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ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ.  
ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախա րա-
րությունը բնակչության պաշտպանության, 
պատ  րաստվածության և հանրային իրազեկման 
բարձ րացման շրջանակներում ակտիվ աշ-
խատանք է տանում նաև դեռահասների և երե-
խա ների շրջա նում: Զարգանում    է պատանի 
հրշեջ-փրկարար նե րի շարժումը, իսկ փոքրիկ 
երեխաների  համար պատ րաստվում են տար-
բեր ուսուցողական նյութեր ու կազմակերպվում 
զանազան միջոցառումներ:   

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Երևան քաղաքի և մարզային 
փրկա  րարական վարչությունները, Երևանի քա-
ղա քա պետարանի և ՀՀ մարզպետարանների 
հետ հա մատեղ, 200 և ավելի սովորողներ ունե-
ցող հան րա կրթական դպրոցներում ստեղծել 
են պատանի հրշեջ-փրկարարների 601 թիմ` 11-
17 տարեկան 5365 աշակերտներով: Նշված թի-
մերի հետ պար բերաբար անցկացվում են տե-

ԱԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՅՈՒԸՆԿԱԼԵԼ Է ԱՊԱԳԱ ՓՐԿԱՐԱՐՆԵՐԻՆ

սա կան և գործնական պարապմունքներ, իսկ 
այս տարվա մարտին ՀՀ բոլոր մարզերում և 
Երևան քաղաքում կազ մա կերպվել են տեղական 
առաջնություններ:

Ապրիլի 16-ին «Հայաստան» մարզական 
միութ  յուն հասարակական կազմակերպության 
սպոր տային հրապարակում անցկացվեց պա-
տա նի հրշեջ-փրկարարների հանրապետական 
մար զա կան ամենամյա առաջնությունը: Մաս-
նակ ցում էին Երևան քաղաքի մրցաշարի առա-
ջին 3 տեղերը զբաղեցրած և ՀՀ մարզերի հա-
վա քական թիմերը` ընդհանուր 12 թիմ: Մի ջո-
ցառման կազմակերպիչն էր ՀՀ արտակարգ 
իրա վիճակների նա խա րա րութ յունը:

Մանկապատանեկան մրցաշարն անց կաց-

վում է էքստրեմալ իրավիճակներում կողմնո-
րոշվելու, գործ նական գիտելիքներ ստանալու, 
առողջ ապ րե լակերպի, երիտասարդ սերնդի 
ֆիզիկական, հո գեբանական զարգացման, ինչ-
պես նաև այլ երկրների պատանի հրշեջների և 
փրկարարների միջև փորձի փոխանակման 
նպատակով:

Չնայած անձրևային եղանակին և ցածր ջեր-
մ աստիճանին` պատանիները ոգևորված էին ու 
պատրաստակամ հաղթահարելու բոլոր դժվա-
րությունները, որպեսզի նվաճեն բաղձալի գա-
վաթն ու ստանան Հայաստանը միջազգային 
հա վաք նե րում ներկայացնելու իրավունք:

Մրցաշարի ընդհանուր արդյունքներով՝ 1-ին 
տեղը գրավեց Արարատի մարզի հավաքական 
թիմը, իսկ Վայոց ձորի և Արագածոտնի մարզերի 
հավաքական թիմերը զբաղեցրին հա մա պա-
տաս խանաբար` 2-րդ և 3-րդ հորիզոնականները: 
Հաղ թող թիմերին հանձնվեցին դիպլոմներ, իսկ 
մյուս մասնակիցներին՝ հավաստագրեր:

Ընտրված լավագույն 7 պատանիներից 
կազմ  ված ՀՀ ԱԻՆ պատանեկան հավաքական 
թիմը 2016թ. հուլիսի 7-16-ը կմեկնի Բելառուս, 
որտեղ անցկացվող  պատանի հրշեջ-փրկա-
րարների 14-րդ միջազգային հավաքին կներ-
կայացնի Հայաս տանը:
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Ապրիլի 19-ին ՀՀ ԱԻ նախարարությունում 
հյուրընկալվել էին «Հեքիաթ» մանկական կենտ-
րոնի սաները:

Նախարարության նախաձեռնությամբ՝ ման-
կա կան կենտրոնի միջին և ավագ խմբերի 4-6 
տա րե կան 35 երեխա հնարավորություն ունե-
ցան այցե լելու Ճգնաժամային կառավարման 
ազգային կենտ րոն (ՃԿԱԿ): Նպատակն էր 
փոքրիկ ներին բացատրել, թե ինչ է «911» ծա ռա-
յութ յունը, և որ դեպքերում է հարկավոր զանգել 
«911»: 

ՃԿԱԿ պետ, փ/ծ գնդապետ Հ. Խանգելդյանը 
փոքրիկ հյուրերին ներկայացրեց կենտրոնի աշ-
խատանքը: Մեծ ուշադրությամբ լսելով «911» 
ծառայության շուրջօրյա աշխատանքի նկա րա-
գրութ յունը՝ փոքրիկները սկսեցին հարցեր 
ուղղել կենտրոնի պետին: Նրանց հետաքրքրում 
էր, թե արդյո՞ք իրենց հասակակիցներից 
զանգեր ստաց վում են, ինչպես են վարժեցնում 
փրկարար շներին և հատկապես ինչ կարող են 
անել: Պատասխանելով փոքրիկների հարցերին՝ 
Հ. Խանգելդյանը նշեց, որ զանգեր ստացվում 
են, բայց շատ հաճախ դրանք պարզապես 
փոքրիկ չարաճճիություններ են: Զան գերը 
պետք է լինեն միայն անհրաժեշտության դեպ-
քում, այլապես` կխոչընդոտեն ծառայության 
աշ  խատանքը: 

ՃԿԱԿ պետը երեխաներին խորհուրդ տվեց 
տանը հնարավորինս զգույշ լինել էլեկտ րա կա-
նության, գազի, ջրի հետ առնչվելիս և հետևել 
ան վտանգության կանոններին, որպեսզի 
չվտան գեն   ինչպես իրենց, այնպես էլ` ընտա-
նի քի անդամների կյանքն ու առողջությունը:

«Հեքիաթ» մանկական կենտրոնի հիմնադիր 
տնօրեն Կարինե Թովմասյանը շնոր հա կա լութ-
յուն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար և 
հույս հայտնեց, որ նմանատիպ հանդիպումները 
կլինեն շարունակական.

-Մեր այսօրվա այցն ամենից առաջ նպատակ 
ունի երեխաներին ցույց տալ, թե ինչպես է 
աշխատում «911» ծառայությունը և սովորեցնել 
նրանց ուշադիր լինել միմյանց հանդեպ: Նման 
միջոցառումները կարող են ազդեցություն 
ունենալ նաև երեխայի ապագա մաս նա գի-
տութ յան ընտ րության հարցում: Բոլորս էլ գի-

տենք, որ փրկարարի աշխատանքը դժվար ին-
ներից մեկն է, բայց դա չի խանգարում շատերին 
ընտրել հենց այս ուղին: Հուսով եմ` մեր սաներից 
շատերը հետագայում կդառնան այօրվա փրկա-
րարին արժանի փո խա րի նողներ:

Հանդիպման ավարտին ՀՀ ԱԻ նա խա րա-
րութ յան կողմից փոքրիկներին խորհրդանշական 
նվեր ներ հանձնվեցին:


