցվածությունը, 

22) Հաստատությանը սպառնացող վտանգներից և շենքային պայմաններից ելնելով՝ 

կազմել պատսպարման սխեման, իրականացնել պատսպարման հաշվարկները, քայլեր 

ձեռնարկել Հաստատության այլ տարածքները պատսպարման համար կիրառելի 

դարձնելու ուղղությամբ (կիսանկուղային հարկերի ու այլ շինությունների հարմարեցում 

պատսպարման համար, հարմարեցումների ժամանակ հաշվի է առնվում նաև 

Հաստատությունում սովորող հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների բոլոր 

առանձնահատկությունները), 

23) կազմակերպել անձնակազմի և ուսանողների կենսաապահովումը՝ խոշոր աղետի 

դեպքում. 

24) ապահովել անձնակազմի, ուսանողների, շենք-շինության, գույքի 

պաշտպանությանն ուղղված միջոցների կուտակումը, թարմացումը և պահումը 

աշխատունակ վիճակում: 
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Հավելված N 2 
______________________ -ի տնօրենի  
«__» ______ 20___թ-ի N __  հրաման 

 
 

Ոլորտային խմբերի կազմը 

 
1. Տարահանման և պատսպարման խմբի անդամներ` 
ա. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
բ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
գ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
դ. _______________________/_______ուսանող/, 
ե. _______________________/_______ուսանող/, 
զ. _______________________/_______ուսանող/: 
2. Ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման խմբի անդամներ` 
ա. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
բ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
գ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
դ. _______________________/_______ուսանող/, 
ե. _______________________/_______ուսանող/, 
զ. _______________________/_______ուսանող/: 
3. Հրդեհային անվտանգության խմբի անդամներ` 
ա. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
բ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
գ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
դ. _______________________/_______ուսանող/, 
ե. _______________________/_______ուսանող/, 
զ. _______________________/_______ուսանող/: 
4. Առաջին օգնության խմբի անդամներ ` 
ա. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
բ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
գ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
դ. _______________________/_______ուսանող/, 
ե. _______________________/_______ուսանող/, 
զ. _______________________/_______ուսանող/: 
5. Առաջին հոգեբանական աջակցության խմբի անդամներ ` 
ա. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
բ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
գ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
դ. _______________________/_______ուսանող/, 
ե. _______________________/_______ուսանող/, 
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զ. _______________________/_______ուսանող/: 
6. Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հարցերով խմբի անդամներ ` 
ա. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
բ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
գ. _______________________/_______________մանկավարժ/, 
դ. _______________________/_______ուսանող/, 
ե. _______________________/_______ուսանող/, 
զ. _______________________/_______ուսանող/: 
 
 

Հավելված N 3 
______________________ -ի տնօրենի  
«__» ______ 20___թ-ի N __  հրաման 

 
Խոշոր աղետի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումներին 

աջակցություն ցուցաբերող մասնագիտական խմբի/խմբերի կազմը 

 
Ծանոթացում 

1. Կախված Հաստատության մասնագիտական ուղղվածությունից ստեղծվում են փրկարարական, 
ինժեներական, էներգետիկ ենթակառուցվածքների, կապի ապահովման, լրագրողական, շինարարական 
մոնտաժային (եռակցողներ, բարձրության վրա աշխատողներ, և այլ), թարգմանչական, առաջին 
օգնության, սանիտարական, հասարակական կարգի պահպանման և այլ խմբեր: 

 
1. __________________________ խումբ. 
 

ա. _______________________/_______մանկավարժ/խմբի ղեկավար/, 
բ._______________________/________մանկավարժ/խմբի ղեկավարի տեղակալ/, 
գ. _______________________/_______մանկավարժ/, 
դ. _______________________/_______ուսանող/, 
ե. _______________________/_______ուսանող/, 
զ. _______________________/_______ուսանող/, 
է. _______________________/_______ուսանող/, 
ը. _______________________/_______ուսանող/, 
թ. _______________________/_______ուսանող/, 
ժ. _______________________/_______ուսանող/, 
ժա. ______________________/_______ուսանող/, 
ժբ. ______________________/_______ուսանող/, 
ժգ. ______________________/_______ուսանող/, 
ժդ. ______________________/_______ուսանող/, 
ժե. _______________________/_______ուսանող/, 
ժզ. _______________________/_______ուսանող/, 
ժէ. _______________________/_______ուսանող/, 
ժը. _______________________/_______ուսանող/, 
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ժթ. _______________________/_______ուսանող/, 
ի. ________________________/_______ուսանող/, 
իա. _______________________/_______ուսանող/, 
իբ. _______________________/_______ուսանող/, 
իգ. _______________________/_______ուսանող/, 
իդ. _______________________/_______ուսանող/, 
իե. _______________________/_______ուսանող/, 
իզ. _______________________/_______ուսանող/:։ 

 
 

3․2․2 Աղետների ռիսկի կառավարման պլանը հաստատելու մասին Հաստատության 

տնօրենի հրաման (Ձև N 2) 
 

73. Աղետների ռիսկի կառավարման պլանը հաստատելու մասին Հաստատության 

տնօրենի հրամանի նախագիծը համաձայնեցվում է ԱԻՆ ՓԾ տարածքային 

ստորաբաժանման պետի և համայնքի ղեկավարի հետ, որից հետո հաստատվում է: ԱՌԿ 

պլանը հաստատվում է երեք տարով: 

74. ԱՌԿ պլանի հաստատումից հետո կազմակերպվում է Հաստատության ողջ 

անձնակազմի և ԱՌԿ խորհրդի կազմում այլ կառույցներից ներգրավված 

պատասխանատուների ծանոթացումը ԱՌԿ պլանին (մասնավորապես` Հաստատության 

տարահանման սխեմաներին և կարգերին): Ծանոթացվում են նաև Հաստատության 

տարածքում հիմնական դասերից դուրս ցանկացած տիպի գործունեություն 

իրականացնող սուբյեկտները: 

75. ԱՌԿ պլանի հաստատումից հետո Հաստատության անձնակազմը և 

ուսանողները  պետք է ծանոթանան ԱՌԿ պլանի ռիսկերի նվազեցման և արձագանքման 

միջոցառումներին։  

76. ԱՌԿ պլանը՝ քանի որ հաստատվում է 3 տարի ժամկետով և այդ ընթացքում 

առկա տվյալները կարող են փոփոխվել, մասնավորապես՝ կարողությունները (օրինակ՝ 

կրակմարիչների և այլ սարքավորումների քանակը), անձնակազմի և ուսանողների թիվը 

և այլն,  ուստի ԱՌԿ պլանի թղթային տարբերակի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է կցել ԱՌԿ 

պլանում առկա տեղեկատվության ճշգրտման վերաբերյալ տեղեկանք (Աղյուսակ N 8)։ 

77. Նոր վտանգների ի հայտ գալու, ԱՌՆ միջոցառումների, արտակարգ 

իրավիճակներին արձագանքման միջոցառումների և այլ բովանդակային 
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փոփոխություններն իրականացնել բացառապես Հաստատության տնօրենի հրամանով՝ 

փոփոխություններ կատարելով հաստատված ԱՌԿ պլանում։ 

 

Աղյուսակ N 8 
 

Տեղեկանք 
Աղետների ռիսկի կառավարման պլանում առկա տեղեկատվության ճշգրտման վերաբերյալ 

Հ/հ 
Ճշգրտման 

ամիս, 
ամսաթիվ 

Կատարված ճշգրտումների համառոտ 
նկարագիրը 

Տնօրենի 
ստորագրություն, 
անուն, ազգանուն 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
Ձև N 2 

Հայաստանի Հանրապետության ______________________ 
                                                    (Հաստատության անվանումը)                                                                 

ՌԵԿՏՈՐ/ՏՆՕՐԵՆ 
 

ՀՐԱՄԱՆ N 
«_____» _____________ 202  թ.              ք․________ 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ___________________________________ 
                                                    (Հաստատության անվանումը) 

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ, ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ 
ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԸ, ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ, ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ 
ՍԽԵՄԱՆ, ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՊԼԱՆԸ, ԸՍՏ ԲՆՈՐՈՇ ԱՂԵՏՆԵՐԻ՝ ՍՏԱՆԴԱՐՏ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
 

Ղեկավարվելով Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 
մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի «ա» կետով և աղետների 
ռիսկերի նվազեցման, արտակարգ իրավիճակներում անձնակազմի ու ուսանողների 
պաշտպանությունն արագ և արդյունավետ կազմակերպման նպատակով` 

 
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

 

1. Հաստատել՝ 

1) աղետների ռիսկի կառավարման պլանը՝ համաձայն N 1 հավելածի, 
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2) տարածքի սխեմատիկ պատկերը և շենքի հատակագծերը՝ համաձայն N 2 

հավելվածի, 

3) աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների պլան-ժամանակացույցը՝ 

համաձայն N 3 հավելվածի, 

4) ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման սխեման՝ համաձայն N 4 

հավելվածի, 

5) տարահանման պլանը՝ համաձայն N 5 հավելվածի, 

6) ըստ բնորոշ աղետների՝ ստանդարտ գործողությունների ընթացակարգերը 

համաձայն N 6 հավելվածի: 

2. Սույն հրամանի 1-ին կետով հավելվածները հաստատվում են երեք տարի 

ժամկետով: 

3. Արտակարգ իրավիճակի սպառնալիքի կամ առաջացման ժամանակ` սույն 

հրամանի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետով հաստատվող N 6 հավելվածում ներառված 

միջոցառումներից որևէ երեքը իրականացնելու դեպքում` աղետների ռիսկի 

կառավարման պլանը համարել գործողության մեջ դրված: 

4. Հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահում եմ ինձ։ 

5. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության։                                                   
 

   ___________________            ___________________________ 
           (ստորագրոթյուն)                              (անուն, ազգանուն)     

 

 

Ծանոթացում 

Համատեղ հրամանի հավելվածների վերևի աջ անկյունում տրված հետևյալ հղումը՝ 
Հավելված N __ 

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 
«    » ______ 202 թ. N _____ Լ և 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 
«    » ______ 202 թ. N _____ Լ համատեղ հրամանի 

 

փոխարինել սույն հրամանի հղումով հետևյալ կերպ՝ 
Հավելված N __ 

___________________ տնօրենի 
«    » ______ 202 թ. N _____ հրամանի։ 
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3․2․3 Գործնական պարապմունքի նախապատրաստման և անցկացման հրաման, 

անցկացման պլան և ամփոփագիր (Ձև N 3) 
 

78. Պլանով նախատեսված գործնական պարապմունքի նախապատրաստման և 

անցկացման համար Հաստատության տնօրենը արձակում է հրաման: Գործնական 

պարապմունքի ավարտից հետո արդյունքների վերաբերյալ կազմվում է ամփոփագիր: 

 
 

Ձև N 3 

Հայաստանի Հանրապետության ______________________ 
                                                 (Հաստատության անվանումը) 

                                                                
ՌԵԿՏՈՐ/ՏՆՕՐԵՆ 

 
ՀՐԱՄԱՆ N 

«_____» _____________ 202  թ.              ք․________ 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ___________________________________-ՈՒՄ 
                                                                               (Հաստատության անվանումը) 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով ___________________ տնօրենի «___» ______ 20  թ. N _____ հրամանի 
(Ձև N 2) 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով հաստատված N 3 հավելվածի ___ կետով և 
_________________ որոշմամբ հաստատված ________________ ____________________  
կանոնադրության  ____ կետի ___ ենթակետով՝ 

 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 
 
1. Ս.թ. _____________-ի ___-ին կազմակերպել և անցկացնել գործնական 

պարապմունք  ____________________ թեմայով: 
2. Գործնական պարապմունքի ղեկավարի տեղակալ նշանակել ______________ -ին 

(կախված գործնական պարապմունքի թեմայից նշանակվում է համապատասխան 
ոլորտային պատասխանատուն): 

3. Գործնական պարապմունքի ղեկավարի տեղակալին՝ 
1) նախապատրաստել և իմ հաստատմանը ներկայացնել գործնական պարապմունքի 

անցկացման պլանը (կարգը, հերթականությունը). 
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2) կազմել մասնակիցների ցանկը և տեղեկացնել մասնակիցներին իրենց 
վերապահված գործողությունների վերաբերյալ. 

3) գործնական պարապմունքի անցկացումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում 
ներկայացնել գործնական պարապմունքի ամփոփաթերթ՝ գործնական պարապմունքի 
ժամանակ ի հայտ եկած թերությունների և դրանց վերացման առաջարկությունների 
վերաբերյալ: 

4. Գործնական պարապմունքի ղեկավարի գործառույթները վերապահում եմ ինձ: 
5. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության։ 

 
___________________            ___________________________ 

     (ստորագրոթյուն)            (անուն, ազգանուն)               

 
 

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ» 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ` «_________________» 

ՌԵԿՏՈՐ/ՏՆՕՐԵՆ _____________ 

«____» __________  20__թ. 

 

ՊԼԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ___________________________________-ՈՒՄ 

                                                                                 (Հաստատության անվանումը) 

 ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 
 

 
 

Թեմա` ___________________________________________, 

Նպատակը`  
1) ստուգել Հաստատության անձնակազմի, ուսանողների և ոլորտային 

պատասխանատուների պատրաստվածությունը, 
2) անձնակազմի տեսական և գործնական գիտելիքների կիրառումը ստեղծված 

իրավիճակում, 
3) արտակարգ իրավիճակներում արձագանքող ուժերի և համայնքապետարանի 

հետ փոխգործակցության արդյունավետության բարձրացումը, 
4) արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման կարողությունների 

կատարելագործումը: 
Գործնական պարապմունքին ներգրավվում են՝ _______________________________, 

Տևողությունը`  _____ժամ: 

Անցկացման վայրը` ____________________________________________, 

Նյութատեխնիկական ապահովումը՝ _________________________________________, 

Անցկացման օրը` «____» ______________20   թ., 
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ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հ/Հ ԺԱՄԸ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 
ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՈՒՍՈՒՑԱՆՎՈՂՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1.  
10:00-
10:01 

Ազդարարման 
կազմակերպում 

 

Հաստատության 
աշխատակիցներից մեկը 
հայտնաբերելով հրդեհ՝ 
շտապ իրականացնում է 
ազդարարում (բղավելով՝ 
հրդե´հ, հրդե´հ,  հրդե´հ 

կամ սեղմում է 
ազդարարման կոճակը), 

անմիջապես հայտնել 
տնօրենին, հրդեհային 

անվտանգության 
պատասխանատուին 

2.  
10:01-
10:02 

Տարահանման 
կազմակերպում 

 

Մանկավարժները լսելով 
ազդարարման ձայնը շատ 
արագ իրականացնում են 

ուսանողների 
տարահանում՝ ըստ 

տարահանման պլանների, 
հաշվի առնելով հրդեհի 

ծագման վայրը 

3.  
10:02-
10:03 

Տարահանումից հետո 
ուսանողների 
հաշվառում 

 

Ուսանողներին 
տարահանելուց հետո, 

տարահանման 
հավաքատեղիում ըստ 

անվանացանկի ստուգում 
են ուսանողների 

առկայությունը, որի 
վերաբերյալ անմիջապես 
զեկուցվում է տնօրենին 

4.   և այլն   

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ  

___________________            ___________________________ 
        (ստորագրոթյուն)                                             (անուն, ազգանուն)       
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ___________________________________-ՈՒՄ 
                                                                             (Հաստատության անվանումը) 

ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ 
 

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ԹԻՎ_____ 

 
(Կազմված է «____» ______________20   թ. և բաղկացած է __ էջից) 

 
 

Գործնական պարապմունքի անցկացման թեման` ______________________________, 

Անցկացման օրը` «____» ______________20   թ., 

Վայրը` ____________________________________________, 

Նպատակը` 

1) ստուգել Հաստատության անձնակազմի, ուսանողների և ոլորտային 
պատասխանատուների պատրաստվածությունը, 

2) անձնակազմի տեսական և գործնական գիտելիքների կիրառումը ստեղծված 
իրավիճակում, 

3) արտակարգ իրավիճակներում արձագանքող ուժերի և համայնքապետարանի 
հետ փոխգործակցության արդյունավետության բարձրացումը, 

4) արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման կարողությունների 
կատարելագործումը:  
 
Մասնակիցներ`  

1) ԱՌԿ խորհուրդ ( ___մարդ), 

2) աշխատակիցներ ( ___մարդ), 

3) ուսանողներ ( ___ մարդ), 

4) և այլն ( ___մարդ): 

Ստեղծված իրավիճակներում մասնակիցների ընդունած որոշումների մասին` 
1) _____________________________________________, 
2) _____________________________________________, 
3) _____________________________________________: 

Գործնական պարապմունքին առավել լավ պատրաստված ոլորտային 
պատասխանատուների, ստորաբաժանումների մասին` 

1) _____________________________________________, 
2) _____________________________________________, 
3) _____________________________________________: 

Գործնական պարապմունքի ընթացքում ի հայտ եկած թերություններ`       
1) _____________________________________________, 
2) _____________________________________________, 
3) _____________________________________________: 

Թերությունների վերացման ուղղությամբ  տրված առաջարկություններ`     
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1) ___________________________________________, 
2) ___________________________________________, 
3) ___________________________________________: 

Հետագա քայլերը և պատասխանատուները`  
1) ___________________________________________, 
2) ___________________________________________, 
3) ___________________________________________: 

 
Գործնական պարապմունքի անցկացման վերաբերյալ տրված գնահատական` 
«բավարար», «լավ», «գերազանց»: 
 
 

Գործնական պարապմունքի ղեկավար (ԱՌԿ խորհրդի ղեկավար/ռեկտոր/տնօրեն)` 
___________________            ___________________________ 

        (ստորագրոթյուն)                                             (անուն, ազգանուն)                                       : 
 

 

3․2․4 Աղետների ռիսկի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն (Ձև N 4) 

79. ԱՌԿ խորհրդի նիստերը արձանագրվում են և կցվում ԱՌԿ պլանին: 

 
Ձև N 4 

 

Հայաստանի Հանրապետության ______________________ 
                                                    (Հաստատության անվանումը) 

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ_____ 
 

(Կազմված է «____» ______________20   թ. և բաղկացած է __ էջից) 

Մասնակիցներ`  
ԱՌԿ խորհուրդ (___մարդ): 

Օրակարգ`  
1) ԱՌԿ պլանի վերանայում, 
2) ԱՌՆ միջոցառումների քննարկում: 

Քննարկված հարցեր`   
1) 
2) 
3) 

Առաջարկություններ`  
1) 
2) 
3) 
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Հետագա քայլեր և պատասխանատուներ՝ 
1) 
2) 
3) 

 
 

 
ԱՌԿ խորհրդի ղեկավար/նախագահ   _______________            ___________________ 
                                                                                         (ստորագրություն)                                 (անուն, ազգանուն) 

ԱՌԿ խորհրդի ղեկավարի տեղակալ     _______________            ___________________ 
                                                                                          (ստորագրություն)                                 (անուն, ազգանուն) 

ԱՌԿ խորհրդի անդամ                                    _______________            ___________________ 
                                                                                           (ստորագրություն)                                 (անուն, ազգանուն) 

ԱՌԿ խորհրդի անդամ                                    _______________            ___________________ 
                                                                                           (ստորագրություն)                                 (անուն, ազգանուն) 

ԱՌԿ խորհրդի անդամ                                    _______________            ___________________ 
                                                                                           (ստորագրություն)                                 (անուն, ազգանուն) 

      : 

 

3․2․5 Ոլորտային պատասխանատուի աշխատանքային պլան (Ձև N 5) 

80. ԱՌԿ ոլորտային պատասխանատուները մշակում են աշխատանքային 

պլաններ: 

Ձև N 5 
 

ՊԼԱՆ 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ___________________________________ 
                                                                                  (Հաստատության անվանումը) 

_____________________ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

Հ/Հ Աշխատանքի 
բովանդակությունը 

Ժամկետը Կատարող/ներ 
Նշումներ 

կատարման 
մասին 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

: 
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IV. ՕԺԱՆԴԱԿ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Эвакуация и поведение людей при пожарах/ Москва 2015./ 

2. http://mes.am 

3. https://studfiles.net/preview/6459213/ 

4. ԱՌՆ ուսումնական վարժանքների կազմակերպման ուղեցույց, Երևան, 2017 

https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Inclusive%

20DRR%20Handbook%20for%20%20Teachers%20Formated_28%2004%2017.pdf 

5. Հոգեբանական առաջին օգնության դասընթաց։ 

https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/PFA%20M

annual%20_2017_ARM.pdf 

 

V. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. ՀՀ օրենք «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» 

/1998 թ./ 

2. ՀՀ կառավարության որոշում «Վտանգավոր տարածքից բնակչության 

տարահանման կարգը հաստատելու մասին», N 1180-Ն,2011 թ.օգոստոսի 18 

3. Աղետների ռիսկերի կառավարման ազգային ռազմավարություն, /2017 թ./ 

4. Սենդայի գործողությունների ծրագիր 2015-2030թթ. «Աղետների ռիսկի 

նվազեցման ծրագիր» 

5. Հյոգոյի գործողությունների ծրագիր 2005-2015թթ. «Ազգերի և համայնքների` 

աղետներին դիմակայելու ունակությունների զարգացման գործողությունների 

ծրագիր» 

6. Эвакуация и поведение людей при пожарах/ Москва 2015/ 

7. https://studfiles.net/preview/6459213/  

 

https://studfiles.net/preview/6459213/
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Inclusive%20DRR%20Handbook%20for%20%20Teachers%20Formated_28%2004%2017.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Inclusive%20DRR%20Handbook%20for%20%20Teachers%20Formated_28%2004%2017.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/PFA%20Mannual%20_2017_ARM.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/PFA%20Mannual%20_2017_ARM.pdf


Հավելված N 2 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

«13» մայիսի 2021թ. N 29-Լ և 
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 

«13» ապրիլի 2021թ. N 418-Լ համատեղ հրամանի 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԼԱՆ 

________________________________________  
(Հաստատության անվանումը) 

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  
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ՆԱԽԱԲԱՆ  

 

Աղետների ռիսկի կառավարման (այսուհետ` ԱՌԿ) պլանի նպատակն է 

նախնական, միջին և բարձրագույն մասնագիտական հաստատությունների 

(այսուհետ՝ Հաստատություն) ուսանողների և անձնակազմի անվտանգության և 

Հաստատության դիմակայունության բարձրացումն արտակարգ իրավիճակների 

(այսուհետ` ԱԻ) ժամանակ:  

ԱՌԿ պլանն ուղղված է` 

ա. Հաստատության և շրջակա տարածքին սպառնացող աղետների ռիսկի 

նվազեցմանը (այսուհետ` ԱՌՆ),  

բ. ԱԻ-ում արագ և արդյունավետ արձագանքմանը, 

գ. Հաստատության գործընթացի անխզելիության և շարունակականության 

ապահովմանը: 

ԱՌԿ պլանի խնդիրներն են` 

1) Հաստատության ԱՌԿ համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը, 

2) Հաստատության և շրջակա տարածքում վտանգների բացահայտումը,  

3) Հաստատության խոցելիության և կարողությունների բացահայտումը,  

4) ԱՌՆ միջոցառումների մշակումը,  

5) գիտելիքի և նորարարության միջոցով ուսանողների, այդ թվում նաև 

հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների և անձնակազմի շրջանում 

անվտանգության և դիմակայունության մշակույթի ձևավորմանն ուղղված 

միջոցառումների մշակումը, 

6) ԱԻ արձագանքման միջոցառումների մշակումը, այդ թվում՝ կյանքի փրկության և 

վնասվածքների նվազեցման, Հաստատության գույքի պահպանման: 

 
 
 
 
 
 
 
I. ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
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1. Հաստատության ԱՌԿ համակարգի նորմալ և արդյունավետ 

գործունեության, աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների կազմակերպման և 

իրականացման, արտակարգ իրավիճակներում գործելու ընթացակարգերի 

սահմանման, արտակարգ իրավիճակներում Հաստատության ուսանողների և 

անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպման նպատակով տնօրենի 202_ 

թվականի __________ _____-ի N ____ հրամանով ստեղծվել  է  ԱՌԿ  խորհուրդ: 

Խորհրդում  ընդգրկված  են` Հաստատության աշխատակիցներ,  ուսանողներ, 

ինչպես նաև նշանակվել  են  ոլորտային  պատասխանատուներ:  

2. Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ուսանողների և անձնակազմի 

պաշտպանության կազմակերպումը իրականացվում է ԱՌԿ խորհրդի կողմից: 

Համատեղ հրամանի N 7 հավելվածով որևէ երեք միջոցառում իրականացնելու 

դեպքում` աղետների ռիսկի կառավարման պլանը համարվում է գործողության մեջ 

դրված:  

3. Նախատեսվում է տարին  երկու  անգամ հրավիրել  ԱՌԿ խորհրդի նիստ 

(ԱՌՆ միջոցառումների պլան-ժամանակացույց՝ Հաստատության տնօրենի հրամանով 

հաստատված N 3 հավելված): ԱՌԿ խորհրդի նիստերը արձանագրվում (Ուղեցույցի N 

4 ձև) և կցվում են ԱՌԿ պլանին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

Ծանոթություն 
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Աղյուսակը լրացնելու համար նախ անհրաժեշտ է լրացնել Համատեղ հրամանի N 8 հավելվածի N 1 աղյուսակը, 
որից հետո համապատասխան տվյալները արտացոլել սույն աղյուսակում:  

 

 

Աղյուսակ N 1 
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1.  Անվանումը     
2.  Մարզ 

  
3.  Համայնք 

  
4.  Բնակավայր 

  
5.  Հասցեն     
6.  Տնօրեն/ԱՌԿ խորհրդի ղեկավար   
7.  Տնօրեն տեղակալ՝___________ գծով   
8.  Տնօրեն տեղակալ՝___________ գծով   
9.  Ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման 

պատասխանատու   

10.  Տարահանման և պատսպարման 
պատասխանատու   

11.  Հրդեհային անվտանգության պատասխանատու   
12.  Առաջին օգնության պատասխանատու   
13.  Առաջին հոգեբանական աջակցության 

պատասխանատու   

14.  Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների 
հարցերով պատասխանատու   

15.  Փոստային դասիչ   
16.  Պաշտոնական կայք   
17.  Էլեկտրոնային փոստ   
18.  Հեռախոս (ներառյալ՝ տարածքի կոդը)   
19.  Ֆաքս   

20.  Աշխարհագրական 
դիրքը 

Հարթավայրային  
  

Նախալեռնային   
Լեռնային   

21.  Սահմանային դիրքը 
Սահմանամերձ  

  
Ոչ սահմանամերձ   

22.  Աշխատանքային 
շաբաթ 

5-օրյա  
  

6-օրյա   
23.  Աշխատանքային 

ժամակարգը 
Միահերթ  

  
Երկհերթ   

24.  Աշխատանքային 
ռեժիմ 

Սովորական ռեժիմ   
Երկարօրյա ռեժիմ   
Գիշերօթիկ ռեժիմ   

25.  Մասնաշենքերի քանակ 
1  Եթե տողը բաժանված է 3 

մասի, ապա նշում է 
կատարվում յուրաքանչյուր 

մասնաշենքի համար 

2  
3 
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 
26.  Շահագործման տարեթիվն՝ ըստ մասնաշենքերի     

27.   Շինության տիպը 

Քարե շարվածքից կրող 
պատեր, կոմպլեքսային 
կոնստրուկցիա    

 
 

Արտաքին կրող պատեր, 
ներքին երկաթբետոնե 
հավաքովի կամ միաձույլ 
կարկաս 

   

Արտաքին երկաթբետոնե 
կարկաս, ներքին 
հավաքովի երկաթբետոնե 
կրող պատեր 

   

Հավաքովի երկհարկ 
երկաթբետոնե կարկաս    

Փայտյա    
Թեթև մետաղական     
և այլն    

28.  Տիպայնություն 

Տիպարային 
 

  

 
Անհատական    
Հարմարեցված    
Ժամանակավոր    

29.  Հարկայնությունն՝ ըստ մասնաշենքերի     

30.  

Սեյսմիկ անվտանգություն`   

Տեղեկատվություն շենքի/երի նախագծային սեյս-
մակայունության վերաբերյալ /5, 6, 7, 8, 9, 10 բալ/ 

առկա/բացակայում է Մինչև 1988թ. կառուցված 
բոլոր շենքերի ու կառույց-

ների նախագծային 
սեյսմակայունությունն 

ընդունված է եղել 7 բալ    

Տեղեկատվություն շենքի/երի փաստացի սեյսմա-
կայունության վերաբերյալ /5, 6, 7, 8, 9, 10 բալ/ 

առկա/բացակայում է Տեղադրել միայն 
մասնագիտական 

կառույցների կողմից 
տրամադրված տվյալները    

Տեղեկատվություն շենքի/երի տեխնիկական 
վիճակի գնահատականի վերաբերյալ  /1, 2, 3, 4 
կարգ/ 

առկա/բացակայում է Տեղադրել միայն 
մասնագիտական 

կառույցների կողմից 
տրամադրված տվյալները    

Տեղեկատվություն շենքի/երի խոցելիության 
մակարդակի (աստիճան) վերաբերյալ /ցածր, 
միջին, բարձր/ 

առկա/բացակայում է Տեղադրել միայն 
մասնագիտական 

կառույցների կողմից 
տրամադրված տվյալները    

Շենքի/երի գտնվելու սեյսմիկ գոտին /1, 2, 3 -րդ 
գոտի/  

Տեղադրել միայն 
մասնագիտական 

կառույցների կողմից 
տրամադրված տվյալները 

Տեղեկատվություն 
տեխնիկական 
վիճակի և սեյսմիկ 
խոցելիության 
մակարդակի 
գնահատման 
վերաբերյալ  

Եզրակացության 
հերթական համարը  

Եզրակացությունը կցել 
ԱՌԿ պլանին 

Եզրակացություն 
տրամադրած մարմինը  



7 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

(եզրակացություն) 

Շենքի գտնվելու 
գրունտի կարգը 

I կարգ    Տեղադրել միայն 
մասնագիտական 

կառույցների կողմից 
տրամադրված տվյալները 

II կարգ    
III կարգ    

Շենքի և 
շինությունների 
հրդեհավտան-
գավորության դաս 

A-պինդ նյութերի հրդեհներ` 
փայտանյութ, գործվածք, 
թուղթ     Այս տվյալները 

հնարավորություն են 
տալիս ընտրել Հաս-
տատության համար 

անհրաժեշտ և 
համապատասխան 

կրակմարիչներ /400մ2 – 2 
հատ կրակմարիչ/ 

C- գազերի հրդեհներ    

E-էլեկտրասարքավորումների 
այրման հետ կապված 
հրդեհներ/    

31.  

Պահպանվող վտանգավոր նյութեր՝   

Քիմիական 

Անվանում    

Առկա ծավալ   

Պահպանման թույլատրելի 
ծավալը   

32.  

Գազերի տարաներ՝   

Գտնվելու վայր   

Գազի տեսակ   

Քանակ (հատ)   

Տարայի քաշ (կգ)   

Գազի ճնշման անվանական մեծություն (Պա)   

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

33.  Հաստատության նախագծային հզորություն (քանի 
ուսանողի համար է կառուցվել)   

34.  Հաճախող ուսանողների թվաքանակ   
Արական 

սեռ 
Իգական 

սեռ  

   

35.  Այլ բնակավայրերից  հաճախող ուսանողների 
քանակ՝ ըստ բնակավայրերի    

36.  Ուսանողների 
թվաքանակ 

1-ին կուրս 
առկա      

հեռակա    

2-րդ կուրս առկա      

հեռակա    

3- րդ կուրս 
առկա      

հեռակա    

4- րդ կուրս 
առկա      

հեռակա    

Մագիստրա-
տուրա 

առկա      

հեռակա    

37.  Անձնակազմի Վարչական     
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

 թվաքանակ Մանկավարժական    

Սպասարկման    

38.  Գիշերող անձնակազմի թվաքանակ    

39.  

Հաշմանդամություն 
ունեցող 
ուսանողների 
թվաքանակ 

Խոսքի խանգարում ունեցող 
ուսանողներ    

Լսողության խանգարում 
ունեցող ուսանողներ    

Տեսողության խանգարում 
ունեցող ուսանողներ    

Մտավոր խնդիրներ 
ունեցող ուսանողներ    

Հենաշարժական 
համակարգի խախտումներ 
ունեցող ուսանողներ    

Սոցիալ- հոգեբանական 
զարգացման խնդիրներ 
ունեցող ուսանողներ    

Տարբեր ախտաբանական 
վիճակներով 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողներ 

   

ՇԵՆՔԻ, ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

40.  Շենք(եր)ի ընդհանուր մակերես (մ²)     

41.  Բակային տարածքի մակերես (մ²)   

42.  
Հիմնական մուտքերի/ելքերի քանակ     
Հասանելիություն հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար     

43.  
Լրացուցիչ մուտքերի/ելքերի քանակ     
Հասանելիություն հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար      

44.  Լսարանների քանակ (հատ)     
45.  Բուժկետ     
46.  Արհեստանոց     
47.  Ֆիզիկայի լաբորատորիա     
48.  Քիմիայի լաբորատորիա     

49.  Քիմիայի լաբորատորիա առկա վտանգավոր 
նյութեր      

50.  Կենսաբանության լաբորատորիա     
51.  Հանդիսությունների դահլիճ     
52.  Մարզադահլիճ     
53.  Ճաշարան     

54.  
Նկուղային հարկի առկայություն     
Նշանակությունը   
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 
55.  Արտաքին լուսավորություն   

56.  

Պարսպի/ 
ցանկապատի 
տեսակ 

Քարե   
Մետաղական   
Ցանց   
Մոնոլիտ   
Պանելային   
Փայտե   

Պարսպի /ցանկապատի երկարություն (մ)   
Պարսպի /ցանկապատի բարձրություն (մ)   

57.  Շենքում այլ նշանակության օբյեկտների, 
կազմակերպությունների գործունեություն     

Հեռավորությունը 

58.  Մոտակա պետական սահմանից (կմ)   Օդային  

59.  Մոտակա ոստիկանության բաժանմունքից (կմ)     
60.  Մոտակա հրշեջ- փրկարարական ջոկատից (կմ)   
61.  Մոտակա հիվանդանոցից (կմ)   
62.  Հեռավորությունը մոտակա ազդարարման շչակից 

(կմ) 
առկա/բացակայում է 
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III. ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ, ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

      

3.1 Վտանգների և  աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների նկարագրություն 
 

Ծանոթություն 
1. Աղյուսակը լրացված է որպես  օրինակ: Համապատասխանեցնել Հաստատության վտանգներին, խոցելիությանը, բացասական հետևանքներին և աղետների ռիսկի 
նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներին՝ կիրառելով վտանգների, խոցելիության, բացասական հետևանքների, աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված 
միջոցառումների բացահայտման գործիքակազմը ու ռիսկի հաշվիչը՝ Համատեղ հրամանի N 8 հավելվածի N 2 և  N 4 աղյուսակները: 

 

Աղյուսակ 2 
Վտանգի տեսակն ու 

ընդհանուր բնութագիրը Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ Նշումներ 

Երկրաշարժ-  Հաստատու-
թյունը գտնվում է սեյսմիկ 
գոտում: Ուժեղ երկրաշարժի 
դեպքում Հաստատությունում 
կարող է տեղի ունենալ 
մասնակի կամ ամբողջական 
փլուզումներ: 

Երկրաշարժի ժամանակ գործողությունների և վարքականոնների ուսուցում անձնակազմին և ուսանող-
ներին, այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներին:  

Տարահանում և պատսպարում թեմայով գործնական պարապմունքների անցկացում  
Սթրեսադիմացկունության և հոգեկան կայունության որակների զարգացման դասընթացների անցկացում 
անձնակազմի և ուսանողների համար  

Տարահանման պայմանական նշանների տեղադրում և ուսուցում  
Մշակել և համապատասխան վայրերում տարահանման պլանների տեղադրում/ հարկերի, լսարանների, 
ընդհանուր օգտագործման տեսանելի վայրի և այլն/   

Տարահանման պլաններին անձնակազմի և ուսանողների ծանոթացում (տեսողության խնդիրներ ունեցող 
ուսանողների համար տարահանման նշանները պատրաստել, դեղին և սև գույններով)  

Ուսումնասիրել լսարաններում անվտանգ վայրերը, որտեղ երկրաշարժի ժամանակ պետք է պատսպարվել  
և ծանոթացնել անձնակազմին և ուսանողներին  

Լուսամուտների և դռների ապակիները պատել պաշտպանիչ թաղանթով` առաջնահերթությունը տալով 
լսարաններին և տարահանման երթուղիներին    

Ստորին հարկի/հարկերի/ պատուհանների վանդակաճաղերը հանել կամ դարձնել շարժական   
Տարահանման ուղիների վրա գտնվող բոլոր ելքերի ներս բացվող դռները  վերակառուցել, որ բացվեն 
դեպի դուրս  

Պարբերաբար ստուգել ոչ հիմնական դռների (տարահանման ելքերի) գործածելիությունը  
Վերացնել միջանցքների դռների բացվածքների շեմերի և հատակի բարձրության տարբերությունները  
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Լսարաններում, միջանցքներում ընդհանուր օգտագործման  վայրերում վերացնել կառուցվածքային 
ելուստները  

Հուսալի  ամրացնել պատին, հատակին, առաստաղին՝ 
− կահույք, 
− օդափոխիչներ, օդորակիչներ, ջրատաքացուցիչներ, 
− նկարներ, գրատախտակներ, 
− հրդեհային անվտանգության միջոցներ, 
− լուսավորող սարքեր. 
− էլեկտրոնային սարքավորումներ  /հեռուստացույց, համակարգիչ/ 
− անիվներով տեղաշարժվող ծանր իրեր /դաշնամուր/ 
− այլ առարկաներ 

 

Պատուհանագոգերը, պահարանների վերին հատվածները ազատել առարկաներից` ծաղկամաններ և 
այլն  

Տարահանման ուղիները, տարահանման հիմնական ելքերը և տարահանման ոչ հիմնական ելքերը 
չարգելափակել ծանր և մեծածավալ առարկաներով  

Գորգերը հուսալի  ամրացնել հատակին, հատուկ ուշադրություն դարձնել   միջանցքների ուղեգորգերին  
Հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող անձանց համար վերացնել տարբեր բնույթի 
խոչընդոտները  

Լսարանների և դահլիճների աթոռների քանակը համապատասխանեցնել նախագծման նորմերով 
սահմանված քանակին  և հեռավորությանը ԱԻ-ում մարդկանց տարահանման կազմակերպման, ինչպես 
նաև  սակավաշարժուն, թիկնաթոռ-սայլակով, քայլակով տեղաշարժվող անձանց ազատ տեղաշարժման 
համար 

 

Հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող անձանց  համար աստիճանները համալրել 
բազրիքներով  

Հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող անձանց  համար կառուցել թեքահարթակներ  
Հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող անձանց համար ապահովել դռների 
համապատասխան լայնություն  

Լսողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար տեղադրել լուսավիբրացիոն ազդանշաններ, վահա-
նակներ կամ «FM» համակարգ  

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար տեղադրել ձայնային ազդանշաններ, բրայլյան 
վահանակներ, իսկ դռների շեմի մակերևույթը  և տարահանման ելքերը պատել վառ դեղին ուռուցիկ  
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նյութով 
Շենքի հատակային ծածկույթը դարձնել ոչ սայթաքուն  
Ջրամատակարարման համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում  
Էլեկտրամատակարարման համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում  
Գազամատակարարման համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում  
Ջրահեռացման համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում  
Կոյուղու համակարգի  անխափան   աշխատանքի ապահովում  

Սողանք - Հաստատությունը 
գտնվում է սողանքային ակ-
տիվ օջախի վրա  կամ հա-
րակից տարածքում առկա է 
սողանքային գոտի, որի 
ակտիվացումը կարող է 
առաջացնել բացասական 
հետևանքներ 

Պարզագույն միջոցներով մոնիթորինգի իրականացում` շենքում և տարածքում առկա ճաքերի վրա  

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  

Սողանքի նվազեցման համար կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում (կոյուղու համակարգի 
ստեղծում և ջրմուղ-կոյուղու ցանցի պատշաճ շահագործում,  խորը արմատներով ծառերի տնկում,  
ոռոգման նորմավորում և առաջավոր մեթոդների (կաթիլային ոռոգում, անձրևացում և այլն) ներդրում և 
այլն) 

 

Քարաթափում -  Հաստա-
տությունը գտնվում է քարա-
թափման վտանգի գոտում 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  

Քարաթափման  վտանգ ներկայացնող տեղամասերում կանխարգելիչ աշխատանքների իրականացում  

Գրունտների նստվածքներ -  
Հաստատության տարածքում  
ջրերի կուտակումներից  
առաջանում են նստվածքներ 

Իրականացնել ուսումնասիրություն՝ մասնագիտացված կառույցների կողմից  

Ջրահեռացման համակարգի կառուցում  

Հեղեղում (գետավարարում) 
- Հեղեղումների ժամանակ 
ողողվում են Հաստատություն 
տանող  ճանապարհները և 
Հաստատության տարածքը, 
որոնք դառնում են 
դժվարանցանելի: 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  

Գետի ափերի պաշտպանիչ հատվածի բարձրացում, ավելացում, մասնավորապես ջրածածկվող 
տարածքների երկայնքով կամ ափապաշտպան պատնեշների կառուցում:  
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Ամպրոպ/կայծակ - 
Ամպրոպներն ու կայծակները 
համայնքում միշտ էլ դիտվել 
են: Ամպրոպը և կայծակը 
բավականին լուրջ վնասներ 
են հասցնում: 

Շանթարգելների տեղադրում  

Հողանցման համակարգի ապահովում  

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  

Կարկուտ - Կարկտահարու-
թյունների պատճառով կարող 
է կրել մեծ վնասներ 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում   

Լուսամուտների և դռների ապակիները պատել պաշտպանիչ թաղանթով` առաջնահերթությունը տալով 
տարահանման երթուղիներին  

Սելավ - Գարնանը և աշնանը 
առատ տեղումների ժամա-
նակ առաջացած սելավային  
հոսքերը` հեղեղատարների 
բացակայության կամ 
խցանված լինելու պատճառով 
վնասում է Հաստատությունը 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  

Սելավատարերի մաքրում  

Սելավատարների և հեղեղատների կառուցում/ամրացում  

Առատ տեղումներ (ձյուն) - 
Տեղումները բնորոշ են 
տեղանքին 

Տանիքի վերանորոգում/հիմնանորոգում  

Ձյունահավաք տեխնիկայի ձեռքբերում  
Առատ տեղումներ (անձրև) 
- Առատ տեղումները բնորոշ 
են տեղանքին: Տեղադիրքի և 
ջրահեռացման համակարգի 
բացակայության պատճառով 
առատ տեղումների 
հետևանքով 
Հաստատության տարած-
քում առաջանում են ջրային 
կուտակումներ 

Ջրահեռացման համակարգի կառուցում  

Տանիքի վերանորոգում/հիմնանորոգում  
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ՈՒժեղ քամիներ - ՈՒժեղ 
քամիները կարող են  
բավականին մեծ վնասներ 
պատճառել 
Հաստատությանը 

Տանիքի ամրացում/ վերանորոգում  

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  

Լուսամուտների և դռների ապակիները պատել պաշտպանիչ թաղանթով` առաջնահերթությունը տալով 
տարահանման երթուղիներին  

Ծառերի և էլեկտրական սյուների ամրացում ֆիքսում  
Էլեկտրամատակարարման այլընտրանքային աղբյուրի ապահովում (Էլեկտրամատակարարման 
խափանումից խուսափելու համար)  

Հրդեհ - Հրդեհային 
անվտանգության 
կանոնների խախտման 
դեպքում կարող է 
առաջանալ հրդեհ 

Հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգի տեղադրում  
Համապատասխան քանակի վահանակների և կրակմարիչների տեղադրում  
Կրակմարիչները լիցքավորել ժամանակին (համաձայն կրակմարիչի տեխնիկական անձնագրի)  
Տարածքում հիդրանտի տեղադրում  
Շենքի ներքին հրշեջ ծորակների տեղադրում  
Շենքի ներքին հրշեջ ծորակները համալրել փողակներով և փողրակներով  
Իրականացնել ներքին հրշեջ ծորակների (դրանց անհրաժեշտ առկայության դեպքում) ջրի բացթողման 
միջոցով տեխնիկական զննում՝ ոչ պակաս, քան տարեկան 2 անգամ (գարուն-ամառ, աշուն-ձմեռ)   

Մշտական ջրամատակարարման ապահովում  
Ոչ գործարանային (տնայնագործական) էլեկտրական տաքացուցիչները փոխարինել գործարանային 
էլեկտրական տաքացուցիչներով  

 

Ջրի պաշարների կուտակում  
Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպան լուծույթապատում  
Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  
Հրդեհային անվտանգության հարցերով անձնակազմի և նոր ընդունված աշխատակիցների 
հրահանգավորում  

Անձնակազմին հրդեհաշիջման  առաջնային  միջոցներից օգտվելու վարքականոնների ուսուցում  
Հրդեհաշիջման կազմակերպում թեմայով գործնական պարապմունքի անցկացում  
Լսարանների և այլ պատերը հարդարել ոչ դյուրավառ նյութերով  
ԱԻ-ում հատուկ ծառայությունների ավտոմեքենաների (հրշեջ փրկարարական, շտապ օգնության, 
ոստիկանության) մոտեցման համար ազատ պահել Հաստատության  մերձակա ուղիները  

Մշակել և համապատասխան վայրերում տարահանման պլանների տեղադրում / հարկերի, լսարանների,  
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Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր բնութագիրը Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ Նշումներ 

ընդհանուր օգտագործման տեսանելի վայրի և այլն/ 
Հրդեհային անվտանգության և տարահանման պայմանական նշանների տեղադրում և ուսուցում (տեսո-
ղության խնդիրներ ունեցող ուսանողների համար տարահանման նշանները պատրաստել, դեղին և սև 
գույններով) 

 

Հոսանքալարերն անցկացնել հակահրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանմամբ  
Կրակային և հրդեհավտանգ այլ աշխատանքների կատարման ժամանակ հրդեհային անվտանգության 
կանոնների կատարման մշտական հսկողություն  

Անտառային հրդեհներ 
(բուսածածկույթի հրդեհներ) -  
Հաստատությունը գտնվում է 
անմիջապես անտառին մոտ 
տարածքում (կամ այգու 
տարածքում) 

Ուսանողներին և անձնակազմին վարքականոնների ուսուցում  

Տեղեկատվական վահանակների տեղադրում  

Հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանում  

Փլուզում - Հաստատության  
հարակից տարածքում առկա 
են վթարային շինություններ 

Ուսանողներին և անձնակազմին վարքականոնների ուսուցում  

Տեղեկատվական վահանակների տեղադրում  
Վտանգավոր տարածքի ցանկապատում  

Պոչամբարի պատվարի 
փլուզում - Հաստատությունը 
գտնվում է պոչամբարի 
պատվարի վթարի դեպքում 
ազդեցության գոտում 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  

Պոչամբարի պատվարի փլուզման դեպքում անձնակազմի և ուսանողների պաշտպանություն թեմայով 
գործնական պարապմունքի անցկացում  

Ջրամբարի պատվարի 
փլուզում - Հաստատությունը 
գտնվում է ջրամբարի պատ-
վարի վթարի դեպքում 
ազդեցության գոտում 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  

Ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում անձնակազմի և ուսանողների պաշտպանություն թեմայով 
գործնական պարապմունքի անցկացում  

Քիմիական վթար – Հաստա-
տությունը կարող է հայտնվել Անհատական պաշտպանական  միջոցների ձեռքբերում  
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Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր բնութագիրը Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ Նշումներ 

քիմիական վարակի գոտում, 
քանի որ 1 կմ հեռավորության 
վրա գտնվող արտադրու-
թյունում պահվում և 
օգտագործվում է ուժեղ 
ներգործող թունավոր նյութ 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  

Քիմիական վթարի դեպքում անձնակազմի և ուսանողների պաշտպանություն թեմայով գործնական 
պարապմունքի անցկացում  

Միջուկային վթար - 
Հաստատությունը գտնվում է 
ՇՊՄՊ կամ ՇՊՄԻ գոտում: 
Ռադիոակտիվ ամպի տա-
րածման դեպքում կախված 
քամու ուղղությունից 
Հաստատությունը կհայտնվի 
ռադիոակտիվ վարակման 
գոտում 

Կայուն յոդի պատրաստուկների ձեռքբերում  

Անհատական պաշտպանական  միջոցների ձեռքբերում  

Նկուղները և պաշտպանական կառույցները հարմարեցնել որպես պարզագույն թաքստոց   
Թաքստոցների կառուցում/ամրացում  
Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  

Միջուկային վթարի դեպքում անձնակազմի և ուսանողների պաշտպանություն թեմայով գործնական 
պարապմունքի անցկացում  

Պայթյուն - Հրդեհային 
անվտանգության և հակա-
հրդեհային կանոնակարգի 
խախտման դեպում  Հաս-
տատության խոհանոցում 
կամ կաթսայատանը կարող 
է տեղի ունենալ գազի ար-
տահոսք, որի հետևանքով 
կարող է տեղի ունենալ 
թունավորում կամ պայթյուն 

Գազատար խողովակների մասնագիտական սպասարկում  

Անվտանգության սարքերի տեղադրում   

Անվտանգության կանոնների պահպանում  

Էլեկտրաենթակայան -  
Հաստատության հարակից 
տարածքում գտնվում է 
էլեկտրաենթակայան, որի 
պայթյունի կամ հրդեհի 
հետևանքով կարող է 
վնասվել Հաստատությունը 

Հաստատության բակում գտնվող Էլեկտրաենթակայանի ցանկապատում  

Անվտանգության պայմանական նշանների տեղադրում և ուսուցում  
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Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր բնութագիրը Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ Նշումներ 

Բարձրավոլտ էլեկտրական 
հաղորդակցման գծեր - 
Հաստատության տարածքի 
վրայով անցնում են թաղա-
մասի բարձրավոլտ էլեկ-
տրական հաղորդակցման 
գծեր 

Ուսանողներին և անձնակազմին վարքականոնների ուսուցում  

Տեղեկատվական վահանակների տեղադրում  

Բարձրավոլտ էլեկտրական հաղորդակցման գծեր տեղափոխում այլ տարածք  

Ճանապարհատրանսպոր-
տային պատահարներ - 
Հաստատությունը գտնվում է 
անմիջապես գլխավոր 
ճանապարհի մոտ: 

Անվտանգության վարքականոնների ուսուցում  

Արագությունը նվազեցման կանխարգելիչների, հետիոտնային անցումների և այլ անվտանգության 
նշանների տեղադրման և պարբերաբար վերանորոգման վերաբերյալ  համապատասխան կառույցներին 
տեղեկացում 

 

Վերամբարձ կռունկ/բարձր 
խողովակ - Հաստատության 
հարևանությամբ գտնվում է 
բարձր խողովակ, որի շրջվե-
լու դեպքում Հաստատու-
թյանը կարող է պատճառել 
մեծ վնասներ 

Վերամբարձ կռունկ/բարձր խողովակի ապամոնտաժում  

Անվտանգության վարքականոնների ուսուցում  

Համաճարակային բռնկում -  
Գրիպի գլոբալ համաճարակ-
ները կամ պանդեմիաները 
պարբերաբար կրկնվում են և 
Հաստատությունը խոցելի է 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների ուսուցում  
Սանիտարական կանոնների պահպանում  
Պարբերաբար իրականացել   համապատասխան մակերեսների մաքրում և ախտահանում  
Բոլորին հասանելի վայրերում տեղադրել  ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչ միջոցներ  
Պարբերաբար իրականացել սենքերի օդափոխություն  
Անհատական պաշտպանության միջոցների ձեռքբերում և պահպանում՝ պաշտպանիչ շնչադիմակներ, 
պաշտպանիչ ձեռնոցներ  

Որոշել այն տարածքները, որտեղ մեկուսացվում են հիվանդները: (Այդ տարածքները չեն օգտագործվում 
այլ նպատակների համար և տարանցիկ չեն)  

Հակառակորդի ուղիղ կրակի 
հասանելիություն խաղաղ 
պայմաններում – Հաստա-

Ուսանողներին և անձնակազմին վարքականոնների ուսուցում 
 Հակառակորդի ուղիղ կրակի հասանելիության մասին տեղեկատվական վահանակների տեղադրում 

Պաշտպանիչ պատնեշի կառուցում 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BA%D5%AB%D6%80%D5%BF
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Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր բնութագիրը Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ Նշումներ 

տությունը գտնվում է հակա-
ռակորդի կրակի հասանելիու-
թյան գոտում 

Ուսումնասիրել և որոշել այն անվտանգ վայրերը, որտեղ  հակառակորդի կրակի  դեպքում պետք է 
պատսպարվեն Ուսանողները և անձնակազմը  

Ականների և ականապատ-
ված տարածքների  վտանգ 
(լքված պայթուցիկ զինա-
մթերք) - Հաստատությունը 
գտնվում է  ականների  
տարածքներ ունեցող 
համայնքում 

Ուսանողներին և անձնակազմին վարքականոնների ուսուցում  

Ականների, ականապատված տարածքների մասին տեղեկատվական վահանակների տեղադրում 
համապատասխան վայրերում  

 
 

 

3.2 Կարողությունների բարելավման միջոցառումների նկարագրություն 
 

Ծանոթացում 
Սույն աղյուսակում կարողությունների բարելավման միջոցառումները պետք է արտացոլված լինի ԱՌՆ միջոցառումների պլան-ժամանակացույցում: 

Աղյուսակ 3 
Հ/հ Կարողությունների բարելավման միջոցառումներ Նշումներ 

Հաստատության անձնակազմի ԱՌԿ վերապատրաստում  
1.  ԱՌԿ խորհրդի վերապատրաստում  
2.  Մանկավարժական անձնակազմի վերապատրաստում  
3.  Վարչական անձնակազմի վերապատրաստում  
4.  Օժանդակ անձնակազմի վերապատրաստում  
5.  ԱՌԿ ոլորտային պատասխանատուների վերապատրաստում  
6.  Բուժքրոջ վերապատրաստում  
7.  Հոգեբանի վերապատրաստում  
8.  Հատուկ մանկավարժի վերապատրաստում  

Տարահանման պլանավորում  
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Հ/հ Կարողությունների բարելավման միջոցառումներ Նշումներ 
9.  Փակցնել/պահպանել տարահանման պլանները/տարահանման սխեմաները  
10.  Փակցնել/պահպանել տարահանման պայմանական նշանները  

ԱՌԿ բյուջե  
11.  ԱՌԿ-ին հատկացված բյուջե  

Արտաքին և ներքին կարողություն  
12.  Հաստատության հարակից տարածքում ապահովել անվտանգ տարածք  
13.  Արձագանքող մեքենաների մոտեցման համար ապահովել ազատ ուղիներ  
14.  Ապահովել տարահանման համար բավարար ելքեր  
15.  Ապահովել բուժկետ   

Տեղեկատվության հաղորդման միջոցներ  
16.  Ձեռք բերել շարժական ռադիոկապի սարքեր _____հատ  
17.  Ապահովել համացանց  
18.  Ապահովել քաղաքային հեռախոսակապ  
19.  Ապահովել ներքին հեռախոսակապ  
20.  Ապահովել բարձրախոսային համակարգ  
21.  Տեղադրել տեղեկատվական հեռուստացույցներ _____հատ  
22.  Ձեռք բերել շարժական բարձրախոս _____հատ  

Առաջնային հրդեհաշիջման միջոցներ  
23.  Պարբերաբար ստուգել _____հատ կրակմարիչների պիտանելիությունը  
24.  Լիցքավորել _____հատ կրակմարիչները  
25.  Ձեռք բերել փոշային կրակմարիչներ _____հատ  
26.  Ձեռք բերել գազային կրակմարիչներ _____հատ  
27.  Տեղադրել ներքին հրշեջ ջրամատակարարման ցանց՝ իր ծորակներով  
28.  Ապահովել հրշեջ ծորակների անխափան աշխատանքը  
29.  Տեղադրել հրշեջ պահարան _____հատ  
30.  Ձեռք բերել փողակ _____հատ  
31.  Ձեռք բերել փողրակ _____հատ  
32.  Պարբերաբար ստուգել _____հատ հրշեջ վահանակի առկայությունը  
33.  Ձեռք բերել հրշեջ վահանակ՝  

Ձեռք բերել կոնաձև դույլ _____հատ  
Ձեռք բերել բահ սուր ծայրով _____հատ  
Ձեռք բերել հրշեջի կացին _____հատ  
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Հ/հ Կարողությունների բարելավման միջոցառումներ Նշումներ 
Ձեռք բերել լինգ _____հատ  

Հրդեհաշիջման համար ջրի աղբյուր  
34.  Հաստատության տարածքում տեղադրել հրշեջ հիդրանտ   
35.  Կառուցել հրշեջ ջրավազան հատ  
36.  Ձեռք բերել ջրի պահմանման տակառ (0.2 մ3  ոչ պակաս)  

Առաջին օգնության միջոցներ  
37.  Ձեռք բերել պատգարակ _____հատ  
38.  Ձեռք բերել առաջին օգնության արկղ _____հատ  

Տարահանման համար օգտագործման միջոցներ  
39.  Ձեռք բերել հզոր լապտեր _____հատ  
40.  Տեղադրել ձայնալուսային ազդարարման համակարգ  
41.  Տեղադրել լուսա-վիբրացիոն ազդանշանային համակարգ  
42.  Տեղադրել «FM» համակարգ  
43.  Պարբերաբար ստուգել, փորձարկել և աշխատունակ վիճակում պահել ազդարարման միջոցները  
44.  Տեղադրել տարահանման ներքին լուսավորության համակարգ  

Անհատական պաշտպանության միջոցներ  
45.  Ձեռք բերել հակագազ _____հատ  
46.  Ձեռք բերել պաշտպանիչ շնչադիմակներ _____հատ  
47.  Ձեռք բերել պաշտպանիչ ձեռնոցներ _____զույգ  
48.  Ձեռք բերել պաշտպանիչ ակնոցներ _____հատ  
49.  Ձեռք բերել կայուն յոդի պատրաստուկներ _____հատ  

Համագործակցություն  
50.  Ապահովել համագործակցություն ԱԻՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանման հետ   
51.  Ապահովել համագործակցություն այլ Հաստատությունների հետ  
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IV. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

 

4. Հաստատությունը, ելնելով արտակարգ իրավիճակի տեսակից, արտակարգ 

իրավիճակներում գործողությունները կազմակերպում և իրականացում է համաձայն 

սույն պլանի Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կազմակերպումը և 

իրականացումը բաժնի ենթաբաժինների և Հաստատության տնօրենի հրամանի N 

4, N 5 և N 6 հավելվածների: 

 

4. 1. Ազդարարման և իրազեկման կազմակերպումը և իրականացումը 

5. Ազդարարման և իրազեկման հիմնական նպատակն է ԱԻ սպառնալիքի 

կամ առաջացման և նրա բնույթի մասին անձնակազմին և ուսանողներին 

նախազգուշացումը, ինչպես նաև տեղեկացումը` վարքականոնների, կյանքի և 

առողջության, ԱԻ հետևանքների մեղմացման մասին:  

6. Արտակարգ իրավիճակի վերաբերյալ Հաստատության անձնակազմի և 

ուսանողների իրազեկումն իրականացվում է նրանց մոտ անհիմն մտքերի հետևանք 

հանդիսացող անհանգստության և խոսակցությունների ու բամբասանքի արդյունքում 

ստեղծված հասարակական քաոսի առաջացումը կանխարգելելու, հրատապ 

միջոցառումներ (տարահանում, պատսպարում, անհատական պաշտպանական 

միջոցների ապահովում) իրականացնելու և անձնակազմին ու ուսանողներին նորմալ 

կյանքի վերադարձնելու գործում աջակցելու համար: Հաստատությունն 

իրականացնում է անձնակազմի և ուսանողների իրազեկումը՝ կիրառելով առկա բոլոր 

միջոցները: 

7. ԱԻ մասին տեղեկատվությունը ներառում է տվյալներ` ԱԻ-ի սպառնալիքի և 

առաջացման մասին, ԱԻ-ի մասշտաբի և նյութական կորստի մասին, ԱԻ-ի 

հետևանքների մեկուսացման /տեղայնացման/ մասին և ԱԻ-ի գոտում վիճակի մասին: 

8. Ազդարարման և իրազեկման պատասխանատուն է՝ (անուն, ազգանուն) 

_________________________-ը։ 

9. Ծնողների հաղորդակցությունը կազմակերպելու համար մատչելի և 

ապահով վայրում պահվում է ուսանողների, աշխատակազմի և ծնողների ցուցակը, 
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որում նշվում է նրանց անուն ազգանունը, բնակության հասցեն, 

հեռախոսահամարները և այլ տվյալները՝ տպագիր տարբերակով և էլեկտրոնային 

կրիչների վրա։ 

10. ԱԻ առաջացման և սպառման դեպքում ազդարարումը իրականացվում է 

(նշել համապատասխան վանդակները) հետևյալ տարբերակներով՝ 

1) Ա-տարբերակ. 
ա. Ազդարարումն իրականացվում է հետևյալ համակարգով՝ 

(1) մեխանիկական ազդարարման համակարգով, 

(2) ինքնաշխատ ազդարարման համակարգով, 

(3) համակցված ազդարարման համակարգով: 

բ. Ազդարարման սարքավորումը նախազգուշացնում է հետևյալ եղանակներով` 

(1) ձայնով,  

(2) լույսով, 

(3) վիբրացիայով, 

(4) համակցված: 

գ. Ազդարարման կոճակները տեղակայված են` 

(1) միջանցքներում, 

(2) այլ վայրերում, նշել՝ ____________________________________: 

դ. Ազդարարման ավտոմատ համակարգով: Տեղադրված են ազդարարման 

տվիչներ (նշել համապատասխան վանդակները)` 

(1) ջերմային,  

(2) լուսային,  

(3) ծխային,  

(4) համակցված, 

(5) այլ: 

2) Բ-տարբերակ. 
ա. Ազդարարումն իրականացվում է հետևյալ միջոցներով՝ 

(1) զանգի միջոցով, 

(2) բարձրախոսի միջոցով, 

(3) այլ ավանդական միջոցներով, նշել ______________________: 

11. Ազդարարման ազդանշանի պայմանական ազդանշաններ են՝ 
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1) երկրաշարժի դեպքում` որպես այդպիսին, պայմանական ազդանշան չի 

կիրառվում, քանի որ երկրաշարժի ցնցումներն ինքնին ազդանշան են, 

2) հրդեհի դեպքում՝ հինգ զանգ, հինգ լուսային ազդանշան (լսողության 

խանգարումներ ունեցող անձանց համար) կամ ________________________, 

3) քիմիական վթարի  դեպքում` 3 րոպե անընդմեջ շչակի ձայն, 

4) ճառագայթային  վտանգի դեպքում` 3 րոպե անընդմեջ շչակի ձայն, 

5) սողանքի դեպքում___________________________, 

6) այլ վտանգ (նշել)____________ ` __________________________: 

12. Համայնքում (նշել) առկա է/բացակայում է ազդարարման համակարգ։ 

Առկայության դեպքում նկարագրել՝ _______________________________________   : 

13. ԱԻ առաջացման կամ դրա սպառնալիքի դեպքում հաղորդակցությունը 

իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով` 

1) տեղական ինքնակառավարման մարմին, 

2)  մարզպետարան, 

3) Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, 

4) մասնագիտական կառույցներ (ոստիկանություն, փրկարար ծառայություն, 

շտապօգնություն, և այլն), 

5) սոցիալական ծառայություն, 

6) ծնողներ, 

7) զանգվածային լրատվական միջոցներ, 

8) այլ (նշել) ___________________: 

14. ԱԻ սպառնալիքի կամ առաջացման դեպքում տեղեկատվության 

փոխանակումը  իրականացվում  է համաձայն N 5 հավելվածի: 

 

4. 2. Տարահանման և պատսպարման կազմակերպումը և իրականացումը 

15. Տարահանման և պատսպարման պատասխանատուն է՝ (անուն, ազգանուն) 

_________________________-ը։ 

16. Տարահանման նպատակն է հնարավոր մարդկային, նյութական և 

մշակութային կորուստների կանխումն ու նվազեցումը: Տարահանումը կարող է 

իրականացվել բնակչության պաշտպանության մյուս ձևերի հետ համատեղ, այն 
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ուղեկցվում է բնակչության պատսպարմամբ, անհատական պաշտպանական 

միջոցների ապահովմամբ: Մարդիկ տարահանվում են այն տարածքից, որտեղ 

առաջացել են կամ կարող են առաջանալ կյանքին և առողջությանը բացասաբար 

ազդող գործոններ և տեղաբաշխվում է վտանգավոր տարածքից դուրս՝ անվտանգ 

գոտում: 

17. Անձնակազմի և ուսանողների տարահանումն իրականացվում է հետևյալ 

դեպքերում (նշել համապատասխան վանդակները)` 

1) երկրաշարժի (1-ին և 2-րդ հարկերից, 3-րդ և 4-րդ հարկերում իրականացնել 

պատսպարում, այնուհետ իրականացնել տարահանում), 

2) սողանքի, 

3) սելավի, 

4) փլուզման, 

5) ջրամբարների պատվարների փլուզման, 

6) գետերի ջրերի հորդացման հետևանքով ջրածածկման, 

7) ատոմակայանի ընդհանուր վթարի, 

8) պայթյունի, 

9) հրդեհի, 

10) վտանգավոր թունավոր նյութեր արտադրող կամ արտադրական պրոցեսում 

դրանք օգտագործող արդյունաբերական օբյեկտներում վթարի, 

11) ռադիոակտիվ կամ թունավոր նյութերի տրանսպորտային փոխադրումների 

ժամանակ տեղի ունեցած վթարի, 

12) ՀՀ վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ 

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից պատերազմ հայտարարվելու դեպքում և այլն): 

18. Անձնակազմի և ուսանողների պատսպարում իրականացվում է հետևյալ 

դեպքերում` 

1) ուժեղ քամիների, 

2) կարկուտի, 

3) կայծակի/ամպրոպի, 

4) ատոմակայանի ընդհանուր վթարի կամ դրա անմիջական սպառնալիքի 

(ճառագայթային ազդեցության և ճառագայթային աղտոտման տարածքներ), 
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վտանգավոր թունավոր նյութեր արտադրող կամ արտադրական պրոցեսում դրանք 

օգտագործող արդյունաբերական օբյեկտներում վթարի կամ դրա անմիջական 

սպառնալիքի, 

5) ռադիոակտիվ կամ թունավոր նյութերի տրանսպորտային փոխադրումների 

ժամանակ տեղի ունեցած վթարի, 

6) ՀՀ վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ 

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից պատերազմ հայտարարվելու դեպքում և այլն): 

19. Տարահանման ելքերի քանակը` հիմնական ___ և  պահուստային ___, 

որոնք հարմարեցված են/հարմարեցված չեն հենաշարժական խնդիրներ ունեցող 

անձանց համար: Տարահանման պայմանական նշաններ առկա են/բացակայում են։  

20. Տարահանման և պատսպարման ժամանակ հաշմանդամություն  ունեցող 

ուսանողների ուղեկցող պատասխանատունները նշանակված են/նշանակված չեն։  

21. Ուսանողների տարահանումը անմիջապես իրականացնում է դասը վարող 

մանկավարժը՝ պարտադիր վերցնելով մատյանը։ Տարահանումից հետո 

պատսպարման և տարահանման պատասխանատուն և մանկավարժները 

անմիջապես իրականացնում են ուսանողների հաշվառում, որի վերաբերյալ 

զեկուցվում է ղեկավարությանը։  

22. Տարահանման և պատսպարման գործողությունների ժամանակ 

անհատական պաշտպանական միջոցների բաշխման գործընթացը իրականացվում է 

անմիջապես՝ համապատասխան խմբերի կողմից (գործողությունը ջնջել, եթե 

համապատասխան վտանգների սպառնալիքը բացակայում է)։ 

23. Տարահանման պլանները մշակված են և փակցված են համապատասխան 

վայրերում, որոնց հիման վրա իրականացվում է տարահանումը (Հաստատության 

տնօրենի հրամանով հաստատված N 5 հավելվածում)։ Համապատասխան ԱԻ 

սպառնալիքի կամ առաջացման դեպքում ուսանողներն ու անձնակազմը 

պատսպարվում են նախապես որոշված վայրերում։  

24. Տարահանման, պատսպարման և անհատական պաշտպանության 

միջոցառումներն արտացոլված են Հաստատության տնօրենի հրամանով 

հաստատված N 6 հավելվածում՝ ստանդարտ գործողությունների ընթացակարգերն 

ըստ բնորոշ աղետների։ 
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4. 3. Հրդեհաշիջման կազմակերպումը և իրականացումը 

25.  Հաստատությունում հրդեհի ծագման ժամանակ տնօրենի, հրդեհային 

անվտանգության պատասխանատուի և անձնակազմի հիմնական գործողությունները 

ուղղված  են ուսանողների անվտանգության ապահովմանը, նրանց տարահանմանը 

և փրկմանը:  

26. Հրդեհային անվտանգության պատասխանատուն է` (անուն, ազգանուն)  

________________________________-ը։ 

27. Հրդեհի առաջացման պատճառներն են`  

1) կրակի հետ անզգույշ վարվելը, 

2) էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման և շահագործման կանոնների 

խախտումը,  

3) վառարանների տեղակայման և շահագործման կանոնների խախտումը,  

4) հրկիզումները, 

5) կայծակի ուղիղ հարվածը` երբ բացակայում է շենքում 

կայծակապաշտպանիչը, 

6) և այլն: 

28. Հաստատության ցանկացած աշխատակից կամ ուսանող հայտնաբերելով 

հրդեհ կամ նրա նշանները (ծուխ, վառված հոտ կամ տարբեր նյութերի մխում), 

պարտավոր է`  

1) տալ հրդեհի ազդարարման ազդանշան, անմիջապես հայտնել 

տնօրինությանը, հրդեհային անվտանգության պատասխանատուին, 

2) անմիջապես այդ մասին հայտնել հրշեջ ծառայությանը 911 կամ 112 

հեռախոսահամարներով` հստակ հայտնելով Հաստատության հասցեն, 

հնարավորության դեպքում հրդեհի առաջացման վայրը, ինչ է այրվում և ինչին է 

սպառնում հրդեհը, ինչպես նաև հայտնել իր պաշտոնը, ազգանունը, 

հեռախոսահամարը, 

3) ապահովել մոտակա տարածքի ուսանողների և անձնակազմի 

իրազեկությունը և տարահանումը, 

4) սկսել հրդեհաշիջման աշխատանքները ձեռքի տակ ունեցած առաջնային 

հրդեհաշիջման միջոցներով։ 
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29. Հաստատության տնօրինությունը կամ հրդեհային անվտանգության 

պատասխանատուն հասնելով հրդեհի վայր պարտավոր է` 

1) ստուգել, արդյոք կանչվել է հրշեջ ծառայություն, 

2) Հաստատության անձնակազմին տեղյակ պահել հրդեհի մասին, 

3) մինչ հրշեջ ստորաբաժանման ժամանումն իրականացնել անձնակազմի և 

ուսանողների տարահանում, 

4) կազմակերպել շենքից տարահանված անձնակազմի և ուսանողների 

քանակի ստուգում` մատյանների և ցուցակների համաձայն, 

5) հրդեհաշիջման աշխատանքները ղեկավարել մինչև հրշեջ ծառայության 

ժամանելը, 

6) ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման պատասխանատուին 

հանձնարարել դիմավորել հրշեջ-փրկարարներին, 

7) կազմակերպել էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման, 

ջերմամատակարարման և օդափոխության համակարգերի անջատումը, 

իրականացնել այլ միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն հրդեհի տարածման 

դադարեցմանը, 

8) հրդեհի վայրից տարահանել այն աշխատակիցներին, որոնք ներգրավված  

չեն հրդեհաշիջման աշխատանքներին, 

9) ապահովել տարահանմանը և հրդեհաշիջմանը մասնակցող մարդկանց 

անվտանգությունը, 

10) կազմակերպել նյութական արժեքների տարահանումը վտանգավոր գոտուց, 

որոշել դրանց պահեստավորման վայրերը և անհրաժեշտության դեպքում ապահովել 

դրանց հսկումը, 

11) անհրաժեշտության դեպքում կանչել բժշկական և այլ ծառայությունների: 

30. Մինչև հրդեհաշիջում սկսելը չի կարելի բացել պատուհաններն ու դռները, 

ինչպես նաև կոտրել ապակիները: Լքելով շենքը, անհրաժեշտ է փակել բոլոր դռներն 

ու պատուհանները, քանի որ թարմ օդի հոսանքը նպաստում է կրակի տարածմանը։ 

31. Հրշեջ ծառայության ժամանելուն պես` տնօրենը, ազդարարման և 

տեղեկատվության փոխանակման պատասխանատուն կամ հրդեհային 

անվտանգության պատասխանատուն պարտավոր են հրշեջ-փրկարարական ջոկատի 
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ղեկավարին (հրդեհաշիջման ղեկավար) հայտնել հրդեհի աղբյուրի, կատարված 

աշխատանքի և կարևոր տեղեկություններ, որոնք կնպաստեն հրդեհաշիջմանը։ 

32. Հրդեհաշիջման պատասխանատուն, կախված իրավիճակից և 

ներգրավված ուժերից ստեղծում է օպերատիվ շտաբ` դրա կազմի մեջ ներգրավելով 

Հաստատության ներկայացուցիչներին, 

33. Հրդեհաշիջում կազմակերպելու համար առկա են հետևյալ հրդեհաշիջման 

միջոցները` 

1) կրակմարիչներ՝ ______ հատ, 

2) հրշեջ վահանակներ` ______ հատ, 

3) ներքին հրշեջ ծորակ` ______ հատ, 

4) հրշեջ հիդրանտ, 

5) հրդեհաշիջման ավտոմատ համակարգ, 

6) այլ միջոցներ (նշել) ________________________________________________: 

34. Հրդեհի դեպքում անձնակազմի և ուսանողների մասնակի կամ 

ամբողջական տարահանում իրականացվում է համաձայն տարահանման պլանի 

(Հաստատության տնօրենի հրամանի N 6 հավելված) և ստանդարտ 

գործողությունների (Հաստատության տնօրենի հրամանի N 6 հավելված)։ Հրդեհի  

դեպքում տեղեկատվության փոխանակումն իրականացվում է համաձայն 

Հաստատության տնօրենի հրամանի N 4 հավելվածի։ 

 
4. 4. Առաջին օգնության կազմակերպումը և իրականացումը 

35. Առաջին օգնությունը պացիենտի, վիրավորի կամ տուժածի կյանքը փրկելու, 

կենսական կարևոր օրգան-համակարգերի աշխատանքը վերականգնելու և/կամ 

պահպանելու, տառապանքները մեղմելու, առողջական վիճակի հետագա 

վատթարացումը և հնարավոր բարդությունները կանխարգելելու նպատակով 

իրականցվող  անհետաձգելի խնամքի  և/կամ օգնության տրամադրումն է՝ մինչև 

անձի վիճակի կայունացումը կամ նրա ապաքինումը, կամ մինչև ավելի բարձր 

մակարդակի օգնության կամ բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը։ 

Կատարվում է մինչև մասնագիտացված օգնության ժամանելը կամ հիվանդին 

(տուժածին) բուժհիմնարկ հասցնելը։  
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36. Առաջին օգնության պատասխանատուն է՝ (անուն, ազգանուն) 

_________________________________-ը։ 

37. Առաջին օգնության ցուցաբերման անհրաժեշտության դեպքում, պետք է 

անել հետևյալ քայլերը. 

