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Երաշխավորվել է հրատարակման Հայաստանի Ֆիզիկա կան կուլ
տուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի գիտա կան խորհրդի 
որոշմամբ
 

Գրախոսներ`   Ս.Ն. Ազարյան  Ռուսհայկական փրկարարա կան կենտ րո նի 
համանախագահ, միջազգային կարգի փրկարար, գեներալ 
լեյտենանտ Ս. Շահմու րադ յա ն – ԱԻՆ ՃԿՊԱ փրկարարա
կան ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, ՓԾ գնդապետ, մի
ջազ գային կարգի փրկարար 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ընդհանրացված է աղետ ների 
դեպքում համաշխարհային խմբակցությունների կող մից մարդա սիրական 
կազմակեր պություն ների արդյունավետ օգ նութ յան ցու  ցա բերման և 
աղետների արձագանքման համակարգի գործու նեու թ յունը:

Աշխա տան քը նախատեսված է փրկարարական ստորա բաժանում
ների ղեկավարների, բարձրագույն հատուկ ուսում նական հաստա տու
թյուն ների ուսանողների, միջազգային կար գի փր կարարների, աղետ նե րի 
գոտում ՄԱԿի ստորաբաժա նումների կազմում աշ խա տող կոորդինա
տորների և փոր ձա գետների համար: 
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Գիրքը նվիրվում է §Սպիտակ¦ 88ի երկրա

շարժի 30 ամյակին:

Շնորհակալական խոսքս եմ հղում` ՀՖԿՍՊԻ 
§Փրկա րարական գործ¦ մասնագիտության հիմ նա
դիր և մեծ ման կավարժ Ա.Ա. Չատինյանին, ինչ պես 
նաև աշխատանքի կայացմանը աջակցած մի ջազ
գային կարգի փրկարարներ` Ս. Շահմու րադ յա նին,  
Ս. Բիձյա նին:

 
ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ
Ուշացած, բայց հիմ նավոր դասեր պետք է քաղել մեծ 
ող բերգութ յունից, քանի որ թույլ տրված սխալներն 
անթիվ են, իսկ սխալ ներ թույլ տվողները՝ աննե րե
լիորեն շատ։ 

 Ս. Հ. Դանիելյան
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ԽՈՍՔ ԸՆԹԵՐՑՈՂԻՆ

1988 թ. Ս պի տա կի երկ րա շար ժից դա սեր քա ղե ցին ոչ միայն 

հայ ժո ղո վուր դը, այլև ամ բողջ աշ խար հը։ Եր կի րը վե րա փոխ վեց 

Ս պի տա կի երկ րա շար ժից հե տո։ 

ՖԿՀՊԻ-ը հաս կա նա լով բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի 

անհ րա ժեշ տութ յու նը նա խա ձեռ նեց և  ի րա կա նաց րեց «Փր կա-

րա րա կան գործ» մաս նա գի տութ յան ստեղ ծու մը: Ար դեն 1995թ.

ին ԱԻՎ հա մալր վեց ա ռա ջին բարձ րա գույն կրթութ յամբ փրկա-

րար նե րով: 

Այժմ գոր ծող ԱԻՆ-ը իր հար կի տակ է հա վա քել տար բեր 

հզոր ստո րա բա ժա նում ներ՝ փրկա րար ծա ռա յութ յուն, սեյս միկ 

պաշտ պա նութ յան ծա ռա յութ յուն, տեխ նի կա կան ան վտան գու

թյուն, հիդ րո մետ ծա ռա յութ յուն և  այլն: 

Այս կա ռույ ցում 3000ից ա վե լի հրշեջփրկա րար ներ կա տա

րե լա գործ վել են, վե րապ րո ֆի լա վոր վել, տեխ նի կա պես ա պա

հով վել և  ու սու ցան վել։ Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա-

րութ յան ՓԾ փրկա րա նե րը ան ցել են բազ մա թիվ քննութ յուն ներ, 

փոր ձա ռութ յուն են ձեռք բե րել, և 2015 թ. սեպ տեմ բե րից հան դի

սա նում են Մի ջազ գա յին ո րո նո ղա փրկա րա րա կան խորհր դատ

վա կան խմբի (INSARAG) ան դամ: Այս կա ռույ ցում ընդգրկ ված են 

զար գա ցած երկր նե րի` աշ խար հի լա վա գույն փրկա րար նե րը։ 

Մեր փրկա րար նե րի այդ խմբի ան դամ նե րը տի րա պե տում են 

անգ լե րե ն լեզ վին, հան դեր ձանքն ու տեխ նի կա կան հա գեց վա-

ծութ յու նը, պրո ֆե սիո նա լիզ մը թույլ են տա լիս նրանց յու րա-

քանչ յուր երկ րում գոր ծել, հա վա սա րը-հա վա սա րի պես: 

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յու նը, Ճգ նա ժա

մա յին կա ռա վար ման ազ գա յին կենտ րոն նե րը և 911 ծա ռա յութ

յու նը կա րո ղա ցել է մեր բնակ չութ յան հա մար ա պա հո վել վստա



5

հութ յան մի կա ռույց, որ յու րա քանչ յուր պա հի ա մեն ոք կա րող է 

զան գել 911 և ն րան կօգ նեն հաղ թա հա րել կեն ցա ղա յին ա մե նա

պար զից մինչև ա մե նա բարդ դեպ քե րը։ 

Հա մաշ խար հա յին փոր ձը վկա յում է, որ մե ծա ծա վալ ա ղետ

նե րի դեպ քում որ ևէ պե տութ յուն ի վի ճա կի չէ զուտ իր ու ժե րով և 

կա րո ղութ յուն նե րով ար ձա գան քե լու ստեղծ ված ի րա վի ճա կին և 

վե րաց նե լու ա ռա ջա ցած հետ ևանք նե րը: Հետ ևա բար, ան չափ 

կար ևոր է այս գոր ծում տե ղա կան ու մի ջազ գա յին կազ մա կեր

պութ յուն նե րի դե րը, ո րոնք ի րենց գոր ծու նեութ յամբ նպաս տում 

են պե տութ յան առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի լուծ մա նը: Այս տե

սանկ յու նից Հա յաս տա նը կա րե լի է դա սել մի ջազ գա յին հան րու

թյան կող մից շո շա փե լի ա ջակ ցութ յուն ստա ցող երկր նե րի շար

քը, քան զի ներ կա յումս երկ րում գոր ծում են նման կազ մա կեր

պութ յուն ներ և շա տե րը ծրագ րեր են ի րա կա նաց նում ա ղետ նե րի 

կա ռա վար ման ո լոր տում: 

Հա յաս տա նը Ս պի տա կի ա ղե տա լի երկ րա շար ժից հե տո դար

ձել է ոչ միայն տա րա ծաշր ջա նի, այլև աշ խար հի ա ռա ջա տար պե

տութ յուն նե րից մե կը` ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ո լոր տում 

պատ րաստ վա ծութ յան տե սանկ յու նից: 

Հա յաս տանն օգ նութ յուն ներ մու ծող երկ րից դար ձել է օգ

նութ յուն ար տա հա նող եր կիր և պատ րաստ է ա ջակ ցել բո լո րին:

Աշ խա տան քում յու րա հա տուկ շեշ տադ րում նե րը ար ված են 

մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց

ման ա ռա վել կար ևոր տար րե րի վրա` Ո.Փ. աշ խա տանք նե րի 

անց կաց ման տակ տի կա յի և ռազ մա վա րութ յան, արդ յու նա վետ 

կա պի հաս տատ ման, գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում վե րա

կանգն ման մի ջո ցա ռում նե րի հար ցե րի և  այլն:

 Մ.գ.թ., դոցենտ` Ս.Հ. Դանիելյան
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ОТЗЫВ

Сре ди лю дей са мых гу ман ных про фес сий, необ хо ди мых об
щест ву не за ви си мо от его со циаль нопо ли ти чес ко го уст ройст ва, 
зас лу же но по чет ное место за ни мают спа са те ли – лю ди, всег да го
то вые прий ти на по мощь и пре дотв ра тить бе ду.

При род ные и тех но ген ные чрез вы чай ные си туа ции при во дят к 
воз ник но ве нию сти хий ных бедст вий, ава рий, ка таст роф с мно го
чис лен ны ми че ло ве чес ки ми жерт ва ми, ог ром ны ми ма те риаль ны ми 
по те ря ми. 

Про ти во дейст вие чрез вы чай ным си туа циям раз лич но го ха рак те
ра пу тем соз да ния устой чи вой инф раст рук ту ры на се лен ных пунк тов 
яв ляет ся пер воо че ред ной за да чей всех ор га нов власти. В свя зи с 
этим все бо лее воз растает зна че ние под го тов ки спе циа листов с 
выс шим об ра зо ва нием, спо соб ных гра мот но и уме ло конт ро ли ро
вать обста нов ку на тер ри то риях, пре дотв ра щать воз ник но ве ние 
экст ре маль ных си туа ций и обу чать дейст виям на се ле ние.

За пос лед ние го ды уве ли чил ся как масш таб при род ных ка таст
роф, так и ко ли чест во жертв. что бы улуч шить по тен циал го су
дарств и по мочь им в под го тов ке и реа ги ро ва нии, Ор га ни за ция 
Объе ди нен ных На ций и Меж ду на род ная фед е ра ция Крас но го 
Креста не дав но пе рес мот ре ли свои стра те гии, ди рек ти вы, а так же 
инст ру мен ты.

Меж ду на род ная кон суль та тив ная груп па по воп ро сам поис ко
воспа са тель ных опе ра ций (ИН СА РАГ) представ ляет со бой межп
ра ви тельст вен ную сеть, за ни маю щую ся воп ро са ми поис ко воспа
са тель ных ра бот (ПСР) в го ро дах и реа ги ро ва нием на воз ни каю
щие чрез вы чай ные си туа ции. Груп па ИН СА РАГ бы ла соз да на в 
1991 го ду по сле дам ини циа ти вы меж ду на род ных поис ко воспа са
тель ных ко манд, при шед ших в 1988 го ду на по мощь Ар ме нии, пост
ра дав шей от зем лет ря се ния. 

Для ока за ния по мо щи в слу чае сти хий ных бедст вий гу ма ни тар
ным ор га ни за циям тре бует ся сог ла сие соот ветст вую ще го го су
дарст ва. 

 В дан ной ра бо те ав тор очень чет ко предста вил роль пост ра дав
ших го су дарств и меж ду на род ных гу ма ни тар ных струк тур.
Рецензент   Межправительственный “Российско – Армянс кий 

центр гуманитарного реагирования”, Содиректор 
центра Полещук Ю. В.
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Բ նա կան եր ևույթ ներն ինք նին ա ղետ չեն: Դ րանք այն ժա  

մանակ են ա ղետ դառ նում, երբ մար դը հայտ նվում է նրանց 
գործու նեութ յան ո լոր տում: Այ սինքն, ե թե ու ժեղ երկ րա շարժ կամ 
ջրհե ղեղ է տե ղի ու նե նում անբ նա կե լի տա րած քում, ա պա այդ 
եր ևույթ նե րը վտանգ չեն ներ կա յաց նում և մարդ կա յին զո հե րի 
պատ ճառ չեն դառ նում: Երբ մար դը բնակ վում է սեյս մա ակ տիվ 
կամ սո ղան քավ տանգ գո տում, ա պա են թարկ վում է այդ եր
ևույթ նե րի ազ դե ցութ յա նը և դ րա հետ ևան քով կրում զրկանք
ներ: Այդ եր ևույթ նե րը դիտ վում են որ պես ա ղետ ներ:

Ժա մա նա կա կից հա սա րա կութ յու նում անհ նա րին է պատ կե
րաց նել երկ րի նոր մալ կեն սա կեր պը ա ռանց հա մա պա տաս խան 
օ պե րա տիվ ծա ռա յութ յուն նե րի, ո րոնք ար տա կարգ ի րա վի ճակ
նե րի դեպ քում կծա վա լեն ան հե տաձ գե լի մի ջո ցա ռում ներ: Հ րա
տապ գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը մե ծա մա սամբ 
կախ ված է հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան պատ րաս
տութ յուն ու նե ցող մաս նա գետ նե րից, պրո ֆե սիո նալ փրկա րար
նե րից: Բո լոր փրկա րա րա կան խմ բե րի ան դամ նե րից պա հանջ
վում է ճիշտ հաղ թա հա րել տա րա տե սակ բնա կան ար գելք նե րը, 
ար ձա գան քել ցան կա ցած տեխ նա ծին վթա րի: Իսկ նման ար
գելք նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար փրկա րա րից պա հանջ վում է ոչ 
միայն ֆի զի կա կան կոփ վա ծութ յուն և տե սա կան գի տե լիք ներ, 
այլև տեխ նի կա կան և տակ տի կա կան հնարք նե րի, տեխ նի կա
կան մի ջոց նե րի լիար ժեք տի րա պե տում: Սա է այն հիմ նա կան և  
ա ռաջ նա հերթ պայ մա նը, ո րից կախ ված է հե տա գա աշ խա տանք
նե րի հա ջո ղութ յուն նե րը:

Հաշ վի առ նե լով 1988 թվա կա նին Ս պի տա կում տե ղի ու նե

ցած ա ղե տա լի երկ րա շար ժի դա սե րը՝ մի ջազ գա յին փրկա րա րա

կան կա ռույց նե րը գի տակ ցե ցին, որ անհ րա ժեշտ է ու նե նալ ար

տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում մար դա սի րա կան ար ձա գանք ման 
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հա մա կարգ՝ հստակ նպա տակ նե րով, գոր ծա ռույթ նե րով, դե րա

կա տար նե րով և  ըն թա ցա կար գե րով: Այս հա մա կար գը հիմ նե լու 

և կա տա րե լա գոր ծե լու հիմ նախն դի րը ի րա կա նաց վել է ՄԱԿի 

կող մից: 

Արդ յուն քում հիմն վեց Մի ջազ գա յին ո րո նո ղա փրկա րա րա

կան խորհր դատ վա կան խումբ (INSARAG), ո րի նպա տա կը տու

ժած երկր նե րին մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան օգ նութ յան տրա

մադ րումն է, մի ջազ գա յին ո րո նո ղափր կա րա րա կան խմբե րին 

ներ կա յաց վող նվա զա գույն պա հանջ նե րի սահ մա նու մը և լայ նա

ծա վալ երկ րա շար ժե րի դեպ քում մի ջազ գա յին օգ նութ յան հա մա

կարգ ման ե ղա նակ նե րի մշա կումն է:

Մինչև 2015 թվա կա նը Մի ջազ գա յին ո րո նո ղա փրկա րա րա

կան խորհր դատ վա կան խմբի (INSARAG) ան դամ էին ՄԱԿի 194 

ան դամ երկր նե րից 33ը: 2015 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան րա

պե տութ յան ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յու նը 

գե րա զանց հանձ նե լով ՄԱԿի Մի ջազ գա յին ո րո նո ղափր կա րա

րա կան խորհր դատ վա կան խմբի (INSARAG) ո րա կա վո րու մը և 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը ՄԱԿի 194 ան դամ երկր նե  րի 

շար քում դար ձավ Մի ջազ գա յին ո րո նո ղափր կա րա րա կան խոր

հր դատ վա կան խմբի (INSARAGի) 34րդ  ան դա մը:

Մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներն ա վե լի ու 

ա վե լի հա ճախ են կի րառ վում որ պես երկր նե րին արդ յու նա վետ 

օգ նութ յան ցու ցա բեր ման մի ջոց, որ տեղ ա ղետ նե րի հան դեպ ար

ձա գանք ման հա մա կար գը ան բա վա րար է զար գա ցած, կամ էլ 

ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի մասշ տա բը գե րա զան ցում է սե փա