1) Դեպքի վայրի զննում և անվտանգության ապահովում, որն իր մեջ ներառում 

է չորս հարցերի պատասխաններ՝ ի՞նչ է պատահել, ի՞նչ վտանգ կա, քանի՞ տուժած 

կա, ո՞վ կարող է օգնել:  

2) Եթե հնարավոր չէ ապահովել անվտանգությունը, ապա չթողնել մանդկանց 

մուտքը դեպքի վայր և անմիջապես ահազանգել մասնագետներին, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել դեպքի վայրում գտնվողների 

տարահանումը:: 

3) Զննել տուժածին/տուժածներին և ցուցաբերել համապատասխան օգնություն:  

4) Հանգստացնել տուժածին, առաջին օգնություն ցուցաբերելուն զուգահեռ 

իրականացնել հոգեբանական օգնություն: 

5) Անմիջապես դեպքի մասին հայտնել շտապ օգնության ծառայությանը 103, 

911 կամ 112 հեռախոսահամարով` հստակ հայտնելով Հաստատության հասցեն, 

տուժածի/տուժածների վերաբերյալ մանրամասները, ինչպես նաև հայտնել իր 

պաշտոնը, ազգանունը, հեռախոսահամարը։ 

38. Տարահանման հավաքատեղիում առաջին օգնության պատասխանատուի 

կողմից ծավալվում է առաջին օգնության ցուցաբերման տեղամաս (նախապես 

որոշված տեղում), որտեղ մինչ շտապ օգնության ժամանումը տուժած/տուժածներին 

ցուցաբերվում է առաջին օգնություն։ 

39. Տուժածի/տուժածների հանձնումը շտապօգնության աշխատակիցներին 

իրականացվում է Հաստատության տնօրենի իմացությամբ, ինչպես նաև 

հնարավորության դեպքում ծնողի իմացությամբ/համաձայնությամբ` համաձայն 

համապատասխան ՀՀ օրենսդրության։  

40. Հազորդակցության և ազդարարման պատասխանատուն տուժած ուսանողի 

վիճակի, ցուցաբերված առաջին օգնության և շտապ օգնությանը հանձնելու 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը, իմացության և համաձայնության նպատակով, 

հաղորդում է ուսանողի ծնողներին։ 
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4. 5. Առաջին հոգեբանական աջակցության կազմակերպումը և իրականացումը 

41. Արտակարգ իրավիճակներում հոգեբանական աջակցության նպատակով 

իրականացվում է` 

1) օգնություն բուռն հուզական ռեակցիաներ դրսևորող ուսանողներին, 

2) սթրեսածին գործոնների հնարավոր բացասական ազդեցության կանխում 

կամ մեղմում ուսանողների հետագա կենսագործունեության վրա, 

3) մասնագիտացված ծառայությունների հետ օպերատիվ կապի և 

համագործակցության ապահովում: 

42. Առաջին հոգեբանական աջակցության պատասխանատուն է` (անուն, 

ազգանուն) _____________________________-ը։ 

 

4. 6. Ճառագայթային  վտանգի դեպքում պաշտպանության կազմակերպումը և 

իրականացումը 

43. Հաստատությունը գտնվում է (Հայաստանի ատոմային էլեկտրական 

կայանի (այսուհետ` ՀԱԷԿ) հետևյալ հեռավորության վրա (թողնել միայն մեկ 

տարբերակ)՝ 

1) 5-10 կմ շտապ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտում 

(այսուհետ` ՇՊՄՊ) կամ, 

2) մինչև 5 կմ նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների 

իրականացման (այսուհետ` ՆՊՄԻ)) գոտում։ 

44. Հաստատության անձնակազմի և ուսանողների ճառագայթային 

պաշտպանության պատասխանատուն է՝ (անուն, ազգանուն) 

______________________________________-ը։ 

45. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի առաջացման կամ դրա սպառնալիքի դեպքում 

ազդարարման շչակը գտնվում է ______ հեռավորության վրա և (թողնել մեկ 

տարբերակ) լսելի է/լսելի չէ Հաստատության համար։ Շչակների միջոցով, 3 րոպե 

անընդմեջ տևողությամբ, հնչեցվում է «Ճառագայթային վտանգ» ազդանշանը։ 

46. Հաստատության անձնակազմի և ուսանողների ճառագայթային 

պաշտպանության կազմակերպման ուղղությամբ միջոցառումները (պատսպարման և 
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տարահանման  գործողություններ, անհատական պաշտպանական միջոցների 

բաշխում) իրականացվում են Հաստատության տնօրենի կարգադրությամբ։ 

47. Անձնակազմի և ուսանողների պատսպարման վայրեր են 

___________________________________________________________________________ 

(վայրերը որոշվում են նախապես և հարմարեցվում պատսպարման համար): 

48. Անձնակազմի և ուսանողների տարահանման հավաքակետն է 

___________________________________________________________________________ 

(վայրերը որոշվում են նախապես՝ համաձայնեցնելով ԱԻՆ Փրկարար ծառայության 

տարածքային ստորաբաժանման հետ): 

49. Հաստատությունում (նշել) առկա/բացակայում են վահանաձև գեղձի 

արգելափակման համար նախատեսված կայուն յոդի պատրաստուկների անհրաժեշտ 

քանակությունը:  

50. ՀՀ պետական մարմինների հետ տնօրենը համագործակցում և աջակցում է 

ճառագայթային պաշտպանության կազմակերպման ուղղությամբ միջոցառումների 

իրականացման ժամանակ (պատսպարման, տարահանման գործողություններ, 

անհատական պաշտպանական միջոցների բաշխում)։ Պատսպարման վայրերից 

դուրս գալու և ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում գործելակերպի կանոնների մասին 

տեղեկատվությունը տրամադրվում է տնօրենի և այլ պատասխանատու անձանց 

կողմից։ Տեղեկատվության փոխանակումն իրականացվում է համաձայն 

Հաստատության տնօրենի հրամանի N 4 հավելվածի: 

 Եթե տվյալ Հաստատությունը չի գտնվում վտանգավոր գոտում, ապա այս 
ենթաբաժինը հանել: 

 
4. 7. Քիմիական վտանգի դեպքում պաշտպանության կազմակերպումը և 

իրականացումը 
 

51. Հաստատությունը գտնվում են քիմիական վթարի վարակման 

նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտում 

(այսուհետ` ՆՊՄԻ գոտի)՝ վթարված քիմիական օբյեկտին հարակից 1 կմ կամ 

«Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ-ի համար` 5 կմ տարածք կամ 

միջպետական/միջքաղաքային ճանապարհներից 100մ հեռավորության վրա, որոնցով 
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տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխվում են թունավոր նյութեր (վերջինս ճշտել 

ԱԻՆ Փրկարար ծառայության տարածքային ստորաբաժանման հետ)։ 

52. Հաստատության անձնակազմի և ուսանողների քիմիական 

պաշտպանության պատասխանատուն է՝ (անուն, ազգանուն) 

________________________________-ը։ 

53. Քիմիական վթարի առաջացման կամ դրա սպառնալիքի դեպքում 

ազդարարման շչակը գտնվում է ________ հեռավորության վրա և (թողնել մեկ 

տարբերակ) լսելի է/լսելի չէ Հաստատության համար։ Շչակների միջոցով, 3 րոպե 

անընդմեջ տևողությամբ, հնչեցվում է «Քիմիական վտանգ» ազդանշանը։ 

54. Հաստատության անձնակազմի և ուսանողների քիմիական 

պաշտպանության կազմակերպման ուղղությամբ միջոցառումներն (պատսպարման և 

տարահանման  գործողություններ, անհատական պաշտպանական միջոցների 

բաշխում) իրականացվում են Հաստատության ղեկավարության կարգադրությամբ։ 

55. Անձնակազմի և ուսանողների պատսպարման վայրեր են 

___________________________________________________________________________ 

(վայրերը որոշվում են նախապես և հարմարեցվում պատսպարման համար): 

56. Անձնակազմի և ուսանողների տարահանման հավաքակետն է 

___________________________________________________________________________ 

(վայրերը որոշվում են նախապես՝ համաձայնեցնելով ԱԻՆ Փրկարար ծառայության 

տարածքային ստորաբաժանման հետ): 

57. Հաստատությունում ուսանողների համար նախատեսված շնչադիմակները 

(նշել) առկա/բացակայում են։ 

58. ՀՀ պետական համակարգի մարմինների հետ տնօրենը համագործակցում 

և աջակցում է քիմիական պաշտպանության կազմակերպման ուղղությամբ 

միջոցառումների իրականացման ժամանակ (պատսպարման, տարահանման  

գործողություններ, անհատական պաշտպանական միջոցների բաշխում)։ 

Պատսպարման վայրերից դուրս գալու և վարակված գոտում գործելակերպի 

կանոնների մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է տնօրենի և այլ 

պատասխանատու անձանց կողմից։ Տեղեկատվության փոխանակումն 

իրականացվում է  համաձայն Հաստատության տնօրենի հրամանի N 4 հավելվածի: 
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 Եթե տվյալ Հաստատությունը չի գտնվում վտանգավոր գոտում, ապա այս 
ենթաբաժինը հանել: 

 
4. 8. ՀՀ վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության 

կամ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից պատերազմ հայտարարվելու դեպքում 

պաշտպանության կազմակերպումը և իրականացումը 
 

59. ՀՀ վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության 

կամ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից պատերազմ հայտարարվելու դեպքում 

անձնակազմի և ուսանողների պաշտպանությունը կազմակերպվում և իրականացվում 

է համաձայն Հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանների կամ 

պլան-ժամանակացույցերի: 

 
 

V. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

 
60. ԱԻ-ից հետո Հաստատությունը քայլեր է ձեռնարկում իր գործունեության 

շարունակականության և կրթության գործընթացի վերականգնման ուղղությամբ՝ 

նպաստելով ԱԻ-ից տուժած անձանց, ուսանողների ֆիզիկական պաշտպանության, 

սոցիալ-հոգեբանական, զարգացման և իմացական կարիքներին՝  ունենալով 

կենսապահպան և կենսափրկիչ նշանակություն: Ուսումնական գործընթացի 

վերականգնումը կապահովի ուսանողների կրթություն ստանալու իրավունքը, 

կվերադարձնի բնականոն կյանքի, կայունության, ապահովվածության 

զգացողությունը և կազմակերպվածությունը: Կրթությունը կարող է փրկել մարդկային 

կյանքեր՝ ապահովելով նրանց ֆիզիկական պաշտպանվածությունը վտանգներից: 

61. Ուսումնական գործընթացի վերականգնման նպատակով ձեռնարկվում են 

հետևյալ աշխատանքները.  

1) Շենքի կայունության գնահատում։ Շենքի հետագա շահագործման 

անհնարինության դեպքում, կդիտարկվի այլընտրանքային տարբերակներ, օրինակ՝ 

վրանային պայմաններում կամ այլ հարևան Հաստատություններում ուսումնական 

գործընթացի վերսկսում` հաշվի առնելով նաև տարբեր ախտաբանական 
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վիճակներով հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների կարիքներն ու 

առանձնահատկությունները. 

2) Ուսումնական գործընթացի համար անհրաժեշտ գույքի (դասագրքեր, 

սեղան, աթոռ, գրատախտակ, գրենական պիտույքներ և այլն)՝ կարողության 

գնահատում և անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ գույքի հայթայթում` հաշվի 

առնելով նաև տարբեր ախտաբանական վիճակներով հաշմանդամություն ունեցող 

ուսանողների առանձնահատկությունները և կարիքները, օրինակ՝ դիմելով այլ 

հանրակրթական դպրոցներին, տեղական և մարզային իշխանություններին, 

տեղական և միջազգային կազմակերպություններին և այլն. 

3) Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու 

համար կհավաքագրվեն նոր դասավանդողներ՝ ներգրավելով թոշակառու 

դասավանդողների, մանկավարժական ԲՈՒՀ-երի ուսանողների, հարակից 

մասնագիտությունների տեր անձանց, ինչպես նաև մասնագիտացված 

մասնագետների՝ սուրդոմանկավարժ, հատուկ մանկավարժ, տիֆլոմանկավարժ, 

ովքեր կարող են աշխատել նաև տարբեր ախտաբանական վիճակներով 

հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հետ և այլն. 

4) Ուսանողներին, հատկապես բուռն հուզական ռեակցիաներ դրսևորող 

ուսանողներին, սթրեսային գործոնների բացասական ազդեցության մեղմացման և 

հետագա կենսագործունեության վրա ազդեցության նվազեցման համար 

հոգեբանասոցիալական աջակցության կազմակերպում. 

5) Հնարավորության դեպքում կկազմակերպվի սննդի տրամադրման 

շարունակականությունը (միայն սնունդ տրամադրող դպրոցների դեպքում). 

6) Եթե արտակարգ իրավիճակով (օրինակ՝ համաճարակի դեպքում) 

պայմանավորված Հաստատությունում հնարավոր չէ կազմակերպել ուսումնական 

գործընթացը, ապա ուսանողերի հետ կիրականացվի հեռահար ուսուցում։ 
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VI. ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

 

62. ԱՌԿ պլանում փոփոխություններն ընթացիկ տարվա ընթացքում կարող են 

տեղի ունենալ՝ 

1) Հաստատության տնօրենի առաջարկությամբ. 

2)  ԱՌԿ խորհրդի անդամների առաջարկությամբ. 

3) սույն պլանի շրջանակներում իրականացված գործնական պարապմունքների 

արդյունքներով  ի հայտ եկած թերությունների հիման վրա: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ծանոթացում 
 

1. Սույն պլանում նշված հավելվածները բերված են Համատեղ հրամանով հաստատված 
հավելվածների օրինակելի ձևերից, սակայն Հաստատության տնօրենի հրամանում ԱՌԿ պլանի և 
նրան կից հավելվածների նախագծերը կհաստատվեն ըստ հաջորդականությամբ, հետևաբար 
հավելվածների համարակալումը կփոխվի, այսպես օրինակ՝ Հաստատության տնօրենի հրամանում 
պլանը կհաստատվի N 1 հավելվածով, տարածքի սխեմատիկ պատկերը և շենքի հատակագծերը 
կհաստատվեն N 2 հավելվածով և այդպես շարունակ: 

2. Համատեղ հրամանում հաստատված N 8 հավելվածը Հաստատության տնօրենի հրամանով չի 
հաստատվում, այլ կիրառվում է միայն որպես օժանդակ գործիքակազմ:  
 

 



Հավելված N 3 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

«13» մայիսի 2021թ. N 29-Լ և 
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 

«13» ապրիլի 2021թ. N 418-Լ համատեղ հրամանի 
 

 
 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ  
ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՊԱՏԿԵՐԻ ԵՎ ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ  

 
Տարածքի սխեմատիկ պատկերի օրինակելի ձև 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Հաստատություն 4 – Ոստիկանության բաժանմունք   
2 – Վարչական շրջանի ղեկավարի գրասենյակ 5 – Հրշեջ հիդրանտ   
3 - Հրշեջ-փրկարարական ջոկատ    
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4  
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Շենքի հատակագծերի օրինակելի ձև 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Ծանոթացում 
1. Սույն հավելվածում տեղադրվում է տարածքի սխեմատիկ պատկերը և շենքի հատակագծերը՝ ըստ հարկերի: 
2. Սույն հավելվածում տեղադրված տարածքի սխեմատիկ պատկերը և շենքի հատակագծերը բերված են որպես օրինակ: 
3․ Տարածքի սխեմատիկ պատկերի մշակման համար օգտվել https://yandex.ru/maps և https://www.google.com/maps կայքերից: 
 

 

Տարածքի հատակագիծ Շենքի I -ին հարկի հատակագիծ 

 

Շենքի II-րդ հարկի հատակագիծ 

https://yandex.ru/maps%EF%9A%B7
https://www.google.com/maps%EF%9A%B7
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Հավելված N 4 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

«13» մայիսի 2021թ. N 29-Լ և 
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 

«13» ապրիլի 2021թ. N 418-Լ համատեղ հրամանի 
 

 
 

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ 
ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻ 

(Մշակված է 20___ - 20___թթ․ համար) 
 
 
 

Ծանոթացում 
1. Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների պլան-ժամանակացույցի միջոցառումների վերջնական ցանկը պետք է համապատասխանի ԱՌԿ պլանի 

աղյուսակ 4.1-ի և 4.2-ի արդյունքների հետ. 
2. Այն միջոցառումները, որոնք չեն ընտրվել ԱՌԿ պլանի աղյուսակ 2-ում, սույն աղյուսակից տվյալ միջոցառումը հանել. 
3. Աղյուսակը լրացված է որպես օրինակ. 
4. Միջոցառումները կարող են փոփոխվել՝ ելնելով Հաստատությանը սպառնացող վտանգներից, խոցելի տարրերից և բացահայտված խնդիրներից. 
5. Աղյուսակը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ. 
- Անցկացման ժամկետ՝  _  օր  __ ամիս  202_թ./մշտապես/ընթացիկ/տարվա ընթացքում/. 
- Ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը – Հաստատության բյուջե՝ ըստ նախահաշվի, ֆինանսներ չի պահանջվում և միջազգային 

աջակցող կառույցների և բարերարների աջակցություն՝ ըստ նախահաշվի: 

 

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 
I.  Նախապատրաստական միջոցառումներ 

1.  ԱՌԿ խորհրդի նիստ      

2.  20___ - 20___թթ․ ԱՌԿ պլանի մշակում և 
հաստատում (հաջորդ 3 տարիների համար) 

  
 

  

3.  Ուսանողների ծնողների և խնամակալների 
կոնտակտային տվյալների բազայի ստեղծում   
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 
II. Վտանգների կանխման և կանխարգելման միջոցառումներ 

4.  
Քարաթափման վտանգ ներկայացնող 
տեղամասերում կանխարգելիչ 
աշխատանքների իրականացում 

     

5.  

Գրունտների նստվածքների դեպքում 
համապատասխան ուսումնասիրություն 
իրականացնելու համար դիմել 
մասնագիտացված կառույցներին 

     

6.  

Հեղեղման վտանգի դեպքում գետի ափերի 
պաշտպանիչ հատվածի բարձրացում, 
ավելացում, մասնավորապես ջրածածկվող 
տարածքների երկայնքով կամ 
ափապաշտպան պատնեշների կառուցում: 

     

7.  Սելավատարերի մաքրում      

8.  Սելավատարների և հեղեղատների 
կառուցում/ամրացում      

9.  Ծառերի և էլեկտրական սյուների ամրացում, 
ֆիքսում      

10.  Հոսանքալարերն անցկացնել հակահրդեհային 
անվտանգության կանոնների պահպանմամբ      

11.  

Կրակային և հրդեհավտանգ այլ աշխատանք-
ների կատարման ժամանակ հրդեհային 
անվտանգության կանոնների կատարման 
մշտական հսկողություն 

     

12.  

Ոչ գործարանային (տնայնագործական) 
էլեկտրական տաքացուցիչները փոխարինել 
գործարանային էլեկտրական 
տաքացուցիչներով 

     

13.  Բարձրավոլտ էլեկտրական հաղորդակցման 
գծերի տեղափոխում այլ տարածք      
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 

14.  

Արագությունը նվազեցման կանխարգելիչների, 
հետիոտնային անցումների և այլ 
անվտանգության նշանների տեղադրման և 
պարբերաբար վերանորոգման վերաբերյալ  
համապատասխան կառույցներին տեղեկացում 

     

15.  Վերամբարձ կռունկ/բարձր խողովակի 
ապամոնտաժում      

16.  

Համաճարակները կանխարգելելու 
նպատակով՝ 
- Պահպանել սանիտարական կանոնները․ 
- Պարբերաբար իրականացել համապատաս-

խան մակերեսների մաքրում և ախտահանում․ 
- Պարբերաբար իրականացել սենքերի 

օդափոխություն․ 
- Բոլորին հասանելի վայրերում տեղադրել  

ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչ միջոցներ․ 
- Որոշել այն տարածքները, որտեղ 

մեկուսացվում են հիվանդները: (Այդ 
տարածքները չեն օգտագործվում այլ 
նպատակների համար և տարանցիկ չեն), 

- Խմելու ջրի որակի բարձրացում և 
պահպանում 

     

III. Խոցելիության նվազեցման միջոցառումներ 
2.1. Կառուցվածքային խոցելիություն  

17.  
Տարահանման ուղիների վրա գտնվող բոլոր 
ելքերի ներս բացվող դռները  վերակառուցել, 
որ բացվեն դեպի դուրս 

     

18.  
Վերացնել միջանցքների դռների բացվածքների 
շեմերի և հատակի բարձրության 
տարբերությունները 

     

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BA%D5%AB%D6%80%D5%BF
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 

19.  
Հենաշարժական համակարգի խախտումներ 
ունեցող ուսանողների համար վերացնել 
տարբեր բնույթի խոչընդոտները 

     

20.  
Հենաշարժական համակարգի խախտումներ 
ունեցող ուսանողների համար աստիճանները 
համալրել բազրիքներով 

     

21.  
Հենաշարժական համակարգի խախտումներ 
ունեցող ուսանողների համար կառուցել 
թեքահարթակներ 

     

22.  
Հենաշարժական համակարգի խախտումներ 
ունեցող ուսանողների համար ապահովել 
դռների համապատասխան լայնություն 

     

23.  Ջրահեռացման համակարգի կառուցում      
24.  Շանթարգելների տեղադրում      
25.  Հողանցման համակարգի ապահովում      

26.  Տանիքի վերանորոգում /հիմնանորոգում 
/ամրացում      

27.  Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների 
հրապաշտպան լուծույթապատում      

28.  Թաքստոցների կառուցում/ամրացում      

29.  Նկուղները և պաշտպանական կառույցները 
հարմարեցնել որպես պարզագույն թաքստոց      

2.2. Ոչ կառուցվածքային խոցելիություն 

30.  

Լուսամուտների և դռների ապակիները պատել 
պաշտպանիչ թաղանթով` առաջնահերթու-
թյունը տալով լսարաններին և տարահանման 
երթուղիներին   

     

31.  
Ստորին հարկի/հարկերի/ պատուհանների 
վանդակաճաղերը հանել կամ դարձնել 
շարժական  
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 

32.  

Հուսալի  ամրացնել պատին, հատակին, 
առաստաղին՝ 
− կահույք, 
− օդափոխիչներ, օդորակիչներ, 

ջրատաքացուցիչներ, 
− նկարներ, գրատախտակներ, 
− հրդեհային անվտանգության միջոցներ, 
− լուսավորող սարքեր. 
− էլեկտրոնային սարքավորումներ  

/հեռուստացույց, համակարգիչ և այլն/ 
− անիվներով տեղաշարժվող ծանր իրեր  

/դաշնամուր/ և այլ առարկաներ 

     

33.  Շենքի հատակային ծածկույթը դարձնել ոչ 
սայթաքուն       

34.  
Պատուհանագոգերը, պահարանների վերին 
հատվածները ազատել առարկաներից` 
ծաղկամաններ և այլն 

     

35.  
Գորգերը հուսալի ամրացնել հատակին, 
հատուկ ուշադրություն դարձնել   
միջանցքների ուղեգորգերին 

     

36.  

Լսարանների և դահլիճների աթոռների 
քանակը համապատասխանեցնել 
նախագծման նորմերով սահմանված 
քանակին և հեռավորությանը ԱԻ-ում 
ուսանողների և անձնակազմի տարահանման 
կազմակերպման, ինչպես նաև`  
սակավաշարժուն, թիկնաթոռ-սայլակով, 
քայլակով տեղաշարժվող անձանց ազատ 
տեղաշարժման համար 
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 

37.  
Պարզագույն միջոցներով մոնիթորինգի 
իրականացում` շենքում և տարածքում առկա 
ճաքերի վրա 

     

38.  

Սողանքի նվազեցման համար կանխարգելիչ 
միջոցառումների իրականացում (կոյուղու 
համակարգի ստեղծում և ջրմուղ-կոյուղու 
ցանցի պատշաճ շահագործում,  խորը 
արմատներով ծառերի տնկում,  ոռոգման 
նորմավորում և առաջավոր մեթոդների 
(կաթիլային ոռոգում, անձրևացում և այլն) 
ներդրում և այլն) 

     

39.  Լսարանների և այլ պատերը հարդարել ոչ 
դյուրավառ նյութերով      

IV. Կարողությունների զարգացման միջոցառումներ 
4.1. ԱՌՆ ուսուցում և վերապատրաստում 

40.  ԱՌԿ խորհրդի վերապատրաստում      

41.  

Ոլորտային պատասխանատուների 
վերապատրաստում`      

Ազդարարման և տեղեկատվության 
փոխանակման պատասխանատու     

 

Տարահանման և պատսպարման 
պատասխանատու      

Հրդեհային անվտանգության 
պատասխանատու      

Առաջին օգնության պատասխանատու      
Առաջին հոգեբանական աջակցության 
ապահովման պատասխանատու      

Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների 
հարցերով պատասխանատու      
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 
Խոշոր աղետի դեպքում բնակչության 
պաշտպանության միջոցառումներին 
աջակցություն ցուցաբերող մասնագիտական 
խմբի/խմբերի 

    

 

42.  
ԱՕ դասընթացների կազմակերպում և 
անցկացում ուսանողների և աշխատակազմի 
համար 

    
 

43.  

Առաջին հոգեբանական աջակցության 
դասընթացների իրականացում ուսանողների 
և աշխատակազմի համար հետևյալ 
թեմաներով. 
- Սթրեսադիմացկունության և հոգեկան 
կայունության որակների զարգացում, 
- Արտակարգ իրավիճակներին արագ 
արձագանքման հայեցակետեր 
հոգեբանական տեսանկյունից․ 
- Արտակարգ իրավիճակը, որպես 
սթրեսածին գործոն․ 
- Անհապաղ հոգեբանասոցիալական 
օգնություն /մինչ մասնագիտական 
աջակցություն՝ ըստ առաջնայնության 
կարևորման/․ 
- Խուճապը և դրա ազդեցությունն 
արտակարգ իրավիճակների ժամանակ 
- Սթրես, ճգնաժամ, հոգետրավմա․ 
- Առաջին հոգեբանական օգնությունը 
ճգնաժամային իրավիճակներում․ 
- Հոգեբանական դեբրիֆինգը` որպես 
առաջին հոգեբանական օգնության 
կարևորագույն պայման 
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 

44.  

Գործողությունների և վարքականոնների 
ուսուցում՝ 
- Երկրաշարժի դեպքում․ 
- Սողանքի դեպքում․ 
- Քարաթափման դեպքում․ 
- Հեղեղման (գետավարարման դեպքում)․ 
- Ամպրոպի/կայծակի դեպքում․ 
- Կարկուտի դեպքում․ 
- Ուժեղ քամու դեպքում․ 
- Սելավի դեպքում․ 
- Հրդեհի/անտառային և խոտածածկ 

տարածքների հրդեհից խուսափելու և 
դրանց առկայության դեպքում․ 

- Հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներից 
օգտվելու մասին․ 

- Պոչամբարի պատվարի փլուզման դեպքում․ 
- Ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում․ 
- Քիմիական վթարի դեպքում․ 
- Միջուկային վթարի դեպքում․ 
- Գազի պայթյունից խուսափելու և դրա 

առկայության դեպքում․ 
- Էլեկտրաենթակայանի և բարձրավոլտ 

էլեկտրական հաղորդալարերի վտանգից 
խուսափելու և դրանց վթարի դեպքում․ 

- Ճանապարհատրանսպորտային 
անվտանգության ապահովման և 
պատահարների դեպքում․ 

- Վերամբարձ կռունկի, բարձր խողովակի և 
նմանատիպ վտանգներից խուսափելու․ 

- Համաճարակային վտանգից խուսափելու, և 
համաճարակային բռնկման դեպքում․ 
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 
- Հակառակորդի ուղիղ կրակի հասանելիու-

թյան դեպքում․ 
- Ականների և ականապատված տարածքնե-

րի, չպայթած զինամթերքի վտանգի 
դեպքում․ 

- այլ (նշել) վտանգների դեպքում 

45.  

Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում անձնակազմի 
և ուսանողների պաշտպանության 
կազմակերպումը և իրականացումը թեմայով 
գործնական պարապմունքներ 

     

46.  

Տարահանման պլաններին անձնակազմի և 
ուսանողների ծանոթացում (Տեսողության 
խնդիրներ ունեցող ուսանողների համար 
տարահանման նշանները պատրաստել, դեղին 
և սև գույններով) 

     

47.  

Ուսումնասիրել լսարաններում անվտանգ 
վայրերը, որտեղ երկրաշարժի ժամանակ 
պետք է պատսպարվել  և ծանոթացնել 
անձնակազմին և ուսանողներին 

     

48.  
Հրդեհային անվտանգության հարցերով 
անձնակազմի և նոր ընդունված 
աշխատակիցների հրահանգավորում 

     

49.  Հրդեհաշիջման կազմակերպում թեմայով 
գործնական պարապմունքի անցկացում      

50.  

Պոչամբարի պատվարի փլուզման դեպքում 
անձնակազմի և ուսանողների պաշտպանու-
թյուն թեմայով գործնական պարապմունքի 
անցկացում 

     

51.  Ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում 
անձնակազմի և ուսանողների      
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 
պաշտպանություն թեմայով գործնական 
պարապմունքի անցկացում 

52.  
Քիմիական վթարի դեպքում անձնակազմի և 
ուսանողների պաշտպանություն թեմայով 
գործնական պարապմունքի անցկացում 

     

53.  
Միջուկային վթարի դեպքում անձնակազմի և 
ուսանողների պաշտպանություն թեմայով 
գործնական պարապմունքի անցկացում 

     

4.2. Տեխնիկական և այլ միջոցներով համալրում 

54.  Տարահանման և հրդեհային անվտանգության 
պայմանական նշանների փակցնում       

55.  Հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ 
համակարգի ձեռքբերում և տեղադրում      

56.  Կրակմարիչների ձեռքբերում և տեղադրում 
(___ հատ)      

57.  Հրշեջ վահանակների ձեռքբերում և 
տեղադրում (___ հատ)      

58.  Շարժական ռադիոկապի սարքերի ձեռքբերում 
(___ հատ)      

59.  Բարձրախոսային համակարգի ձեռքբերում և 
տեղադրում      

60.  Բարձրախոսի ձեռքբերում (___ հատ)      

61.  Տեղեկատվական հեռուստացույցների 
ձեռքբերում և տեղադրում      

62.  

Լսողական խնդիրներ ունեցող անձանց 
համար տեղադրել լուսա-վիբրացիոն 
ազդանշաններ, վահանակներ կամ «FM» 
համակարգ 

     

63.  
Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց 
համար տեղադրել ձայնային ազդանշաններ, 
բրայլյան վահանակներ, իսկ դռների շեմի 
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 
մակերևույթը և տարահանման ելքերը պատել 
վառ դեղին ուռուցիկ նյութով 

64.  Քիմիական վթարի դեպքում անհատական 
պաշտպանական միջոցների ձեռքբերում      

65.  Միջուկային վթարի դեպքում անհատական 
պաշտպանական միջոցների ձեռքբերում      

66.  Կայուն յոդի պատրաստուկների ձեռքբերում      

67.  Հզոր լապտերի ձեռքբերում      

68.  Դեղատուփի ձեռքբերում (___ հատ)      

69.  Պատգարակի ձեռքբերում (___ հատ)     
70.  Ձյունահավաք տեխնիկայի ձեռքբերում      

71.  
Էլեկտրամատակարարման այլընտրանքային 
աղբյուրի ապահովում (էլեկտրամատակարար-
ման խափանումից խուսափելու համար) 

     

4.3. Անվտանգության և պատրաստվածության ապահովման միջոցառումներ 

72.  Պարբերաբար ստուգել ոչ հիմնական դռների 
(տարահանման ելքերի) գործածելիությունը      

73.  
Ազդարարման միջոցների պարբերաբար 
ստուգում, փորձարկում և աշխատունակ 
վիճակի պահպանում 

  
 

  

74.  
Ստուգել ԱՕ արկղերում առաջին օգնության 
միջոցների առկայությունն ու պիտանելիության 
ժամկետները 

  
 

  

75.  Տարահանման պլանների պահպանում      

76.  
Տարահանման և հրդեհային անվտանգության 
պայմանական նշանների պահպանում 

  
 

  

77.  Ջրամատակարարման համակարգի  
անխափան աշխատանքի ապահովում       
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 

78.  Էլեկտրամատակարարման համակարգի  
անխափան աշխատանքի ապահովում      

79.  Գազամատակարարման համակարգի  
անխափան աշխատանքի ապահովում      

80.  Գազատար խողովակների մասնագիտական 
սպասարկում      

81.  Գազի օգտագործման անվտանգության 
սարքերի տեղադրում       

82.  Գազի օգտագործման անվտանգության 
կանոնների պահպանում      

83.  Ջրահեռացման համակարգի անխափան 
աշխատանքի ապահովում      

84.  Կոյուղու համակարգի անխափան 
աշխատանքի ապահովում      

85.  

Տարահանման ուղիները, տարահանման 
հիմնական ելքերը և տարահանման ոչ 
հիմնական ելքերը չարգելափակել ծանր և 
մեծածավալ առարկաներով 

     

86.  
Պարբերաբար ստուգել կրակմարիչների 
պիտանելիությունը 

     

87.  
Կրակմարիչները լիցքավորել ժամանակին 
(համաձայն կրակմարիչի տեխնիկական 
անձնագրի) 

     

88.  

Իրականացնել ներքին հրշեջ ծորակների 
(դրանց անհրաժեշտ առկայության դեպքում)  
ջրի բացթողման միջոցով տեխնիկական 
զննում՝ ոչ պակաս, քան տարեկան 2 անգամ 
(գարուն-ամառ, աշուն-ձմեռ)  

     

89.  Տարածքում հիդրանտի տեղադրում      
90.  Շենքի ներքին հրշեջ ծորակների տեղադրում      
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Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 

91.  Շենքի ներքին հրշեջ ծորակները համալրել 
փողակներով և փողրակներով      

92.  Ջրի պաշարների կուտակում      

93.  

ԱԻ-ում հատուկ ծառայությունների ավտոմեքե-
նաների (հրշեջ փրկարարական, շտապօգնու-
թյան, ոստիկանության) մոտեցման համար 
ազատ պահել Հաստատության  մերձակա 
ուղիները 

     

94.  
Անտառային հրդեհների հնարավոր 
տեղամասերում տեղեկատվական 
վահանակների տեղադրում 

     

95.  Հրդեհային անվտանգության 
վարքականոնների պահպանում      

96.  Հնարավոր փլուզման տեղամասերում 
տեղեկատվական վահանակների տեղադրում      

97.  Փլուզման վտանգավոր տեղամասի 
ցանկապատում      

98.  Հաստատության բակում գտնվող 
Էլեկտրաենթակայանի ցանկապատում      

99.  

Էլեկտրաենթակայանին և բարձրավոլտ էլեկ-
տրական հաղորդման լարերին վերաբերող 
անվտանգության պայմանական նշանների 
տեղադրում և ուսուցում 

     

100.  
Հակառակորդի ուղիղ կրակի հասանելիության 
մասին տեղեկատվական վահանակների 
տեղադրում 

     

101.  Հակառակորդի ուղիղ կրակից պաշտպանիչ 
պատնեշի կառուցում      

102.  Ուսումնասիրել և որոշել այն անվտանգ 
վայրերը, որտեղ հակառակորդի      



14 
 

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 
ժամկետը 

Պատասխա-
նատու անձ 

Մասնա-
կիցներ 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը և պա-

հանջվող գումարը 

Նշումներ իրակա-
նացման արդյունք-

ների մասին 
կրակի  դեպքում պետք է պատսպարվեն 
ուսանողները և անձնակազմը 

103.  
Ականների, ականապատված տարածքների 
մասին տեղեկատվական վահանակների 
տեղադրում համապատասխան վայրերում 

     

V. Համագործակցություն 

104.  ԱԻՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանման 
հետ համագործակցություն      

105.  Այլ հաստատությունների հետ 
համագործակցություն      

 

* ԾԱՆՈԹԱՑՈՒՄ 
ԱԻ - արտակարգ իրավիճակներ. 
ԱԻՆ - Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, 
ՓԾ – Փրկարար ծառայություն, 
ՏԻՄ – Տեղական ինքնակառավարման մարմին, 
ԱՏՓՊ - ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման պատասխանատու, 
ՏՊՊ - տարահանման և պատսպարման պատասխանատու, 
ՀԱՊ  - հրդեհային անվտանգության պատասխանատու, 
ԱՕՊ - առաջին օգնության պատասխանատու, 
ԱՀԱՊ - առաջին հոգեբանական աջակցության պատասխանատու, 
ՀՈՒՈՒՀՊ - հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հարցերով պատասխանատու: 



Հավելված N 5 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

«13» մայիսի 2021թ. N 29-Լ և 
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 

«13» ապրիլի 2021թ. N 418-Լ համատեղ հրամանի 
 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ 
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՍԽԵՄԱՅԻ  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Հաստատության 
տնօրենի տեղակալ` 
_________________ 

հեռ. _____________, 
 

Ազդարարման և 
տեղեկատվության 

փոխանակման 
պատասխանատու` 
_________________ 

հեռ. _____________, 
 

Հաստատության տնօրեն` _________________ 
հեռ. _____________ 

 
 

  

 

 

Ոստիկանություն 
102 

Մարզպետ 
----------------------------------- 

հեռ. _____________ 
 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

Լսարաններ 

 
 

 
 

Սպասարկող 
սենյակներ 

 

 
Շտապ օգնույթուն 

103 
 

  

Վթարային ծառայություն (Գազ)  
104 

Վթարային ծառայություն 
(ջրմուղ-կոյուղի) 

185 
 

 
 

Վթարային ծառայություն 
(Էլ.ցանց)  

180 
 

Համայնքի ղեկավար 
----------------------------------- 

հեռ. _____________ 
 
 

  

 

 
 

 
 

 

ԱՌԿ ոլորտային 
պատասխանատուներ 

 

Ազդարարում 

Տեղեկատվության փոխանակում 

ԱԻՆ Փրկարար ծառայություն 
 911, 112, 101 

 



  

Ցուցակ 
ԱՌԿ խորհրդի անդամների հեռախոսահամարների 

 
Աղյուսակ 1 

Հ/հ Անուն, ազգանուն Պաշտոն Հեռ. համար 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Հավելված N 6 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 
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ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ  

ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՊԼԱՆԻ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 
 Տարահանման ելք 
 Տարահանման պահեստային ելք 
 Տարահանման ելքի ուղղություն 
 Աստիճաններով  վերև 
 Տարահանման  ուղղություն 
 Տարահանման  ուղղություն 
 Ուղղություն դեպի թաքստոց 
 Հրշեջ սարքավորումներ 
 Կրակմարիչ 
 Ազդարարման կոճակ 
 Հրշեջ ծորակ 
 Դեղատուփ 
 էլեկտրական վահանակ 
 Թաքստոց 
 Դուք այստեղ եք 

1 Նախասրահ 5 Սարքավորումների սենյակ 9 Պահեստ 13 Հակահրդեհային աստիճան 
2 Սանհանգույց 6 Սարքավորումների սենյակ 10 Հանդերձարան 14 Մարզիչի սենյակ 
3 Դահլիճ 7 Էլեկտրական բաշխման կայան 11 Օդամղիչ կայան 15 Օդամղիչ կայան 
4 Հանգստի սենյակ 8 Լսարան 12 Դահլիճ  

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք. 
• Եթե շենքի նկուղային  հարկում եք, աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից, հեռացեք դեպի բաց տարածություն․ 
• Եթե չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող պատերի, նրանցով կազմված 
անկյունների, այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյունների մոտ՝ գլխավերևում պահելով աթոռ, պայուսակ կամ այլ 
համապատասխան իր՝ վերևից թափվող ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար: Կարելի է նաև մտնել սեղանների տակ․ 
• Պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք (դրանք փլվում են առաջին հերթին)՝ փշրվող առարկաներից 
չվնասվելու համար․ 
• Զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից, որոնք կարող են տեղաշարժվել և շրջվել․ 
• Ցնցումների ավարտից հետո անհապաղ դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով, հեռացեք դեպի բաց 
տարածություն 

Հրդեհի դեպքում. 
• Լսելով հրդեհն ահազանգող ձայնային ազդանշանը 
հարկավոր է կանոնակարգված կերպով դուրս գալ 
շենքից, վերցնելով անհրաժեշտ իրերը և հագուստ․ 
• Տարածքի ծխայնացման դեպքում փակեք շնչուղիները 
(քիթ, բերան) ամուր փաթաթված հագուստով (շարֆ, 
գլխարկ և այլն), և խոնարհված վազեք դեպի ելքը․ 
• Շենքում կամ սենյակում մնացած իրերի ետևից առանց 
ղեկավարության թույլտվության հետ չվերադառնալ 

- Հրշեջ-փրկարար ծառայություն 911, 1-12. 
- Ոստիկանություն 1-02. 
- Շտապօգնություն 1-03. 
- Գազի վթարային ծառայություն 1-04 

Պատսպարման վայրեր երկրաշարժի 
ժամանակ 

 

Նկուղային հարկի տարահանման պլան 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ 
 

ՌԵԿՏՈՐ                             Պ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
 

«_____»___________20__թ. 

ԿԱԶՄԵՑ 
 

____________________                           Պ.  ՊՈՂՈՍՅԱՆԸ   
 
«_____»___________20__թ. 

Օրինակ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 
 Տարահանման ելք 
 Տարահանման պահեստային ելք 
 Տարահանման ելքի ուղղություն 
 Աստիճաններով  ներքև 
 Տարահանման  ուղղություն 
 Տարահանման  ուղղություն 
 Հրշեջ սարքավորումներ 
 Կրակմարիչ 
 Ազդարարման կոճակ 
 Հրշեջ ծորակ 
 էլեկտրական վահանակ 
 Անցում 2-րդ մասնաշենք 
 Դուք այստեղ եք 

1 Դահլիճ 5 Պահակի սենյակ 9 Հանդերձարան 13 Հակահրդեհային աստիճան 
2 Բեմ 6 Սանհանգույց 10 Դեկանատ 14  Կաթսայատուն 
3 Ետնաբեմ 7 Սպորտդահլիճ 11 Պահեստ  
4 Նախասրահ 8 Սպորտ գույքի սենյակ 12 Տնտեսվարի սենյակ  

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք. 
• Եթե շենքի 1-ին հարկում եք, աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից, հեռացեք դեպի բաց տարածություն: 
• Եթե չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող պատերի, նրանցով կազմված 
անկյունների, այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյունների մոտ՝ գլխավերևում պահելով աթոռ, պայուսակ կամ այլ 
համապատասխան իր՝ վերևից թափվող ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար: Կարելի է նաև մտնել սեղանների տակ: 
• Պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք (դրանք փլվում են առաջին հերթին)՝ փշրվող առարկաներից 
չվնասվելու համար: 
• Զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից, որոնք կարող են տեղաշարժվել և շրջվել: 
• Ցնցումների ավարտից հետո անհապաղ դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով, հեռացեք դեպի բաց 
տարածություն: 

Հրդեհի դեպքում. 
• Լսելով հրդեհն ահազանգող ձայնային ազդանշանը 
հարկավոր է կանոնակարգված կերպով դուրս գալ 
շենքից, վերցնելով անհրաժեշտ իրերը և հագուստ: 
• Տարածքի ծխայնացման դեպքում փակեք շնչուղիները 
(քիթ, բերան) ամուր փաթաթված հագուստով (շարֆ, 
գլխարկ և այլն), և խոնարհված վազեք դեպի ելքը: 
• Շենքում կամ սենյակում մնացած իրերի ետևից առանց 
ղեկավարության թույլտվության հետ չվերադառնալ: 

- Հրշեջ-փրկարար ծառայություն 911, 1-12. 
- Ոստիկանություն 1-02. 
- Շտապօգնություն 1-03. 
- Գազի վթարային ծառայություն 1-04 

Պատսպարման վայրեր երկրաշարժի 
ժամանակ 

 

1-ին հարկի տարահանման պլան 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ 
 

ՌԵԿՏՈՐ                             Պ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
 

«_____»___________20__թ. 

ԿԱԶՄԵՑ 
 

____________________                           Պ.  ՊՈՂՈՍՅԱՆԸ   
 
«_____»___________20__թ. 

Օրինակ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 Աստիճաններով  ներքև 

 Տարահանման  ուղղություն 

 Տարահանման  ուղղություն 

 Կրակմարիչ 
 էլեկտրական վահանակ 
 Դուք այստեղ եք 

1 Մոլորակ ստուդիա 5 Հանդերձարան 
2 Սանհանգույց 6 Սպասասրահ 
3 Դահլիճ 7 Հակահրդեհային աստիճան 
4 Լսարան  

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք. 
• Եթե շենքի 2-րդ  հարկում եք, աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից, հեռացեք դեպի բաց տարածություն․ 
• Եթե չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող պատերի, նրանցով կազմված 
անկյունների, այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյունների մոտ՝ գլխավերևում պահելով աթոռ, պայուսակ կամ այլ 
համապատասխան իր՝ վերևից թափվող ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար: Կարելի է նաև մտնել սեղանների տակ․ 
• Պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք (դրանք փլվում են առաջին հերթին)՝ փշրվող առարկաներից 
չվնասվելու համար․ 
• Զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից, որոնք կարող են տեղաշարժվել և շրջվել․ 
• Ցնցումների ավարտից հետո անհապաղ դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով, հեռացեք դեպի բաց 
տարածություն 

Հրդեհի դեպքում. 
• Լսելով հրդեհն ահազանգող ձայնային ազդանշանը 
հարկավոր է կանոնակարգված կերպով դուրս գալ 
շենքից, վերցնելով անհրաժեշտ իրերը և հագուստ․ 
• Տարածքի ծխայնացման դեպքում փակեք շնչուղիները 
(քիթ, բերան) ամուր փաթաթված հագուստով (շարֆ, 
գլխարկ և այլն), և խոնարհված վազեք դեպի ելքը․ 
• Շենքում կամ սենյակում մնացած իրերի ետևից առանց 
ղեկավարության թույլտվության հետ չվերադառնալ 

- Հրշեջ-փրկարար ծառայություն 911, 1-12. 
- Ոստիկանություն 1-02. 
- Շտապօգնություն 1-03. 
- Գազի վթարային ծառայություն 1-04 

Պատսպարման վայրեր երկրաշարժի 
ժամանակ 

 

2-րդ հարկի տարահանման պլան 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ 
 

ՌԵԿՏՈՐ                             Պ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
 

«_____»___________20__թ. 

ԿԱԶՄԵՑ 
 

____________________                           Պ.  ՊՈՂՈՍՅԱՆԸ   
 
«_____»___________20__թ. 

Օրինակ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 Տարահանման ելքի ուղղություն 

 Աստիճաններով  ներքև 

 Տարահանման  ուղղություն 

 Տարահանման  ուղղություն 

 Կրակմարիչ 
 էլեկտրական վահանակ 
 Դուք այստեղ եք 

1 Ռեկտորի սենյակ 5 Դեկանատ 9  Համակարգչային լսարան 
2 Ռեկտորի ընդունարան 6 Սանհանգույց 10 Գրադարան 
3 Լսարան 7 Սպասասրահ 11 Սանհանգույց 
4 Ամբիոն 8 Լաբորատորիա 12 Հակահրդեհային աստիճան 

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք. 
• Եթե գտնվում եք 3-րդ հարկում կամ չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական 
կրող պատերի, նրանցով կազմված անկյունների, այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյունների մոտ՝ գլխավերևում 
պահելով աթոռ, պայուսակ կամ այլ համապատասխան իր՝ վերևից թափվող ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար: Կարելի է 
նաև մտնել սեղանների տակ․ 
• Պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք (դրանք փլվում են առաջին հերթին)՝ փշրվող առարկաներից 
չվնասվելու համար․ 
• Զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից, որոնք կարող են տեղաշարժվել և շրջվել․ 
• Ցնցումների ավարտից հետո անհապաղ դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով, հեռացեք դեպի բաց 
տարածություն 

Հրդեհի դեպքում. 
• Լսելով հրդեհն ահազանգող ձայնային ազդանշանը 
հարկավոր է կանոնակարգված կերպով դուրս գալ 
շենքից, վերցնելով անհրաժեշտ իրերը և հագուստ 
• Տարածքի ծխայնացման դեպքում փակեք շնչուղիները 
(քիթ, բերան) ամուր փաթաթված հագուստով (շարֆ, 
գլխարկ և այլն), և խոնարհված վազեք դեպի ելքը 
• Շենքում կամ սենյակում մնացած իրերի ետևից առանց 
ղեկավարության թույլտվության հետ չվերադառնալ 

- Հրշեջ-փրկարար ծառայություն 911, 1-12. 
- Ոստիկանություն 1-02. 
- Շտապօգնություն 1-03. 
- Գազի վթարային ծառայություն 1-04 

Պատսպարման վայրեր երկրաշարժի 
ժամանակ 

 

3-րդ հարկի տարահանման պլան 

2 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ 
 

ՌԵԿՏՈՐ                             Պ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
 

«_____»___________20__թ. 

ԿԱԶՄԵՑ 
 

____________________                           Պ.  ՊՈՂՈՍՅԱՆԸ   
 
«_____»___________20__թ. 

Օրինակ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 Տարահանման ելքի ուղղություն 

 Աստիճաններով  ներքև 

 Տարահանման  ուղղություն 

 Տարահանման  ուղղություն 

 Կրակմարիչ 
 էլեկտրական վահանակ 
 Դուք այստեղ եք 

1 Դեկանատ 5 Հանգստի սենյակ 
2 Հաշվապահի սենյակ 6 Սանհանգույց 
3 Ամբիոն 7 Հակահրդեհային աստիճան 
4 Լսարան  

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք. 
• Եթե գտնվում եք 4-րդ հարկում կամ չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական 
կրող պատերի, նրանցով կազմված անկյունների, այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյունների մոտ՝ գլխավերևում 
պահելով աթոռ, պայուսակ կամ այլ համապատասխան իր՝ վերևից թափվող ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար: Կարելի է 
նաև մտնել սեղանների տակ․ 
• Պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք (դրանք փլվում են առաջին հերթին)՝ փշրվող առարկաներից 
չվնասվելու համար․ 
• Զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից, որոնք կարող են տեղաշարժվել և շրջվել․ 
• Ցնցումների ավարտից հետո անհապաղ դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով, հեռացեք դեպի բաց 
տարածություն 

Հրդեհի դեպքում. 
• Լսելով հրդեհն ահազանգող ձայնային ազդանշանը 
հարկավոր է կանոնակարգված կերպով դուրս գալ 
շենքից, վերցնելով անհրաժեշտ իրերը և հագուստ․ 
• Տարածքի ծխայնացման դեպքում փակեք շնչուղիները 
(քիթ, բերան) ամուր փաթաթված հագուստով (շարֆ, 
գլխարկ և այլն), և խոնարհված վազեք դեպի ելքը․ 
• Շենքում կամ սենյակում մնացած իրերի ետևից առանց 
ղեկավարության թույլտվության հետ չվերադառնալ 

- Հրշեջ-փրկարար ծառայություն 911, 1-12. 
- Ոստիկանություն 1-02. 
- Շտապօգնություն 1-03. 
- Գազի վթարային ծառայություն 1-04 

Պատսպարման վայրեր երկրաշարժի 
ժամանակ 

 

4-րդ հարկի տարահանման պլան 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ 
 

ՌԵԿՏՈՐ                             Պ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
 

«_____»___________20__թ. 

ԿԱԶՄԵՑ 
 

____________________                           Պ.  ՊՈՂՈՍՅԱՆԸ   
 
«_____»___________20__թ. 

Օրինակ 



 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

 Տարահանման հավաքատեղի 
 Առաջին օգնության տեղամաս 
 Տարահանման  ուղղություն 

Տարահանման հավաքակետի սխեմա 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ 
 

ՌԵԿՏՈՐ                             Պ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
 

«_____»___________20__թ. 

ԿԱԶՄԵՑ 
 

____________________                           Պ.  ՊՈՂՈՍՅԱՆԸ   
 
«_____»___________20__թ. 

Օրինակ 



Հավելված N 7 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

«13» մայիսի 2021թ. N 29-Լ և 
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 

«13» ապրիլի 2021թ. N 418-Լ համատեղ հրամանի 
 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ 
ԸՍՏ ԲՆՈՐՈՇ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ  

Աղյուսակ N 1 

Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

Երկրաշարժի դեպքում 
1.  Կազմակերպել ազդարարում             
2.  Իրականացնել 1-ին հարկի տարահանում        

3.  Իրականացնել 2-րդ հարկի տարահանում        

4.  
Իրականացնել 3-րդ և ավելի բարձր հարկերի անձնա-
կազմի և ուսանողների պատսպարում, այնուհետ` 
տարահանում 

 
    

 
 

5.  
Տարահանումից հետո անվտանգ /բաց/ տարածքում` 
ըստ անվանացանկի ստուգել ուսանողների 
առկայությունը 

 
    

 
 

6.  Բացահայտել վիրավորներին, կազմակերպել նրանց 
առաջին  օգնության ցուցաբերումը  

    
 

Տուժածներին ԱՕ  
ցուցաբերելու համար 

ծավալել ԱՕ կետ 

7.  Բացահայտել տուժածներին, կազմակերպել նրանց 
հոգեբանասոցիալական աջակցությունը        

8.  

Շինության կայուն լինելու դեպքում կազմակերպել 
բացակաների հայտնաբերման և Հաստատության 
շինությունների ուսումնասիրման գործընթացներ: 
Կատարել ակնադիտական զննում և հաշվի առնել 
վնասվածության աստիճանը 

 

    

 

Կատարել ակնա-
դիտական զննում և 

հաշվի առնել 
վնասվածության 

աստիճանը 



Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

9.  Ապահովել Հաստատության տարածքի և գույքի  
պահպանումը          

  
  

10. 
 

Անձնակազմի և ուսանողների կենսաապահովման 
կազմակերպում        

11. 
 

Հաստատությունում ստեղծված իրավիճակի մասին 
հաղորդել ԱԻՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանում 
/911/ և ՏԻՄ 

 
    

 
 

12. 
 

Կազմակերպել փրկարարական ստորաբաժանումների 
դիմավորումը        

13. 
 

Ձեռնարկել քայլեր ուսանողների ծնողների հետ կապ 
հաստատելու համար        

14. 
 

Քայլեր ձեռնարկել ուսանողներին անվտանգ 
տարածքում պահելու ուղղությամբ        

15. 
 

Հաստատության գործունեության 
շարունակականության վերականգնման ուղղությամբ 
իրավիճակի գնահատում և լուծումների փնտրում: 

 
    

 
 

 

 

  



Աղյուսակ N 2 

Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

Սելավի/ ջրհեղեղի/ սպառնալիքի և առաջացման դեպքում 

1.  