կան ու ժե րով և մի ջոց նե րով վե րաց ման հնա րա վո րութ յու նը: Այդ 

մար դա սի րա կան դրա կան մի տու մը կրում է օբ յեկ տիվ բնույթ: 

Ա ռա ջին` մար դու և բ նութ յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում հսկա
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յա կան ճգնա ժա մի ա ճը բե րում է բնա կան հա մա ղետ նե րի մասշ

տաբ նե րի և  ու ժի ա վե լաց ման: Երկ րորդ` բնա ծին և տեխ նա ծին 

ա ղետ նե րը դառ նում են ա վե լի փոխ կա պակց ված, ա ճում է մար

դու և բ նութ յան կախ վա ծութ յու նը տեխ նո լոր տի վի ճա կից: Եր

րորդ` մարդ կութ յու նը ա վե լի հստակ է գի տակ ցում, որ սե փա կան 

անվ տան գութ յան հա մար կա րե լի է պայ քա րել միայն մի ջազ գա

յին հան րութ յան հա մա ձայ նեց ված ու ժե րով: Չոր րորդ` ա ղետ նե

րի կան խար գել ման և ն րանց հետ ևանք նե րի վե րաց ման տեխ նի

կա յի և տեխ նո լո գիա նե րի ան հա վա սա րա չափ զար գա ցու մը թույլ 

չի տա լիս նույ նիսկ ա ռա վել զար գա ցած երկր նե րին ի րենց հան

գիստ զգալ այդ ա ռու մով թույլ հար ևան նե րի առ կա յութ յան դեպ

քում: 

Ս տեղծ ված է մար դա սի րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի 

ամ բողջ գու նապ նակ, նա խա տես ված ա ղետ նե րի դեպ քում օգ

նութ յան ցու ցա բեր ման հա մար: Ն րան ցից ա ռա վել հզոր և հե ղի

նա կա յին է հա մար վում Միա ցալ Ազ գե րի Կազ մա կեր պութ յու նը 

(ՄԱԿ), որն իր կազ մում ու նի հու մա նի տար հա մա կար գի ստո րա

բա ժա նում ներ: Արդ յու նքում կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ XXI –րդ 

դա րի սկզբին, գո յութ յուն չու նի ոչ մի խո շոր ա ղետ, երբ դո նոր 

պե տութ յուն նե րը, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը օգ նութ

յուն չեն ցու ցա բե րել տու ժած երկր նե րին: 

ՀՀ ԱԻՆ ստեղ ծու մից հե տո նրա ստո րա բա ժան ման անձ նա

կազ մը բազ միցս մաս նակ ցել է մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան 

գոր ծո ղութ յուն նե րի: Ն ման գոր ծո ղութ յուն նե րի անց կաց ման 

փոր ձը կա րիք ու նի ի մաս տա վոր ման և  ո րո նո ղա փրկա րա րա կան 

աշ խա տանք նե րի տեխ նո լո գիա նե րի և կա ռա վար ման ա ռա վել 

ռա ցիո նալ հնարք նե րի գործ նա կան կի րառ ման: 
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Ձեռ նար կում յու րա հա տուկ շեշ տադ րում նե րը ար ված են մի

ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման 

ա ռա վել կար ևոր տար րե րի վրա` ո րո նո ղափր կա րա րա կան աշ

խա տանք նե րի անց կաց ման տակ տի կա յի և ռազ մա վա րութ յան, 

արդ յու նա վետ կա պի հաս տատ ման, գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց

քում վե րա կանգն ման մի ջո ցա ռում նե րի հար ցե րի և  այլն: 

Ու սում նա կան ձեռ նար կը նա խա տես ված է փրկա րա րա կան 

ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար նե րի, բարձ րա գույն հա տուկ  

ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ու սա նող նե րի, մի ջազ գա յին 

կար գի փր կա րար նե րի, ա ղետ նե րի գո տում ՄԱԿի ստո րա բա  

ժանում նե րի կազ մում աշ խա տող կոոր դի նա տոր նե րի և փոր ձա

գետ նե րի հա մար: 
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ԳԼՈՒԽ 1 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1. Որոնման և փրկման հարցերով միջազգային 
խորհրդատվական խումբ

Ո րոն ման և փրկ ման հար ցե րով խորհր դակ ցա կան խում բը 

ձևա վոր վել է 1991թ. որ պես կոո պե րա տիվ միա վոր UN(ՄԱԿ) և  

ազ գա յին SAR (ո րո նո ղա փրկա րա կան) կազ մա կեր պութ յուն: Ն րա 

մեջ են ընդգր վել տար բեր երկր նե րի SAR ներ կա յա ցու ցիչ ներ և 

տար բեր պատ կա նե լիութ յան և  են թա կա յութ յան ի րա վա կան 

կազ մա կերպ չա կան կա ռույց ներ (պրո ֆե սիո նալ, կա մա վո րա

կան, ա սո ցիա տիվ, պե տա կան, ոչ պե տա կան և  այլն): Արդ յուն

քում փորձ է ար վել ձևա վո րե լու ո րոն ման և փրկ ման մի ջազ գա

յին հա մա կարգ: Ա ռա վել մոտ գտնվե լով ազ գա յին ո րո նո ղա

փրկա րա րա կան ռե սուրս նե րին INSARAGն  այ սօր հա վակ նում է 

կենտ րո նի դե րը, ըն դու նակ լի նե լով հա մա խմբել տար բեր ո րո նո

ղափր կա րա րա կան ռե սուրս ներ: Այդ ուղ ղութ յամբ ար դեն ար վել 

են մի շարք կա ռուց ված քա յին քայ լեր: Գո յութ յուն ու նե ցող հա

մա կար գը դեռ կրում է խոր հր դակ ցա կան, տե ղե կա տվա կան և 

հանձ նա րա րա կան բնույթ: Ներ կա յումս INSARAGի ջան քե րով 

ստեղծ վել է մի ջազ գա յին ո րո նո ղա փրկա րա րա կան կա ռույց նե րի 

տվյալ նե րի բա զա, որ տեղ պահ վում են թի մե րի կի րառ ման ո լոր

տի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի տե ղե կութ յուն նե րը:

Հա մոզ մունք կա, որ դա թույլ կտա սեղմ ժամ կե տում ար տա

կարգ ի րա վի ճակ նե րի գո տի ներգ րա վել անհ րա ժեշտ ու ժեր և 

մի ջոց ներ: Մ շակ վել են մի շարք ու ղե ցույց ներ և հ րա հանգ ներ, 

ո րոնց դերն է թեթ ևաց նել ԱԻի ցան կա ցած փու լում աշ խա
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տանք նե րին մի ջազ գա յին ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մե րի 

ներգ րավ ման գոր ծըն թա ցը, մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր

ծո ղութ յուն նե րին մաս նա կից ազ գա յին կազ մա վո րում նե րի տեխ

նի կա կան հա գեց վա ծութ յան և  անձ նա կազ մի պատ րաս տութ յան 

պա հանջ նե րի միաս նա կա նա ցու մը:

INSARAG–ը կազմ ված է ղե կա վա րից, ղե կա վա րող խմբից, 

շրջա նա յին և  աշ խա տան քա յին խմբից: Խմ բի կազ մի մեջ են 

մտնում մի ջազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու ըն դու

նակ` UN OCHAի (մար դա սի րա կան հար ցե րի կոոր դի նա ցիա յի 

գրա սեն յա կի, մի ջազ գա յին Կար միր Խա չի և Կար միր Մա հի կի /

IFRC/ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, մի ջազ գա յին SAR թի մե րի ղե կա վար

նե րը): 