ԱԻՆ տարածքային փրկարարական վարչությունից կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմնից սելավի մասին 
ազդանշան /տեղեկատվություն/ ստանալու դեպքում` ազդա-
րարել Հաստատության ղեկավար կազմին,  անձնակազմին 
և ուսանողներին      

 

 

2.  
Ճշգրտել սելավային հոսքի Հաստատություն մոտենալու 
/ջրածածկման/ ժամանակը, որոշել պաշտպանական 
միջոցառումների անցկացման ժամկետները և ծավալը      

 
 

3.  Անձնակազմի և ուսանողների անվտանգ տարածք 
տարահանման կամ տուն ուղարկելու մասին:        

4.  Կազմակերպել արժեքավոր գույքի տարահանում անվտանգ 
գոտի        

5.  Կազմակերպել Հաստատության շենքի և տարահանված 
գույքի պահպանություն        

6.  
Հաստատության անձնակազմի ուժերով կազմակերպել 
արտակարգ իրավիճակի հետևանքների վերացման 
աշխատանքներ/տարածքի մաքրում և այլն      

 
 

7.  Իրավիճակային փոփոխությունների դեպքում հաղորդել 
ԱԻՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանում /911/ և ՏԻՄ Ըստ իրավիճակի   

 

 

 

 

 

 



Աղյուսակ N 3 

Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

Հրդեհի (պայթյուն) առաջացման դեպքում 
1.  Կազմակերպել ազդարարում              
2.  Կազմակերպել 1-ին հարկի տարահանում        
3.  Կազմակերպել 2-րդ հարկի տարահանում        
4.  Կազմակերպել 3-րդ և ավելի հարկերի տարահանում        

5.  

Տարահանման ժամանակ ծխի առկայության դեպքում, տա-
րահանվողներին հրահանգել. քթի և բերանի մոտ պահել 
խոնավ գործվածք, հնարավորին չափ մոտ գտնվել հատակին 
տաք օդը և ծուխը թեթեւ են ու վեր են բարձրանում 

 

    

 

 

6.  
Անհապաղ ահազանգել Փրկարար ծառայություն` տեղե-
կություններ հայտնելով հրդեհի ճշգրիտ տեղի և շենքում 
մարդկանց գտնվելու վերաբերյալ 

 
    

 
 

7.  Անհապաղ ահազանգել շտապ օգնություն` տեղեկություններ 
հայտնելով հնարավոր տուժածների մասին        

8.  Տարահանումից հետո անվտանգ /բաց/ տարածքում` ըստ 
անվանացանկի ստուգել ուսանողների առկայությունը        

9.  
Կազմակերպել հրդեհաշիջում առաջնային հրդեհաշիջման 
միջոցներով (այրվող սենքերի մեկուսացման և ձեռքի տակ 
գտնվող միջոցներով հրդեհաշիջման կազմակերպում) 

 
        

  
  

10.  
Ապահովել հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավված 
աշխատակիցների կողմից անվտանգության պահանջների 
կատարումը 

 Մինչև հրշեջ-փրկարարների 
ժամանումը կամ հրդեհի մարումը  

 

11.  Մինչև հրշեջ փրկարարական ստորաբաժանման ժամանումը 
հոսանքազրկել Հաստատությունը  Մինչև հրդեհի մարումը   

12.  Կազմակերպել հրշեջ փրկարարական ստորաբաժանում-
ների դիմավորումը        

13.  

Հրշեջ փրկարարական ստորաբաժանման ժամանումից 
հետո,  հրդեհաշիջման ղեկավարին տեղեկացնել Հաստա-
տության առանձնահատկությունների, հարակից շենքերի, 
շինությունների, պահվող, օգտագործվող նյութերի, հաղորդել 

 

    

 

 



Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

այլ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են հրդեհի հաջող 
վերացման համար 

14.  Բացահայտել վիրավորներին, կազմակերպել նրանց 
առաջին  օգնության ցուցաբերումը       Տուժածներին ԱՕ  

ցուցաբերելու 
համար ԱՕ կետի 

ծավալում 15.  Բացահայտել տուժածներին, կազմակերպել նրանց հոգե-
բանասոցիալական աջակցությունը       

16.  Ձեռնարկել քայլեր տուժած ուսանողների ծնողների հետ 
կապ հաստատելու համար        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Աղյուսակ N 4 

Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

Ուժեղ քամու, կարկուտի, ամպրոպի/կայծակի սպառնալիքի կամ առաջացման ժամանակ 

1.  

Կազմակերպել հավաք (ընդհատել պարապմունքները, 
Հաստատությունից դուրս գտնվող ուսանողներին բերել 
ներս)  

    

 

Ընդհատել պարապ-
մունքները, Հաստատու-
թյունից դուրս գտնվող 
ուսանողներին բերել 

ներս 

2.  
Փակել պատուհանները, դռները, անջատել 
էլեկտրականությունը, փակել գազը, ջուրը Մինչև եղանակի կայունանալը  

 

3.  

Ուսանողներին  և անձնակազմին պատսպարել նկուղային 
հարկում կամ առաջին հարկի սենյակներում` քամուց 
պաշտպանված կողմում 

 

    

 

 

4.  Ուսանողներին թույլ չտալ շենքից դուրս գալ Մինչև եղանակի կայունանալը   

5.  

Հաստատությունում ձեռնարկված միջոցների մասին 
հաղորդել ԱԻՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանում /911/ 
և ՏԻՄ 

Մշտապես  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Աղյուսակ N 5 

Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում 

1.  «Ճառագայթային վտանգ» ազդանշանը ստանալու 
դեպքում`  ազդարարել անձնակազմին և ուսանողներին       3 րոպե անընդմեջ 

շչակի ձայն 

2.  
Անձնակազմին և ուսանողներին բաժանել անհատական 
պաշտպանության միջոցներ /առկայության դեպքում/, կա-
տարել յոդային պրոֆիլակտիկա 

       

3.  

Կատարել ԱԻՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանման 
կարգադրությունը (ճառագայթային վտանգ ազդանշանը 
ստանալու դեպքում)՝ անձնակազմին և ուսանողներին 
Հաստատության պաշտպանական կառույցում  
պատսպարելու մասին 

       

4.  Հաստատության պաշտպանական կառույցը հարմարեց-
նել որպես պարզագույն թաքստոց        

5.  Իրավիճակի մասին հաղորդել  ԱԻՆ ՓԾ տարածքային 
ստորաբաժանում /911/ և ՏԻՄ Մշտապես   

6.  

Համագործակցել մարզային ԱԻ տարահանման հանձնա-
ժողովի հետ, վերջինիս կարգադրությամբ, սահմանված 
կարգով իրականացնել անձնակազմի և ուսանողների 
տարահանումը 

Ըստ անհրաժեշտության   

 

 

 

 

 

 

 



Աղյուսակ N 6 

Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

Սողանքի սպառնալիքի և առաջացման ժամանակ 

1.  
«Սողանքի վտանգ» ազդանշանը ստանալուց հետո 
ազդարարել անձնակազմին և ուսանողներին        

2.  
Անձնակազմին և ուսանողներին տարահանել անվտանգ 
գոտի Ըստ իրավիճակի   

3.  
Ազդանշանը ստանալուց հետո հնարավորության 
դեպքում անջատել գազամատակարարումը, էլեկ-
տրամատակարարումը և ջուրը 

       

4.  

Տարահանումից հետո անվտանգ /բաց/ տարածքում` 
ըստ լսարանների մատյանների ստուգել ուսանողների 
առկայությունը 

       

5.  
Ապահովել Հաստատության տարածքի և գույքի  
պահպանումը        

6.  

Հաստատությունում ստեղծված իրավիճակի մասին 
հաղորդել ԱԻՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանում 
/911/ և ՏԻՄ 

Ըստ անհրաժեշտության   

7.  
Ձեռնարկել քայլեր ուսանողների ծնողների հետ կապ 
հաստատելու համար        

8.  

Քայլեր ձեռնարկել ուսանողներին Հաստատության 
հարակից ազատ անվտանգ տարածքում պահելու 
ուղղությամբ 

       

 

 



Աղյուսակ N 7 

Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

Քիմիական վտանգավոր օբյեկտների վթարի դեպքում (Ուժեղ ներգործող թունավոր նյութերի /ՈՒՆԹՆ/ արտանետման 
 և սպառնալիքի դեպքում) 

1.  
«Քիմիական վտանգ» ազդանշանը ստանալու դեպքում`  
ազդարարել անձնակազմին և ուսանողներին  

    
 3 րոպե անընդմեջ 

շչակի ձայն 

2.  Անձնակազմին և ուսանողներին բաժանել անհատական 
պաշտպանության միջոցներ        Առկայության դեպքում 

3.  

Կատարել ԱԻՆ ՓԾ համապատասխան ստորաբաժանման 
կարգադրությունը՝ անձնակազմին և ուսանողներին 
Հաստատության պաշտպանական կառույցում  
պատսպարելու մասին 

 

    

 
«Քիմիական վտանգ» 

ազդանշանը ստանալու 
դեպքում 

4.  Իրավիճակի մասին հաղորդել ԱԻՆ ՓԾ տարածքային 
ստորաբաժանում /911/ և ՏԻՄ Մշտապես   

5.  

Համագործակցել մարզային ԱԻ տարահանման հանձնա-
ժողովի հետ, վերջինիս կարգադրությամբ, սահմանված 
կարգով իրականացնել անձնակազմի և ուսանողների 
տարահանումը 

Ըստ անհրաժեշտության  

 

6.  

Իրավիճակի անորոշության կամ անվտանգ տարածք 
տարահանվելու անհնարինության դեպքում` ուսանողներին 
և անձնակազմին տեղավորել քամուց պաշտպանված 
կողմում գտնվող  լսարաններում, միացնել ռադիոընդու-
նիչը /ստեղծված իրավիճակի զարգացման մասին 
տեղեկատվություն ստանալու նպատակով/ և ապահովել 
սենյակների հերմետիկությունը 

 

    

 

 
 

 

 

 

 



Աղյուսակ N 8 

Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

Ջրամբարի կամ պոչամբարի պատվարի փլուզման սպառնալիքի կամ փլուզման դեպքում 

1.  
Համապատասխան ազդանշանը ստանալու դեպքում`  
ազդարարել անձնակազմին և ուսանողներին  

    
  

2.  
Անձնակազմի և ուսանողների պաշտպանության 
միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում   

    
  

3.  
Իրավիճակի մասին հաղորդել ԱԻՆ ՓԾ տարածքային 
ստորաբաժանում /911/ և ՏԻՄ 

Մշտապես   

4.  

Համագործակցել մարզային ԱԻ տարահանման 
հանձնաժողովի հետ, վերջինիս կարգադրությամբ, 
սահմանված կարգով իրականացնել անձնակազմի և 
ուսանողների տարահանում 

Ըստ անհրաժեշտության  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Աղյուսակ N 9 

Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

Համաճարակների դեպքում 

1.  Կազմակերպել մանկավարժների և ուսանողների 
իրազեկում        

2.  

Գրիպի սեզոնային բարձրացումների կամ 
համաճարակային իրավիճակի ժամանակ հիվանդ 
ուսանողներին և անձնակազմին մեկուսացնել՝ հատկա-
պես ռիսկի խումբ հանդիսացող ուսանողներից և 
անձնակազմի անդամներից (շնչառական, սիրտ-անո-
թային համակարգի եւ այլ խրոնիկ հիվանդություններով 
տառապող անձինք) 

 

    

  

3.  

Օրվա ընթացքում հիվանդանալու դեպքում՝ սուր 
շնչառական վարակներով ուսանողներին և անձնակազ-
մի անդամներին մեկուսացնել: Ուսանողներին 
հնարավորության դեպքում ուղարկել  տուն 

 

    

  

4.  
Հիվանդներին մեկուսացնել լավ օդափոխված տարածք-
ներ` առողջ անձանցից ոչ պակաս, քան 2 մետր 
հեռավորության վրա 

 
    

 
 

5.  
Կատարել ուսանողների ամենօրյա ջերմաչափում` 2 
անգամ` այդ մասին նշել համապատասխան հիվանդու-
թյունների հաշվառման մատյանում 

Մշտապես  
 

6.  Համաճարակի ընթացքում դադարեցնել զանգվածային 
միջոցառումների իրականացումը Մինչև վիճակի կայունանալը   

7.  

Գրիպով և սուր շնչառական վարակներով հիվանդների 
խնամքով զբաղվող անձանց ապահովել  անհատական 
պաշտպանիչ միջոցներով, որոնք փոխվում են յուրաքան-
չյուր 3-4 ժամը մեկ անգամ և` ըստ անհրաժեշտության 

 

    

 

 

8.  

Եթե անձնակազմի որևէ անդամի մոտ նկատվում է 
գրիպի կամ սուր շնչառական վարակների ախտա-
նշաններ, վերջինիս ժամանակավորապես ազատել 
ուսանողների սպասարկումից 

 

    

 

 



Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

9.  
Հիվանդը, ինքնազգացողությունից ելնելով և եթե նա ի 
վիճակի է գտնվել այլ անձանց շրջանում՝ նրա համար 
ապահովել դիմակ 

 
    

 
 

10. 
 

Դադարեցնել այնպիսի միջոցառումները, որոնց 
ժամանակ մի քանի լսարանների կամ այլ 
Հաստատությունների ուսանողները գտնվում են միևնույն 
տեղում` փակ տարածություններում 

 

    

 

 
11. 

 
Իրարից հնարավորինս հեռացնել ուսանողական 
սեղանները        

12. 
 

Դասընթացները կազմակերպել ավելի մեծ սենքերում, 
որպեսզի ուսանողների միջև տարածությունն ավելի մեծ 
լինի 

 
    

 
 

13. 
 

Իրականացնել ներքոհիշյալ սանիտարահիգիենիկ 
միջոցառումները՝        

Ախտահանել սպասքը  Մշտապես՝ յուրաքանչյուր սննդի 
ընդունումից առաջ  

Լվանալ տաք ջրով, 
օճառով կամ լվացող 

նյութերով 

Օդափոխել սենյակները Մշտապես  
Օրը 3 անգամ, 

8-10 րոպե 
տևողությամբ 

Լսարանների խոնավ մաքրում Մշտապես՝ մինչ դասերի սկիզբը և երկար 
դասամիջոցին  Օրը 2 անգամ 

14. 
 

Հաստատությունը փակել արձագանքման և 
նախազգուշական միջոցառումներ կազմակերպելու 
նպատակով 

 
    

 
 

Արձագանքման միջոցառումներ՝ իրականացնել այն 
ժամանակ, երբ դպրոցներում նկատվում է ուսանողերի 
միաժամանակ 25% բացակայություն` գրիպով և սուր 
շնչառական հիվանդություններով: (Այս միջոցառումը 
թեթևացնում է առողջապահական համակարգի 
ծանրաբեռնվածությունը) 

Ըստ իրավիճակի  
Այս միջոցառումը 

թեթևացնում է 
առողջապահական 

համակարգի ծանրա-
բեռնվածությունը 



Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

Նախազգուշական միջոցառումներ՝ իրականացվում է 
առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը 
նվազեցնելու, եթե հիվանդության գնահատումը 
հանրապետական մակարդակում նախանշում է գրիպի 
բարդությունների բարձրացում 

Ըստ իրավիճակի  

Համաձայն 
համապատասխան 

որոշումների 
առկայության 

15. 
 

Գործունեության դադարեցման տեղեկատվությունը 
ներկայացնել ԱՆ աշխատակազմի պետական հիգիենիկ 
և հակահամաճարակային տեսչություն  

Ըստ իրավիճակի  
 

16. 
 Կազմակերպել հեռավար ուսուցում Ըստ իրավիճակի   

17. 
 

Փոխհամագործակցություն պետական կառավարման 
համակարգի շահագրգիռ մարմինների, մարզպե-
տարանների և ՏԻՄ-երի հետ 

Մշտապես  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Աղյուսակ N 10 

Հ/Հ Կատարվող միջոցառումը 
Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Նշումներ 1-ին օր 2-րդ 
օր 

3-րդ 
օր վրկ րոպե ժամ 

Հակառակորդի ուղիղ կրակի դեպքում` խաղաղ պայմաններում 

1.  
Հակառակորդի կրակի դեպքում ազդարարել 
անձնակազմին և ուսանողներին  

    
  

2.  

Ուսանողներին և անձնակազմին պատսպարել նկուղային 
հարկում կամ առաջին հարկի անվտանգ սենյակներում` 
հակառակորդի ուղիղ կրակից պաշտպանված կողմում 

Մինչև իրավիճակի կայունանալը   

3.  

Համագործակցել մարզային ԱԻ տարհանման հանձնա-
ժողովի հետ՝ վերջինիս կարգադրությամբ սահմանված 
կարգով իրականացնել ուսանողների և անձնակազմի 
տարահանում 

Ըստ անհրաժեշտության   

4.  
Իրավիճակի մասին հաղորդել ԱԻՆ ՓԾ տարածքային 
ստորաբաժանում (911) և ՏԻՄ 

Մշտապես   

 

 

 
 
 

Հ/հ Գույնը Նշանակությունը Նշումներ 
1.   Վարկյան  
2.   Րոպե  
3.   Ժամ  
4.   Օր  

5.   Գործընթացի, գործողության, ԱԻ  ավարտը, ըստ իրավիճակի, ըստ 
անհրաժեշտության, մշտապես և այլ 

 



 
* ԾԱՆՈԹԱՑՈՒՄ N 1 
ԱԻ - արտակարգ իրավիճակներ. 
ԱԻՆ - Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, 
ՓԾ – Փրկարար ծառայություն, 
ՏԻՄ – Տեղական ինքնակառավարման մարմին, 
ԱՏՓՊ - ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման պատասխանատու, 
ՏՊՊ - տարահանման և պատսպարման պատասխանատու, 
ՀԱՊ  - հրդեհային անվտանգության պատասխանատու, 
ԱՕՊ - առաջին օգնության պատասխանատու  
ԱՀԱՊ - առաջին հոգեբանական աջակցության պատասխանատու, 
ՀՈՒՈՒՀՊ - հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հարցերով պատասխանատու. 
ԱՆ – Առողջապահության նախարարություն․ 
ԱՕ – առաջին օգնություն: 
 
 
 
 
* ԾԱՆՈԹԱՑՈՒՄ N 2 
1. Սույն հավելվածը մշակվում է հաշվի առնելով Հաստատությանը սպառնացող վտանգները: Վտանգները կարող են փոփոխվել ելնելով 

տարածքին բնորոշ վտանգներից: 
2. Ստանդարտ գործողությունները մշակելիս անհրաժեշտ է  համագործակցել համապատասխան մասնագետների հետ, այնուհետ մշակել 

գործողությունները արտակարգ իրավիճակի ժամանակ: Օրինակ՝ քիմիական վտանգավոր օբյեկտների վթարի դեպքում, պետք է իմանալ 
ինչպիսի ուժեղ ներգործող վտանգավոր նյութ է, քանի որ ամոնիակի դեպքում պետք է անձնակազմին և ուսանողներին իջեցնել ներքև, քանի որ 
ամոնիակը օդից 1,7 անգամ թեթեւ է, ապա բարձրանում է վերև, իսկ քլորը՝ 2,5 անգամ ծանր է օդից, ապա իջնում է ներքև, հետևաբար, պետք է 
անձնակազմին և ուսանողներին վերև բարձրացնել: 

3. «Կատարման ժամկետը» ըստ միջոցառման կատարման ժամանակահատվածի  համապատասխան վայրում կատարել նշում +, - կամ 
ուղղակի հանել գույնը: 

4. Ազդարարման և տարահանման կատարման իրատեսական ժամկետներ նշելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել գործնական 
պարապմունքներ:  



Հավելված N 8 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

«13» մայիսի 2021թ. N 29-Լ և 
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 

«13» ապրիլի 2021թ. N 418-Լ համատեղ հրամանի 
 
 

ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ  

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ, ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ, ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՈՒ ՌԻՍԿԻ ՀԱՇՎԻՉԻ  

 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 
Ծանոթացում 

1. Ստորև ներկայացված աղյուսակում հավաքագրվող տվյալները անհրաժեշտ են ԱՌԿ պլանը մշակելու համար. 
2. Հավաքագրված տվյալների որոշ մասը ներկայացվում է ԱՌԿ պլանի աղյուսակ N 1-ում: 

 
Աղյուսակ N 1 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1.  Անվանումը     
2.  Մարզ 

  
3.  Համայնք 

  
4.  Բնակավայր 

 
 

5.  Հասցեն     
6.  Տնօրեն/ԱՌԿ խորհրդի ղեկավար   
7.  Տնօրեն տեղակալ՝___________ գծով   
8.  Տնօրեն տեղակալ՝___________ գծով   
9.  Ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման 

պատասխանատու   
10.  Տարահանման և պատսպարման պատասխանատու   
11.  Հրդեհային անվտանգության պատասխանատու   
12.  Առաջին օգնության պատասխանատու   
13.  Առաջին հոգեբանական աջակցության 

պատասխանատու   

14.  Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հարցերով 
պատասխանատու   

15.  Փոստային դասիչ   
16.  Պաշտոնական կայք   
17.  Էլեկտրոնային փոստ   
18.  Հեռախոս (ներառյալ՝ տարածքի կոդը)   
19.  Ֆաքս   



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

20.  Աշխարհագրական 
դիրքը 

Հարթավայրային  
  

Նախալեռնային   
Լեռնային   

21.  Սահմանային դիրքը 
Սահմանամերձ  

  
Ոչ սահմանամերձ   

22.  Ենթակայություն 

ԿԳՄՍՆ  
  

Մարզային   
Համայնքային   
Այլ   

23.  Աշխատանքային 
շաբաթ 

5-օրյա  
  

6-օրյա   
24.  Աշխատանքային 

ժամակարգը 
Միահերթ  

  
Երկհերթ   

25.  Աշխատանքային 
ռեժիմ 

Սովորական ռեժիմ   
Երկարօրյա ռեժիմ   
Գիշերօթիկ ռեժիմ   

26.  Մասնաշենքերի քանակ 
1  Եթե տողը բաժանված է 3 մասի, 

ապա նշում է կատարվում 
յուրաքանչյուր մասնաշենքի 

համար 
2  

3 
27.  Հարկայնությունն՝ ըստ մասնաշենքերի     
28.  Շահագործման տարեթիվն՝ ըստ մասնաշենքերի     

29.   Շինության տիպը 

Քարե շարվածքից կրող 
պատեր, կոմպլեքսային 
կոնստրուկցիա    

 
 

Արտաքին կրող պատեր, 
ներքին երկաթբետոնե 
հավաքովի կամ միաձույլ 
կարկաս 

   

Արտաքին երկաթբետոնե 
կարկաս, ներքին հավաքովի 
երկաթբետոնե կրող պատեր    

Հավաքովի երկհարկ 
երկաթբետոնե կարկաս    

Փայտյա    
Թեթև մետաղական     
և այլն    

30.  Տիպայնություն 

Տիպարային 
 

  

 
Անհատական    
Հարմարեցված    
Ժամանակավոր    

31.  Վերակառուցման  տարեթիվը (ըստ մասնաշենքերի)    

Շինարարական աշխատանքների 
և միջոցառումների համալիր, 

ուղղված` շենքի կամ 
կառուցվածքի, դրա առանձին 
մասերի նոր գործառնական 

նշանակությամբ օգտագործմանը 



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

և/կամ հիմնական 
տեխնիկատնտեսական 

ցուցանիշների փոփոխմանը, շենքի 
կամ կառուցվածքի հուսալիության 

ապահովմանն ու 
արդիականացմանը 

Ընթացիկ/կոսմետիկ նորոգման տարեթիվը (ըստ 
մասնաշենքերի)    

Վերակառուցման սահմանման 
տակ չընկնող շինարարական 

աշխատանքների և 
միջոցառումների համալիր, 

ուղղված շենքի կամ կառուցվածքի, 
դրա առանձին մասերի, 

ինժեներական 
հաղորդակցուղիների ու 

սարքավորումների 
աշխատունակության և 

շահագործողական ցուցանիշների 
վերականգնմանը 

32.  

Սեյսմիկ անվտանգություն`   

Տեղեկատվություն շենքի/երի նախագծային սեյսմա-
կայունության վերաբերյալ /5, 6, 7, 8, 9, 10 բալ/ 

առկա/բացակայում է Մինչև 1988 թ. կառուցված բոլոր 
շենքերի ու կառույցների նա-

խագծային սեյսմակայունությունը 
ընդունված է եղել 7 բալ    

Տեղեկատվություն շենքի/երի փաստացի սեյսմակայու-
նության վերաբերյալ /5, 6, 7, 8, 9, 10 բալ/ 

առկա/բացակայում է Տեղադրել միայն մասնագիտական 
կառույցների կողմից 

տրամադրված տվյալները 
   

Տեղեկատվություն շենքի/երի տեխնիկական վիճակի 
գնահատականի վերաբերյալ  /1, 2, 3, 4 կարգ/ 

առկա/բացակայում է Տեղադրել միայն մասնագիտական 
կառույցների կողմից 

տրամադրված տվյալները 
   

Տեղեկատվություն շենքի/երի խոցելիության մակարդակի 
(աստիճան) վերաբերյալ /ցածր, միջին, բարձր/ 

առկա/բացակայում է Տեղադրել միայն մասնագիտական 
կառույցների կողմից 

տրամադրված տվյալները 
   

Շենքի/երի գտնվելու սեյսմիկ գոտին /1, 2, 3 -րդ գոտի/  
Տեղադրել միայն մասնագիտական 

կառույցների կողմից 
տրամադրված տվյալները 

Շենքերի միջև 
հեռավորության 
անվտանգության 
աստիճանը՝ 
երկրաշարժի 
ազդեցության 
տեսանկյունից 

Ցածր (եթե երկու շենքերի միջև 
եղած հեռավորությունը 

կազմում է շենքի բարձրության 
0.5 %-ը) 

  

Միջին (եթե երկու շենքերի 
միջև եղած հեռավորությունը 

կազմում է ցածր շենքի 
բարձրության 0.5%-1.5%-ը) 

  

Բարձր (եթե երկու շենքերի 
միջև եղած հեռավորությունը 

կազմում է ցածր շենքի 
բարձրության 1.5%-ից ավել) 

  

Տեղեկատվություն 
տեխնիկական վիճակի 
և սեյսմիկ խոցելիու-
թյան մակարդակի 
գնահատման վերա-
բերյալ  (եզրակա-
ցություն) 

Եզրակացության հերթական 
համարը  

Եզրակացությունը կցել ԱՌԿ 
պլանին 

Եզրակացությունը 
տրամադրած մարմինը  

Շենքի գտնվելու 
գրունտի կարգը 

I կարգ  
Տեղադրել միայն մասնագիտական 

կառույցների կողմից 
տրամադրված տվյալները II կարգ  
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III կարգ  

33.  

Հրդեհային անվտանգություն`   

Շենքի և 
շինությունների 
հրդեհավտան-
գավորության դաս 

A-պինդ նյութերի հրդեհներ` 
փայտանյութ, գործվածք, թուղթ  Այս տվյալները հնարավորություն 

են տալիս ընտրել Հաստատության 
համար անհրաժեշտ և 

համապատասխան կրակմարիչներ 
/400մ2 – 2 հատ կրակմարիչ/ 

C- գազերի հրդեհներ  
E-էլեկտրասարքավորումների 

այրման հետ կապված հրդեհներ  
Շենքերի միջև 
հեռավորության 
անվտանգության 
աստիճանը՝ 
հրդեհների 
տարածման և 
ազդեցության 
տեսանկյունից 

Ցածր (եթե շենքերի միջև հե-
ռավորությունը կազմում է 5 մ)   

Միջին եթե շենքերի միջև հեռա-
վորությունը կազմում է 5 մ-ից 

մինչև 15 մ   

Բարձր  (եթե շենքերի միջև հեռա
վորությունը կազմում է 15 մ-ից 

ավելի)   

Հրդեհի 
ազդանշանման 
համակարգ 

Մեխանիկական   

Ինքնաշխատ    

Համակցված    

Ազդարարման 
նախազգուշացման 
եղանակներ 

Ձայնով   

Լույսով   

Վիբրացիայով   

Համակցված   

Ազդարարման 
տվիչներ  

Ջերմային   

Լուսային   

Ծխային   

Համակցված   

Հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման 
համակարգ   

Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ   

Հակածխային պաշտպանության համակարգ   

Ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանց 
(ներքին հրշեջ ծորակներ)՝   

- Հրշեջ պահարան   

- Փողակ   

- Փողրակ   

Հրդեհաշիջման սկզբնական (առաջնային) միջոցներ   

Հրշեջ հիդրանտ (մ)   

34.  

Պահպանվող վտանգավոր նյութեր՝   

Քիմիական 

Անվանում    

Առկա ծավալ   

Պահպանման թույլատրելի 
ծավալը   

35.  
Գազերի տարաներ՝   

Գտնվելու վայր   
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Գազի տեսակ   

Քանակ (հատ)   

Տարայի քաշ (կգ)   

Գազի ճնշման անվանական մեծություն (Պա)   

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

36.  Հաստատության նախագծային հզորություն (քանի 
ուսանողի համար է կառուցվել)   

37.  Հաճախող ուսանողների թվաքանակ   
Արական 

սեռ 
Իգական 

 սեռ  

   

38.  Այլ բնակավայրերից  հաճախող ուսանողների քանակ՝ 
ըստ բնակավայրերի    

39.  Ուսանողների 
թվաքանակ 

1-ին կուրս 
առկա      

հեռակա    

2-րդ կուրս 
առկա      

հեռակա    

3- րդ կուրս 
առկա      

հեռակա    

4- րդ կուրս 
առկա      

հեռակա    

Մագիստրատուրա 
առկա      

հեռակա    

40.  Անձնակազմի 
 թվաքանակ 

Վարչական     

Մանկավարժական    

Սպասարկման    

41.  Գիշերող անձնակազմի թվաքանակ    

42.  
Հաշմանդամություն 
ունեցող ուսանողների 
թվաքանակ 

Խոսքի խանգարում ունեցող 
ուսանողներ    

Լսողության խանգարում 
ունեցող ուսանողներ    

Տեսողության խանգարում 
ունեցող ուսանողներ    

Մտավոր խնդիրներ ունեցող 
ուսանողներ    

Հենաշարժական համակարգի 
խախտումներ ունեցող 
ուսանողներ    

Սոցիալ- հոգեբանական 
զարգացման խնդիրներ 
ունեցող ուսանողներ    

Տարբեր ախտաբանական 
վիճակներով 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողներ 
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ՇԵՆՔԻ, ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

43.  Շենք(եր)ի ընդհանուր մակերես (մ²)     

44.  Բակային տարածքի մակերես (մ²)   

45.  

Շենքի/երի ակնադիտական զննման վերաբերյալ 
տեղեկատվություն  

Բոլոր այն կառուցատարրերը, 
որոնցում Առկա են զգալի վնասվածք-

ներ, ապա վերջինս պետք է 
արտացոլվի սույն պլանի աղյուսակ 2-ի 

Աղետների ռիսկի կառավարման 
միջոցառումները սունյակում, և 

հետևաբար, հավելված 4-ում 

Արտաքին պատեր 

Առկա են զգալի վնասվածքներ     
Առկա են բացվածքի ճաքեր     
Վնասվածքների 
բացակայություն     

Ներքին պատեր 

Առկա են զգալի վնասվածքներ     
Առկա են բացվածքի ճաքեր     
Վնասվածքների 
բացակայություն     

Սյուներ 

Առկա են զգալի վնասվածքներ     
Առկա են բացվածքի ճաքեր     
Վնասվածքների 
բացակայություն     

Աստիճանավան-
դակներ 

Առկա են զգալի վնասվածքներ     
Առկա են բացվածքի ճաքեր     
Վնասվածքների 
բացակայություն     

Արտաքին 
երեսապատման 
սալիկներ 

Առկա են զգալի վնասվածքներ     
Առկա են բացվածքի ճաքեր     
Վնասվածքների 
բացակայություն     

Կամարներ 

Առկա են զգալի վնասվածքներ     
Առկա են բացվածքի ճաքեր     
Վնասվածքների 
բացակայություն     

Առաստաղ 

Առկա են զգալի վնասվածքներ     
Առկա են բացվածքի ճաքեր     
Վնասվածքների 
բացակայություն     

Աստիճաններ 

Առկա են զգալի վնասվածքներ     
Առկա են բացվածքի ճաքեր     
Վնասվածքների 
բացակայություն     

Պատշգամբներ 

Առկա են զգալի վնասվածքներ     
Առկա են բացվածքի ճաքեր     
Վնասվածքների 
բացակայություն     
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Մուտքի դռների նյութ 

Փայտ     
Մետաղ     
Մետաղապլաստ     
և այլն     

Մուտքի դռների վիճակ 
Անմխիթար     
Բավարար     
Լավ     

Մուտքի դռների 
տեսակ 

Լայն միակողմանի բացվող     
Ճոճանակային` երկկողմանի 
բացվող     

Տեղաշարժվող` փեղկերի 
սահումով     

Դարսովի     
և այլն     

Ներսի դռների նյութ 
Փայտ     
Մետաղապլաստ     
և այլն     

Ներսի դռների վիճակ 
Անմխիթար     
Բավարար     
Լավ     

Ներսի դռների տեսակ 

Ներս բացվող     
Դուրս բացվող     
Տեղաշարժվող` փեղկերի 
սահումով     

Դարսովի     
և այլն     

Պատուհանի նյութ 

Փայտ     
Մետաղ     
Մետաղապլաստե     
և այլն     

Պատուհանների 
վիճակ 

Անմխիթար     
Բավարար     
Լավ     

Պատուհանի տեսակ 

Միափեղկանի բացվող     
Երկփեղկանի բացվող     
Երկփեղկանի չբացվող     
Միափեղկանի չբացվող     
և այլն     

Տանիքի կառուցվածք 

Հարթ     
Փայտյա     
Մետաղյա     
և այլն     

Տանիքի 
կառուցվածքային 

Անմխիթար     
Բավարար      



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

վիճակ Լավ     

Տանիքի ծածկույթի 
տեսակ 

Գլանափաթեթային     
Մետաղական     
Կերամիկական     
Ասբեստային     
և այլն     

Տանիքի ծածկույթի 
վիճակ 

Անմխիթար     
Բավարար     
Լավ     

Կախովի/կեղծ 
առաստաղի նյութ 

Գիպսաստվարաթղթե     
Մետաղական/ ալյումինե     
Պլաստիկ     
Ձգվող     
և այլն     

Կախովի/կեղծ 
առաստաղի վիճակ 

Անմխիթար     
Բավարար     
Լավ     

Հատակի ծածկի 
տեսակ 

Փայտյա     
Կերամիկական     
Լամինատ     
Լինոլեում     
և այլն     

Հատակի ծածկի 
վիճակ 

Անմխիթար     
Բավարար     
Լավ     

Թեքահարթակների 
վիճակ 

Անմխիթար     
Բավարար     
Լավ      

Մարդատար վերելակի 
վիճակ 

Քանակ     
Անմխիթար     
Բավարար      
Լավ      

Համակարգի վիճակ 
Անմխիթար      
Բավարար     
Լավ     

Բեռնատար վերելակի 
վիճակ 

Քանակ     
Անմխիթար     
Բավարար     
Լավ      

Համակարգի վիճակ 
Անմխիթար     
Բավարար     
Լավ     

Ջեռուցման 
համակարգ 

Կենտրոնացված     
Ըստ մասնաշենքերի     



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

Ըստ հարկերի     

Ջրամատակարարման 
համակարգ 

Շուրջօրյա կենտրոնացված     
Ժամանակացույցով 
կենտրոնացված     

Սեփական աղբյուր     
Գտնվում է լավ վիճակում     
Ենթարկված է մաշվածության     
Առկա է/են վնասված 
հատված/ներ     

Հաստատության գործունեությունն ապահովելու համար 
անհրաժեշտ ջրի պաշարներ (մ3)   

Էլեկտրամատա-
կարարման 
համակարգ 

Գտնվում է լավ վիճակում     
Ենթարկված է մաշվածության     
Առկա է/են վնասված 
հատված/ներ     

Պահեստային էլեկտրամատակարարման աղբյուր   

Գազամատակարարմա
ն համակարգ 

Գտնվում է լավ վիճակում     
Ենթարկված է մաշվածության     
Առկա է/են վնասված 
հատված/ներ     

Օդափոխության 
համակարգ 

Գտնվում է լավ վիճակում     
Ենթարկված է մաշվածության     
Առկա է/են վնասված 
հատված/ներ     

Արտաքին 
ջրահեռացման 
համակարգ 

Գտնվում է լավ վիճակում     
Ենթարկված է մաշվածության     
Առկա է/են վնասված 
հատված/ներ     

Կոյուղու համակարգ 

Գտնվում է լավ վիճակում     
Ենթարկված է մաշվածության     
Առկա է/են վնասված 
հատված/ներ     

Ընդհանուր 
էլեկտրական 
մալուխային 
համակարգ 

Գտնվում է լավ վիճակում     
Ենթարկված է մաշվածության     
Առկա է/են վնասված 
հատված/ներ     

46.  
Այլընտրանքային 
էներգիայի  
օգտագործում 

Արևային      
Հիդրոթերմալ     
Ջրային      
Քամու     
Այլընտրանքային 
վառելանյութի օգտագործում     

47.  
Հիմնական մուտքերի/ելքերի քանակ     
Հասանելիություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց     



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐԺԵՔ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

համար 

48.  
Լրացուցիչ մուտքերի/ելքերի քանակ     
Հասանելիություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
համար      

49.  Լսարանների քանակ (հատ)     
50.  Բուժկետ     
51.  Արհեստանոց     
52.  Ֆիզիկայի լաբորատորիա     
53.  Քիմիայի լաբորատորիա     
54.  Քիմիայի լաբորատորիա առկա վտանգավոր նյութեր      
55.  Կենսաբանության լաբորատորիա     
56.  Հանդիսությունների դահլիճ     
57.  Մարզադահլիճ     
58.  Ճաշարան     

59.  
Նկուղային հարկի առկայություն     
Նշանակությունը   

60.  Արտաքին լուսավորություն   

61.  

Պարսպի/ 
ցանկապատի տեսակ 

Քարե   
Մետաղական   
Ցանց   
Մոնոլիտ   
Պանելային   
Փայտե   

Պարսպի /ցանկապատի երկարություն (մ)   
Պարսպի /ցանկապատի բարձրություն (մ)   

62.  Շենքում այլ նշանակության օբյեկտների, 
կազմակերպությունների գործունեություն     

Հեռավորությունը 

63.  Մոտակա պետական սահմանից (կմ)   Օդային  

64.  Մոտակա ոստիկանության բաժանմունքից (կմ)     
65.  Մոտակա հրշեջ- փրկարարական ջոկատից (կմ)   
66.  Մոտակա հիվանդանոցից (կմ)   
67.  Հեռավորությունը մոտակա ազդարարման շչակից (կմ) 

առկա/բացակայում է 
 

 
 

 



ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ, ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 

Ծանոթացում 
1. Սույն գործիքը անհրաժեշտ է Հաստատության վտանգների, խոցելիության, բացասական հետևանքների, աղետների ռիսկի 

կառավարմանն ուղղված միջոցառումների բացահայտման համար: 
2. Ստորև ներկայացված աղյուսակի 1-ին և 4-րդ սյունյակների տեղեկատվությունը ներկայացվում է ԱՌԿ պլանի N 2 աղյուսակում: 
3. N 2 աղյուսակին զուգահեռ որոշվում է ռիսկի գործակիցը համաձայն՝ ներքոնշյալ N 4 աղյուսակի (ռիսկի հաշվիչ): Այն հնարավորություն 

կտա վտանգը դիտարկել հավանականության և ազդեցության տեսանկյունից, ինչպես նաև կնպաստի ԱՌԿ պլանավորման գործընթացի 
հաջող իրականացմանը: Համաձայն ռիսկի հաշվարկի, եթե վտանգի հավանականությունը 0-ից 2 է, ապա այն հանել սույն աղյուսակ 2-ից և 
այն չդիտարկել ԱՌԿ պլանում: 

 
Աղյուսակ N 2 

Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Երկրաշարժ-  
Հաստատությունը 
գտնվում է սեյսմիկ 
գոտում: Ուժեղ 
երկրաշարժի դեպքում 
Հաստատությունում 
կարող է տեղի ունենալ 
մասնակի կամ 
ամբողջական 
փլուզումներ 

Անձնակազմ և 
ուսանողների` այդ 
թվում առավել 
խոցելիները: 
Շենք, գույք, ենթա-
համակարգեր 

Մարդկանց 
առողջությանը և 
կյանքին 
սպառնալիք: 
Շենքի փլուզում, 
կոմունիկացիաների  
վնասում, հրդեհ և 
այլ երկրորդային 
երևույթներ 

Երկրաշարժի ժամանակ գործողությունների և վար-
քականոնների ուսուցում անձնակազմին և ուսանող-
ներին, այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողներին 

  

Տարահանում և պատսպարում թեմայով 
գործնական պարապմունքների անցկացում   

Սթրեսադիմացկունության և հոգեկան կայունության 
որակների զարգացման դասընթացների անցկացում 
անձնակազմի և ուսանողների համար 

  

Տարահանման պայմանական նշանների տեղադրում 
և ուսուցում   

Մշակել և համապատասխան վայրերում տեղադրել 
ԱԻ-ում ուսանողների և անձնակազմի տարահանման 
պլաններ/ հարկերի, լսարանների, ընդհանուր օգտա-
գործման տեսանելի վայրի և այլն/ 

  

Տարահանման պլաններին անձնակազմի և ուսա-
նողների ծանոթացում (տեսողության խնդիրներ 
ունեցող ուսանողների համար տարահանման 
նշանները պատրաստել, դեղին և սև գույններով) 

  



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

   

Ուսումնասիրել սենյակներում անվտանգ վայրերը, 
որտեղ երկրաշարժի ժամանակ պետք է պատսպար-
վել  և ծանոթացնել անձնակազմին և ուսանողներին 

  

Լուսամուտների և դռների ապակիները պատել պաշտ-
պանիչ թաղանթով` առաջնահերթությունը տալով 
դասասենյակներին և տարահանման երթուղիներին   

  

Ստորին հարկի/հարկերի/ պատուհանների 
վանդակաճաղերը հանել կամ դարձնել շարժական    

Տարահանման ուղիների վրա գտնվող բոլոր ելքերի 
ներս բացվող դռները  վերակառուցել, որ բացվեն 
դեպի դուրս 

  

Պարբերաբար ստուգել ոչ հիմնական դռների 
(տարահանման ելքերի) գործածելիությունը   

Վերացնել միջանցքների դռների բացվածքների 
շեմերի և հատակի բարձրության տարբերությունները   

Դասասենյակներում, միջանցքներում ընդհանուր 
օգտագործման  վայրերում վերացնել 
կառուցվածքային ելուստները 

  

Հուսալի  ամրացնել պատին, հատակին, 
առաստաղին՝ 
− կահույք,  
− օդափոխիչներ, օդորակիչներ, ջրատաքացուցիչներ, 
− նկարներ, գրատախտակներ, 
− հրդեհային անվտանգության միջոցներ, 
− լուսավորող սարքեր, 
− էլեկտրոնային սարքավորումներ /հեռուստացույց, 

համակարգիչ/, 
− անիվներով տեղաշարժվող ծանր իրեր /դաշնամուր/ 
− այլ առարկաներ 

  

Պատուհանագոգերը, պահարաններ վերին հատված-
ները ազատել առարկաներից` ծաղկամաններ և այլն   



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

   

Տարահանման ուղիները, տարահանման հիմնական 
ելքերը և տարահանման ոչ հիմնական ելքերը 
չարգելափակել ծանր և մեծածավալ առարկաներով 

  

Գորգերը հուսալի  ամրացնել հատակին, հատուկ 
ուշադրություն դարձնել միջանցքների ուղեգորգերին   

Հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող 
անձանց համար վերացնել տարբեր բնույթի 
խոչընդոտները 

  

Լսարանների և դահլիճների աթոռների քանակը հա-
մապատասխանեցնել նախագծման նորմերով սահ-
մանված քանակին  և հեռավորությանը ԱԻ-ում մարդ-
կանց տարահանման կազմակերպման, ինչպես նաև  
սակավաշարժուն, թիկնաթոռ-սայլակով, քայլակով 
տեղաշարժվող անձանց ազատ տեղաշարժման 
համար 

  

Հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող 
անձանց  համար աստիճանները համալրել 
բազրիքներով 

  

Հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող 
անձանց  համար կառուցել թեքահարթակներ   

Հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող 
անձանց համար ապահովել դռների 
համապատասխան լայնություն 

  

Լսողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար 
տեղադրել լուսավիբրացիոն ազդանշաններ, վահա-
նակներ կամ «FM» համակարգ 

  

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար 
տեղադրել ձայնային ազդանշաններ, բրայլյան վահա-
նակներ, իսկ դռների շեմի մակերևույթը  և տարա-
հանման ելքերը պատել վառ դեղին ուռուցիկ նյութով 

  

Շենքի հատակային ծածկույթը դարձնել ոչ սայթաքուն   



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

Ջրամատակարարման համակարգի անխափան 
աշխատանքի ապահովում   

Էլեկտրամատակարարման համակարգի անխափան 
աշխատանքի ապահովում   

Գազամատակարարման համակարգի անխափան 
աշխատանքի ապահովում   

Ջրահեռացման համակարգի անխափան 
աշխատանքի ապահովում   

Կոյուղու համակարգի  անխափան   աշխատանքի 
ապահովում   

Սողանք – Հաստատու-
թյունը գտնվում է սողան-
քային ակտիվ օջախի 
վրա  կամ հարակից տա-
րածքում առկա է սողան-
քային գոտի, որի ակտի-
վացումը կարող է առա-
ջացնել բացասական 
հետևանքներ 

Անձնակազմը և 
ուսանողները: 
Հաստատության 
տարածքը և շենքը 

Մարդկանց առող-
ջությանը և կյանքին 
սպառնալիք: 
Սողանքի ակտի-
վացման դեպքում 
շենքում կարող են 
առաջանալ 
փլվածքներ 

Պարզագույն միջոցներով մոնիթորինգի իրակա-
նացում` շենքում և տարածքում առկա ճաքերի վրա   

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների  
ուսուցում   

Սողանքի նվազեցման համար կանխարգելիչ 
միջոցառումների իրականացում (կոյուղու 
համակարգի ստեղծում և ջրմուղ-կոյուղու ցանցի 
պատշաճ շահագործում,  խորը արմատներով ծառերի 
տնկում,  ոռոգման նորմավորում և առաջավոր 
մեթոդների (կաթիլային ոռոգում, անձրևացում և այլն) 
ներդրում և այլն) 

  

Քարաթափում -  
Հաստատությունը 
գտնվում է քարաթափ-
ման վտանգի գոտում 

Անձնակազմը և 
ուսանողները: 
Հաստատության 
տարածքը և շենքը 

Մարդկանց առող-
ջությանը և կյանքին 
սպառնալիք: Սողան-
քի ակտիվացման 
դեպքում շենքում 
կարող են առաջա-
նալ փլվածքներ 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների 
ուսուցում   

Քարաթափման  վտանգ ներկայացնող 
տեղամասերում կանխարգելիչ աշխատանքների 
իրականացում 

  



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

Գրունտների նստվածք-
ներ - Հաստատության 
տարածքում  ջրերի 
կուտակումներից  առաջա-
նում են նստվածքներ 

Հաստատության 
տարածքը և շենքը 

Շենքի և տարածքի 
վնասում 

Իրականացնել ուսումնասիրություն՝ 
մասնագիտացված կառույցների կողմից   

Ջրահեռացման համակարգի կառուցում   

Հեղեղում (գետավա-
րարում) - Հեղեղումների 
ժամանակ ողողվում են 
Հաստատություն տանող  
ճանապարհները և 
Հաստատության տա-
րածքը, որոնք դառնում 
են դժվարանցանելի 

Հաստատության 
տարածքը և 
ճանապարհները 

Հեղեղումը դառնում 
է Հաստատության 
տարածքի հողերի 
լվացման և աղտոտ-
ման պատճառ: 
Ճանապարհները 
ժամանակավոր 
դառնում են 
դժվարանցանելի 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների 
ուսուցում   

Գետի ափերի պաշտպանիչ հատվածի բարձրացում, 
ավելացում, մասնավորապես ջրածածկվող 
տարածքների երկայնքով կամ ափապաշտպան 
պատնեշների կառուցում: 

  

Ամպրոպ/կայծակ - 
Ամպրոպներն ու կայ-
ծակները համայնքում 
միշտ էլ դիտվել են: 
Ամպրոպը և կայծակը 
բավականին լուրջ 
վնասներ են հասցնում 

Անձնակազը և 
ուսանողները: 
Հաստատության 
տարածքը և շենքը: 

Մարդկանց առողջու-
թյանը և կյանքին 
սպառնալիք: Էլեկ-
տրասարքավորում-
ների վնասման 
պատճառ: Ընդհատ-
վում է էլեկտրահա-
ղորդակցումը և 
կապը: Հրդեհների 
առաջացում 

Շանթարգելների տեղադրում   

Հողանցման համակարգի ապահովում   

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների  
ուսուցում   

Կարկուտ - Կարկտահա-
րությունների պատճառով 

Անձնակազը և 
ուսանողները: Մեծ 

Մարդկանց առողջու-
թյանը և կյանքին 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների  
ուսուցում   



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

կարող է կրել մեծ 
վնասներ 

մակերեսով պատու-
հանների ապակի-
ներ: Հաստատու-
թյան տանիքը: Տա-
րածքում գտնվող 
ծառեր և  էլեկտրա-
կան սյուներ 

սպառնալիք: Շենքի 
տանիքի և 
լուսամուտների 
վնասում 

Լուսամուտների և դռների ապակիները պատել 
պաշտպանիչ թաղանթով` առաջնահերթությունը 
տալով տարահանման երթուղիներին 

  

Սելավ - Գարնանը և 
աշնանը առատ տեղում-
ների ժամանակ առաջա-
ցած սելավային  հոսքերը` 
հեղեղատարների բացա-
կայության կամ խցանված 
լինելու պատճառով վնա-
սում է Հաստատությունը 

Անձնակազը և 
ուսանողները: 
Հաստատության 
տարածքը և շենքը 

Հաստատության 
տարածքի, այգու  և 
շենքի վնասում 
(լվացում, 
քայքայում) 

 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների  
ուսուցում   

Սելավատարերի մաքրում   

Սելավատարների և հեղեղատների 
կառուցում/ամրացում   

Առատ տեղումներ 
(ձյուն) - տեղումները 
բնորոշ են տեղանքին 

Շենքի տանիքը, 
տարածքը և 
ճանապարհները 

Շենքի տանիքի 
վնասում: Հաստա-
տություն տանող 
ճանապարհները 
դառնում են 
դժվարանցանելի 

Տանիքի վերանորոգում/հիմնանորոգում   

Ձյունահավաք տեխնիկայի ձեռքբերում   

Առատ տեղումներ 
(անձրև) - Առատ տե-
ղումները բնորոշ են տե-
ղանքին: Տեղադիրքի և 
ջրահեռացման համա-
կարգի բացակայության 
պատճառով առատ տե-
ղումների հետևանքով 
Հաստատության տա-
րածքում առաջանում են 
ջրային կուտակումներ 

Շենքը և տարածքը 

Շենքի տանիքի, 
պատերի, հիմքի և 
գույքի վնասում 

Գերխոնավության 
առաջացում 

Ջրահեռացման համակարգի կառուցում   

Տանիքի վերանորոգում/հիմնանորոգում   



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

ՈՒժեղ քամիներ - 
ՈՒժեղ քամիները կարող 
են  բավականին մեծ 
վնասներ պատճառել 
Հաստատությանը: 

Անձնակազը և 
ուսանողները: 
Շենքի տանիք, 
էլեկտրահաղոր-
դակցման համա-
կարգ, մեծ մակե-
րեսով պատուհան-
ների ապակիներ և 
ծառեր 

Շենքի տանիքի և 
լուսամուտների 
վնասում: Էլեկտրա-
մատակարարման 
խափանում, ծառերի, 
էլեկտրական 
սյուների տապալում 

Տանիքի ամրացում/ վերանորոգում/հիմնանորոգում   
Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների  
ուսուցում   

Լուսամուտների և դռների ապակիները պատել 
պաշտպանիչ թաղանթով` առաջնահերթությունը 
տալով տարահանման երթուղիներին 

  

Ծառերի և էլեկտրական սյուների ամրացում/ ֆիքսում   
Էլեկտրամատակարարման այլընտրանքային 
աղբյուրի ապահովում (Էլեկտրամատակարարման 
խափանումից խուսափելու համար) 

  

Հրդեհ - Հրդեհային 
անվտանգության 
կանոնների խախտման 
դեպքում կարող է 
առաջանալ հրդեհ 

Անձնակազը և 
ուսանողները:  
Շենքը և  ենթահա-
մակարգերը 

Մարդկանց առող-
ջությանը և կյանքին 
սպառնալիք/ այր-
վածքներ, թունավո-
րումներ/: Շենքի 
վնասում, կոնս-
տրուկցիաների դե-
ֆորմացում, նյութա-
տեխնիկական 
բազայի կորուստ 

Հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգի 
տեղադրում   

Համապատասխան քանակի վահանակների և 
կրակմարիչների տեղադրում   

Կրակմարիչները լիցքավորել ժամանակին (համաձայն 
կրակմարիչի տեխնիկական անձնագրի)   

Տարածքում հիդրանտի տեղադրում   
Շենքի ներքին հրշեջ ծորակների տեղադրում   
Շենքի ներքին հրշեջ ծորակները համալրում 
փողակներով և փողրակներով   

Իրականացնել ներքին հրշեջ ծորակների (դրանց 
անհրաժեշտ առկայության դեպքում) տեխնիկական 
զննում՝ ջրի բացթողման միջոցով՝ ոչ պակաս, քան 
տարեկան 2 անգամ (գարուն-ամառ, աշուն-ձմեռ)  

  

Մշտական ջրամատակարարման ապահովում   

Ոչ գործարանային (տնայնագործական) էլեկտրական 
տաքացուցիչները փոխարինել գործարանային 
էլեկտրական տաքացուցիչներով 

  

Ջրի պաշարների կուտակում   



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

   

Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպան 
լուծույթապատում   

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների  
ուսուցում   

Հրդեհային անվտանգության հարցերով 
անձնակազմի և նոր ընդունված աշխատակիցների 
հրահանգավորում 

  

Անձնակազմին հրդեհաշիջման  առաջնային  
միջոցներից օգտվելու վարքականոնների ուսուցում   

Հրդեհաշիջման կազմակերպում թեմայով 
գործնական պարապմունքի անցկացում   

Դասասենյակների և այլ պատերը հարդարել ոչ 
դյուրավառ նյութերով   

ԱԻ-ում հատուկ ծառայությունների ավտոմեքենաների 
(հրշեջ փրկարարական, շտապ օգնության, 
ոստիկանության) մոտեցման համար ազատ պահել 
Հաստատության  մերձակա ուղիները 

  

Տարահանման պլանների մշակում և համապատաս-
խան վայրերում տեղադրում /հարկերի, խմբերի, 
ընդհանուր օգտագործման տեսանելի վայրի և այլն/ 

  

Հրդեհային անվտանգության և տարահանման 
պայմանական նշանների տեղադրում և ուսուցում 
(տեսողության խնդիրներ ունեցող ուսանողների 
համար տարահանման նշանները պատրաստել, 
դեղին և սև գույններով) 

  

Հոսանքալարերն անցկացնել հակահրդեհային 
անվտանգության կանոնների պահպանմամբ   

Կրակային և հրդեհավտանգ այլ աշխատանքների 
կատարման ժամանակ հրդեհային անվտանգության 
կանոնների կատարման մշտական հսկողություն 

  



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

Անտառային հրդեհներ 
(բուսածածկույթի հրդեհ-
ներ) - Հաստատությունը 
գտնվում է անմիջապես 
անտառին մոտ տարած-
քում (կամ այգու 
տարածքում) 

Անտառի տարածքը, 
ծառերը և   
խոտածածկ 
տարածքները 

Ծառերի և 
խոտածածկ 
տարածքների 
ոչնչացում 

Ուսանողներին և անձնակազմին վարքականոնների 
ուսուցում   

Տեղեկատվական վահանակների տեղադրում   

Հրդեհային անվտանգության կանոնների 
պահպանում   

Փլուզում – Հաստատու-
թյան հարակից 
տարածքում առկա են 
վթարային շինություններ 

Անձնակազը և 
ուսանողները 

Մարդկանց 
առողջությանը և 
կյանքին սպառնալիք 

Ուսանողներին և անձնակազմին վարքականոնների 
ուսուցում   

Տեղեկատվական վահանակների տեղադրում   

Վտանգավոր տարածքի ցանկապատում   

Պոչամբարի պատվարի 
փլուզում – Հաստատու-
թյունը գտնվում է պո-
չամբարի պատվարի 
վթարի դեպքում ազդե-
ցության գոտում 

Անձնակազը և 
ուսանողները: 
Հաստատության 
տարածքը և շենքը 

Մարդկանց առողջու-
թյանը և կյանքին 
սպառնալիք: 
Նյութական 
կորուստներ 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների  
ուսուցում   

Պոչամբարի պատվարի փլուզման դեպքում 
անձնակազմի և ուսանողների պաշտպանություն 
թեմայով գործնական պարապմունքի անցկացում 

  

Ջրամբարի պատվարի 
փլուզում - Հաստատու-
թյունը գտնվում է 
ջրամբարի պատվարի 
վթարի դեպքում 
ազդեցության գոտում 

Անձնակազը և 
ուսանողները 
Հաստատության 
տարածքը և շենքը 

Մարդկանց առողջու-
թյանը և կյանքին 
սպառնալիք: 
Նյութական 
կորուստներ 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների  
ուսուցում   

Ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում 
անձնակազմի և ուսանողների պաշտպանություն 
թեմայով գործնական պարապմունքի անցկացում 

  

Քիմիական վթար - 
Հաստատությունը կարող 
է հայտնվել քիմիական 
վարակի գոտում, քանի 
որ 1 կմ հեռավորության 

Անձնակազը և 
ուսանողները: 
Հաստատության 
տարածքը և շենքը 

Մարդկանց 
առողջությանը և 
կյանքին սպառնալիք 
/թունավորումներ/: 
Նյութական 

Անհատական պաշտպանական  միջոցների 
ձեռքբերում   

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների 
ուսուցում   



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

վրա գտնվող արտադրու-
թյունում պահվում և օգ-
տագործվում է ուժեղ ներ-
գործող թունավոր նյութ 

կորուստներ Քիմիական վթարի դեպքում անձնակազմի և 
ուսանողների պաշտպանություն թեմայով 
գործնական պարապմունքի անցկացում 

  

Միջուկային վթար -  
Հաստատությունը 
գտնվում է ՇՊՄՊ կամ 
ՇՊՄԻ գոտում: Ռադիո-
ակտիվ ամպի տարած-
ման դեպքում կախված 
քամու ուղղությունից Հաս-
տատությունը կհայտնվի 
ռադիոակտիվ վարակման 
գոտում 

Անձնակազը և 
ուսանողները: 
Հաստատության 
տարածքը և շենքը 

Մարդկանց 
առողջությանը և 
կյանքին 
սպառնալիք: 
Նյութական 
կորուստներ 

Կայուն յոդի պատրաստուկների ձեռքբերում   

Անհատական պաշտպանական  միջոցների 
ձեռքբերում   

Նկուղները և պաշտպանական կառույցները 
հարմարեցնել որպես պարզագույն թաքստոց    

Թաքստոցների կառուցում/ամրացում   

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների  
ուսուցում   

Միջուկային վթարի դեպքում անձնակազմի և 
ուսանողների պաշտպանություն թեմայով 
գործնական պարապմունքի անցկացում 

  

Պայթյուն - Հրդեհային 
անվտանգության և հա-
կահրդեհային կանոնա-
կարգի խախտման դեպ-
քում  Հաստատության 
խոհանոցում կամ կաթ-
սայատանը կարող է 
տեղի ունենալ գազի ար-
տահոսք, որի հետևան-
քով կարող է տեղի 
կունենա պայթյուն 

Անձնակազը և 
ուսանողները: 
Շենք, ենթահա-
մակարգեր 

Մարդկանց 
առողջությանը և 
կյանքին 
սպառնալիք: 
Նյութական 
կորուստներ: 
Հաստատության 
շենքի մասնակի 
փլուզում, հրդեհ 

Գազատար խողովակների մասնագիտական 
սպասարկում   

Անվտանգության սարքերի տեղադրում    

Անվտանգության կանոնների պահպանում   



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

Էլեկտրաենթակայան -  
Հաստատության 
հարակից տարածքում 
գտնվում է էլեկտրաենթա-
կայան, որի պայթյունի 
կամ հրդեհի հետևանքով 
կարող է վնասվել 
Հաստատությունը 

Անձնակազը և 
ուսանողները: 
Էլեկտրաենթակա-
յանի հարակից 
տարածք 

Մարդկանց առողջու-
թյանը և կյանքին 
սպառնալիք/ 
այրվածքներ, 
էլեկտրահարում/ 

Հաստատության բակում գտնվող 
Էլեկտրաենթակայանի ցանկապատում   

Անվտանգության պայմանական նշանների 
տեղադրում և ուսուցում   

Բարձրավոլտ 
էլեկտրական հաղոր-
դակցման գծեր -  
Հաստատության 
տարածքի վրայով 
անցնում են թաղամասի 
բարձրավոլտ 
էլեկտրական 
հաղորդակցման գծեր 

Անձնակազմը և 
ուսանողները 

Մարդկանց 
առողջությանը և 
կյանքին 
սպառնալիք/ 
այրվածքներ, 
էլեկտրահարում/ 

Ուսանողներին և անձնակազմին վարքականոնների 
ուսուցում   

Տեղեկատվական վահանակների տեղադրում   

Բարձրավոլտ էլեկտրական հաղորդակցման գծերի 
տեղափոխում այլ տարածք   

Ճանապարհատրանս-
պորտային 
պատահարներ -  
Հաստատությունը 
գտնվում է անմիջապես 
գլխավոր ճանապարհի 
մոտ: 

Անձնակազմը և 
ուսանողները: 
Հաստատության 
հարակից 
տարածքները 

Մարդկանց 
առողջությանը և 
կյանքին սպառնալիք 

Անվտանգության վարքականոնների ուսուցում   

Արագությունը նվազեցման կանխարգելիչների, 
հետիոտնային անցումների և այլ անվտանգության 
նշանների տեղադրման և պարբերաբար 
վերանորոգման վերաբերյալ  համապատասխան 
կառույցներին տեղեկացում 

  

Վերամբարձ կռունկ/ 
բարձր խողովակ - 

Անձնակազմը և 
ուսանողները: 

Մարդկանց 
առողջությանը և 

Վերամբարձ կռունկ/բարձր խողովակի 
ապամոնտաժում   



Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

Հաստատության 
հարևանությամբ գտնվում 
է բարձր խողովակ, որի 
շրջվելու դեպքում 
Հաստատությանը կարող 
է պատճառել մեծ 
վնասներ 

Հաստատության 
տարածքը և շենքը 

կյանքին 
սպառնալիք: 
Նյութական 
կորուստներ Անվտանգության վարքականոնների ուսուցում   

Համաճարակային 
բռնկում -  Գրիպի 
գլոբալ համաճարակները 
կամ պանդեմիաները 
պարբերաբար կրկնվում 
են և Հաստատությունը 
խոցելի է 

Անձնակազմը և 
ուսանողներ 
 

Մարդկանց 
առողջությանը և 
կյանքին սպառնալիք 

Անձնակազմին և ուսանողներին վարքականոնների 
ուսուցում   

Սանիտարական կանոնների պահպանում   
Պարբերաբար իրականացնել համապատասխան 
մակերեսների մաքրում և ախտահանում   

Բոլորին հասանելի վայրերում տեղադրել  
ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչ միջոցներ   

Պարբերաբար իրականացնել սենքերի 
օդափոխություն   

Անհատական պաշտպանության միջոցների 
ձեռքբերում և պահպանում՝ պաշտպանիչ 
շնչադիմակներ, պաշտպանիչ ձեռնոցներ 

  

Որոշել այն տարածքները, որտեղ մեկուսացվում են 
հիվանդները: (Այդ տարածքները չեն օգտագործվում 
այլ նպատակների համար և տարանցիկ չեն) 

  

Հակառակորդի ուղիղ 
կրակի հասանելիություն 
խաղաղ պայմաններում -  
Հաստատությունը 
գտնվում է հակառակորդի 
կրակի հասանելիության 
գոտում 

Ուսանողները և 
անձնակազմը: 
Շենքը և տարածքը 

Մարդկանց առողջու-
թյանը և կյանքին 
սպառնալիք: Շենքի 
և տարածքի վնասում 

Ուսանողներին և անձնակազմին վարքականոնների 
ուսուցում 

  Հակառակորդի ուղիղ կրակի հասանելիության մասին 
տեղեկատվական վահանակների տեղադրում 
Պաշտպանիչ պատնեշի կառուցում 
Ուսումնասիրել և որոշել այն անվտանգ վայրերը, 
որտեղ  հակառակորդի կրակի  դեպքում պետք է 
պատսպարվեն ուսանողները և անձնակազմը 

  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BA%D5%AB%D6%80%D5%BF


Վտանգի տեսակն ու 
ընդհանուր 

բնութագիրը 

Խոցելիություն և 
խոցելի տարրեր 

Բացասական 
հետևանքները 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 
Ներկա 

իրավիճակը Առաջարկվող Ընտրված 
(+) 

Ականների և ականա-
պատված տարածքների  
վտանգ (լքված պայթու-
ցիկ զինամթերք) - 
Հաստատությունը 
գտնվում է 
ականապատված 
համայնքի տարածքում 

Ուսանողները և 
անձնակազմը 

Մարդկանց 
առողջությանը և 
կյանքին սպառնալիք 

Ուսանողներին և անձնակազմին վարքականոնների 
ուսուցում   

Ականների, ականապատված տարածքների մասին 
տեղեկատվական վահանակների տեղադրում 
համապատասխան վայրերում 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 

Ծանոթացում 
1. Սույն գործիքը անհրաժեշտ է բացահայտելու Հաստատության կարողությունները: 
2. Ստորև ներկայացված աղյուսակի համաձայն կարողությունների բարելավման միջոցառումները ներկայացվում են ԱՌԿ պլանի աղյուսակ N 3-ում: 

 
Աղյուսակ 3 

Հ/հ Կարողություն Դերակատարություն/նշանակություն 
Տեղեկատվու-

թյուն առկայու-
թյան մասին 

Նշում-
ներ 

Հաստատության անձնակազմի ԱՌԿ վերապատրաստում 

1.  

ԱՌԿ խորհուրդ Անվտանգության բարձրացում և դիմակայունության մշակույթի ձևավորում   
Վերապատրաստված 
ուսուցչական անձնակազմ 

ԱՌԿ միջոցառումների մասնակցություն և ուսանողների անվտանգության 
ապահովում   

Վերապատրաստված վարչական 
անձնակազմ 

ԱՌԿ միջոցառումների մասնակցություն և ուսանողների անվտանգության 
ապահովում   

Վերապատրաստված օժանդակ 
անձնակազմ 

ԱՌԿ միջոցառումների մասնակցություն և ուսանողների անվտանգության 
ապահովում   

Վերապատրաստված ԱՌԿ 
ոլորտային պատասխանատուներ 

ԱՌԿ միջոցառումների մասնակցություն և ուսանողների անվտանգության 
ապահովում   

Բուժքույր Առաջին օգնության ցուցաբերում և ուսանողներին տարրական գիտելիքների հետ 
ծանոթացում   

Հոգեբան Հոգեբանական օգնության ցուցաբերում և ուսանողներին տարրական 
գիտելիքների հետ ծանոթացում   

Հատուկ մանկավարժ Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների մասնակցության ապահովում ԱՌԿ 
աշխատանքներին   

Տարահանման պլանավորում 

2.  

Փակցված տարահանման 
պլան/տարահանման սխեմա 

Իրականացնում է տարահանման վերաբերյալ պասիվ և ակտիվ ուսուցման պրոֆի-
լակտիկ  գործառույթ, գործողությունների ճիշտ ալգորիթմի ձևավորում՝ հաշվի 

առնելով հրդեհի, երկրաշարժի և այլ  դեպքերում անձնակազմի և ուսանողների, 
այդ թվում նաև հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների առանձնահատ-

կությունները և վարքի առանձնահատկությունները 

  

Փակցված տարահանման 
պայմանական նշաններ 

Տեսողական գունազարդ միջոցներ են, որոնք իրենց երկրաչափական ձևով, 
գունային ազդանշանով, գրաֆիկական պատկերով և բացատրական գրառումով 

տեղեկացնում և նախազգուշացնում են մարդկանց սպառնացող և/կամ հնարավոր 
  



Հ/հ Կարողություն Դերակատարություն/նշանակություն 
Տեղեկատվու-

թյուն առկայու-
թյան մասին 

Նշում-
ներ 

վտանգների, որոշակի գործողությունների թույլատրման կամ արգելման մասին 
ԱՌԿ բյուջե 
3.  ԱՌԿ-ին հատկացված բյուջե Ռիսկերը նվազեցնելու համար հատկացված ֆինանսական միջոցներ   
Արտաքին և ներքին կարողություն 

4.  

Հաստատության հարակից 
անվտանգ ընդարձակ տարածք 

Տարահանումից հետո ուսանողների և անձնակազմի անվտանգությունը 
ապահովելու համար   

Արձագանքող մեքենաների 
մոտեցման համար ազատ ուղիներ 

Արձագանքման մեքենանների համար Հաստատության շենքին մոտեցման 
հնարավորության ապահովում   

Տվյալ բնակավայրում 
ազդարարման համակարգի 
առկայություն (հատուկ շչակ) 

Բնակավայրի բնակիչների, այդ թվում Հաստատության անձնակազմի և ուսանող-
ների իրազեկման ապահովում՝ ԱԻ սպառնալիքի կամ առաջացման դեպքում   

Շենքի բավարար քանակի ելքերի 
առկայություն Տարահանման արդյունավետ, անվտանգ և արագ կազմակերպման համար   

Բուժկետ Անձնակազմին և ուսանողներին առաջին օգնության ցուցաբերման համար առանձ-
նացված և հատուկ միջոցներով կահավորված վայր   

Տեղեկատվության հաղորդման միջոցներ 

5.  

Շարժական ռադիոկապի սարքեր  

Հրահանգներ տալու, տեղեկատվություն հաղորդելու համար 

  
Համացանց   
Քաղաքային հեռախոսակապ   
Ներքին հեռախոսակապ   
Բարձրախոսային համակարգ   
Տեղեկատվական 
հեռուստացույցներ   

Շարժական/ձեռքի բարձրախոս   
Առաջնային հրդեհաշիջման միջոցներ 
6.  Կրակմարիչներ՝    

Փոշային հատ    
Գազային հատ    

7.  Ներքին հրշեջ ջրամատակա-
րարման ցանց՝    



Հ/հ Կարողություն Դերակատարություն/նշանակություն 
Տեղեկատվու-

թյուն առկայու-
թյան մասին 

Նշում-
ներ 

Հրշեջ ծորակ հատ    
Հրշեջ պահարան  հատ    
Փողակ  հատ    
Փողրակ  հատ    

8.  Հրշեջ վահանակ՝    
Կոնաձև դույլ  հատ 

Հրդեհաշիջման աշխատանքներ կատարելու համար 

  
Բահ սուր ծայրով  հատ   
Հրշեջի կացին հատ   
Լինգ հատ   
Կեռ լինգ հատ   

Հրդեհաշիջման համար ջրի աղբյուր 

9.  

Հրշեջ հիդրանտ Արտաքին ջրացանցի վրա տեղադրված սարքավորում, որի միջոցով հրշեջ ավտո-
մեքենայով ջուր է վերցվում հրդեհաշիջման աշխատանքներ կատարելու համար   

Հրշեջ ջրավազան Հատուկ կառուցված ջրավազան` հարմարեցված հրշեջ ավտոմեքենաներով` ջուր 
վերցնելու համար   

Հրշեջ ջրի պահմանման տակառ 
(0.2 մ3  ոչ պակաս) Հրդեհի օջախ ջուր մատակարարելու միջոց   

Առաջին օգնության միջոցներ 

10.  
Պատգարակ հատ  Տուժածին տեղափոխելու համար   

Առաջին օգնության արկղ հատ Առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար   

Տարահանման համար օգտագործման միջոցներ 

11.  

Հզոր լապտեր Լուսավորություն ապահովելու համար   

Ազդարարման համակարգ Արտակարգ իրավիճակի կամ արտակարգ իրավիճակի սպառնալիքի ժամանակ 
անձնակազմին և ուսանողներին ազդարարելու համար   

Ձայնալուսային ազդարարման 
համակարգ 

Արտակարգ իրավիճակի կամ արտակարգ իրավիճակի սպառնալիքի ժամանակ 
տեսողության խնդիրներ ունեցող ուսանողներին ազդարարելու համար   

Լուսա-վիբրացիոն 
ազդանշանային համակարգ 

Արտակարգ իրավիճակի կամ արտակարգ իրավիճակի սպառնալիքի ժամանակ 
լսողության խնդիրներ ունեցող ուսանողներին ազդարարելու համար   

«FM» համակարգ FM համակարգ-ուլտրակարճ ալիքային փոքր ռադիոկայան է, որը օգնում է լսողու-   



Հ/հ Կարողություն Դերակատարություն/նշանակություն 
Տեղեկատվու-

թյուն առկայու-
թյան մասին 

Նշում-
ներ 

թյան սարք կրող մարդուն բարդ իրավիճակներում լսել: Այս համակարգի ազդե-
ցության շառավիղը 15 մ է, այսինքն՝ այն հասանելի է 15 մ շառավիղով 

տարածության մեջ 
Տարահանման ներքին 
լուսավորության համակարգ 

Գիշերօթիկ հաստատություններում (էլեկտրոէներգիայի բացակայության 
դեպքում) տարահանման ուղիները ցույց տալու համար   

Անհատական պաշտպանության միջոցներ 

12.  

Հակագազ Անհատական պաշտպանության միջոցները նախատեսված են անձնակազմին և 
ուսանողներին ռադիոակտիվ և թունավոր նյութերը, մանրէային, վիրուսային և 

այլ վարակային գործոնները օրգանիզմ թափանցելուց, ինչպես նաև  մաշկի կամ 
հագուստի վրա ընկնելուց պաշտպանելու համար։ Դրանք շնչառական 

օրգանների, մաշկի և լորձաթաղանթների պաշտպանության միջոցներ են։ 
Առաջիններից են հակագազերը, շնչադիմակները, հակափոշային, գործվածքե 

դիմակները, բամբակաթանզիֆային վիրակապերը և այլն 

  

Պաշտպանիչ շնչադիմակներ   

Պաշտպանիչ ձեռնոցներ   

Պաշտպանիչ ակնոցներ   

Կայուն յոդի պատրաստուկներ Վահանաձև գեղձի արգելափակման համար   
Համագործակցություն 

13.  

ԱԻՆ ՓԾ տարածքային 
ստորաբաժանման հետ 
համագործակցություն 

Համագործակցությունը ԱԻՆ հետ կնպաստի աղետների ռիսկի նվազեցման և 
արտակարգ իրավիճակներում արձագանքման կարողությունների բարձրացմանը 
(անձնակազմի ուսուցում, գործնական պարապմունքների համատեղ անցկացում, 

տեղեկատվության հավաքագրում) 

  

Այլ հաստատությունների հետ 
համագործակցություն 

Այլ հաստատությունների հետ համագործակցությունը կնպաստի աղետների 
ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում արձագանքման ոլորտներում 
փորձի փոխանակման և հնարավոր արտակարգ իրավիճակների դեպքում արագ 

և արդյունավետ փոխօգնությանը 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8C%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8%D5%A1%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE_%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A6%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%B7%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%87%D5%B6%D5%B9%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D5%AF&action=edit&redlink=1


Աղյուսակ N 4 

Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

1.  Երկրաշարժ 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

    3x3=9 

2.  Հրդեհ 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

    3x3=9 

3.  Սողանք 
1-գործակից  

(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 
նյութական առարկաների վրա) 

0       



Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

4.  Քարաթափում 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

5.  Գրունտների 
նստվածքներ 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

    2x3=6 



Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

6.  Հեղեղում 
(գետավարարում) 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

7.  Ամպրոպ/կայծակ 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

  +   

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      



Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

8.  Սելավ 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

9.  ՈՒժեղ քամիներ 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

  
 

  

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

10.  Առատ տեղումներ 
(անձրև) 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա)   
      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

      



Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

11.  Առատ տեղումներ 
(ձյուն) 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

12.  Կարկուտ 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

      



Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

13.  Անտառային 
հրդեհներ  

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

14.  Փլուզում 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

15.  Քիմիական վթար 
1-գործակից  

(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 
նյութական առարկաների վրա) 

        



Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

16.  
Ջրամբարի 
պատվարի 
փլուզում 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

17.  
Պոչամբարի 
պատվարի 
փլուզում 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      



Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

18.  Միջուկային վթար 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

19.  

Գազի 
արտահոսքից 

թունավորում կամ 
պայթյուն 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      



Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

20.  Էլեկտրա-
ենթակայան 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

21.  

Բարձրավոլտ 
էլեկտրական 

հաղորդակցման 
գծեր 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

22.  
Ճանապարհա-

տրանսպորտային 
պատահարներ 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա)   
      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

      



Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

23.  
Վերամբարձ 

կռունկ/բարձր 
խողովակ 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

24.  Համաճարակային 
բռնկում  

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

      



Ռիսկի հաշվիչ (Հավանականություն  X Ազդեցություն = Ռիսկի գործակից /ՀxԱ 0-9/) 

Հ/հ Վտանգ Ազդեցություն /Ա 1-3/ 
Վտանգի հավանականությունը 

0-գործակից  
(հավանական չէ) 

1-գործակից (քիչ 
հավանական է) 

2-գործակից 
(հավանական է) 

3-գործակից (շատ 
հավանական է) 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

25.  

Ականների և 
ականապատված 

տարածքների 
վտանգ (լքված 

պայթուցիկ 
զինամթերք) 

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

26.  

Հակառակորդի 
ուղիղ կրակի 

հասանելիություն 
խաղաղ 

պայմաններում  

1-գործակից  
(չափավոր ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական առարկաների վրա) 

  

      

2-գործակից  
(ուժեղ ազդեցություն գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

3-գործակից 
 (աղետալի ազդեցություն անձնա-
կազմի, ուսանողների, գույքի և այլ 

նյութական արժեքների, շենքի կառուց-
վածքների և ենթահամակարգերի վրա) 

      

 

 



7-ից 9 ցուցանիշների 
դեպքում 

Բարձր 
պատրաստականության/ 

արձագանքման մակարդակ 

Արձագանքում, վթարավերականգնողական 
աշխատանքներ, հետևանքների վերացում 

3-ից 6 ցուցանիշների 
դեպքում 

Պատրաստականության 
մակարդակ 

Անձնակազմի իրազեկման, ուսուցման, 
կարողությունների զարգացման, կանխման, 

կանխարգելման, աղետների ռիսկի նվազեցման ու 
աղետների հնարավոր հետևանքների նվազեցման 

միջոցառումները պարտադիր են կատարման համար 
0-ից մինչև 2 

ցուցանիշների դեպքում ԱՌԿ պլանում սույն վտանգը չդիտարկել 
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