Տա րա ծաշր ջա նա յին խմբե րը բա ժան վում են հետ ևյալ բա

ժան մունք նե րի` Աֆ րի կաԵվ րո պա, Մեր ձա վոր ար ևելք, Ա մե րի

կա (Հյու սի սա յին, Կենտ րո նա կան և Հա րա վա յին), Ա սիա կան Խա

ղաղ օվ կիա նոս յան շրջան նե րի: Աշ խա տան քա յին խմբե րը ստեղծ

վում են ա ռան ձին, ի հա մա պա տաս խան ըն թա ցիկ խնդիր նե րի: 

I.2.  Տուժած երկրի կողմից օգնության վերաբերյալ 

խնդադրման անցման ուղիները և ընթացակարգը

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պատ ճա ռով տու ժած երկ րի 

կող մից օգ նութ յան վե րա բեր յալ խնդրա դրման անց ման ու ղին և  

ըն թա ցա կար գը մե ծա պես կախ ված է մի շարք շար ժա ռիթ նե րից` 

կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կան ուղղ վա ծութ յու նից կամ ընդ հա

նուր առ մամբ տա րա ծաշր ջա նում քա ղա քա կան ի րա վի ճա կից, 

մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րին կամ դա շինք նե րին երկ

րի պատ կա նե լիութ յու նից, ԱԻ դեպ քում նրա պաշտ պա նութ յան 

հա մա կար գի պատ րաս տութ յան աս տի ճա նի առ կա յութ յու նից: 
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Ընդ հա նուր առ մամբ մի ջազ գա յին օգ նութ յան բո լոր հար ցե

րը ըստ տե սա կի կա րե լի է միա վո րել ե րեք խմբում.

•	 Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի դեպ քում փոխ օգ նութ յան 

վե րա բեր յալ միջ կա ռա վա րա կան հա մա ձայ նագ րե րի և  

այլ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի հի ման վրա (օգ նու

թյան ապ րիորհայտ նի ձևե րով և չափ սե րով նա խօ րոք 

խնդադր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յամբ), 

•	 օգ նութ յան կանչ մի ջազ գա յին հան րութ յա նը §ա ղե տի  

գո տու¦ տու ժած շրջա նի հայ տա րա րութ յամբ (§Բո լո րին, 

բո լո րին, բո լո րին... Ին չով կա րող եք....¦),

•	 UN լիա զոր ներ կա յա ցուց չին` երկ րի կա ռա վա րութ յան, 

UNDPի կոոր դի նա տո րի, UNHCR, WHO, UNEP կո մի սար

նե րի, UN–ի լիա զոր ներ կա յա ցուց չի կող մից օգ նութ յան 

ան մի ջա կա նո րեն պա հանջ (նպա տա կա յին, ա ռա վել 

հստակ ձևա կերպ ված պա հանջ): 

Բո լոր նմա նա տիպ խնդադ րում նե րին միա վո րում է այն, որ 

նրանք ան կախ ի րենց ձևից նախ և  ա ռաջ ուղղ ված են ՄԱԿին: 

Եվ որ պես կա նոն, բո լոր տար բե րակ նե րում լի նում է ՄԱԿի կող

մից օգ նութ յան ցու ցա բե րու մով պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն: 

Խն դադր ման ժա մա նա կա հատ վա ծում ար դեն միա նում են նաև 

ան հե տաձ գե լի օգ նութ յան ցու ցա բեր ման այլ մի ջազ գա յին մե

խա նիզմ ներ: Բա ցի այդ, վե րը նշված շատ պե տութ յուն ներ և 

կազ մա կեր պութ յուն ներ սո վո րա բար ինք նու րույն ա ռա ջար կում 

են տա րա տե սակ օգ նութ յուն ներ: 
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I.3. Միջազգային որոնողափրկարարական 

կազ մա  կեր պության արձագանքման հիմ նա կան կար գը

Ո րո նո ղափր կա րա րա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նող 

մաս  նա կից  կող մե րի ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը (չխառ նել մի

ջազ գա յին ԱԻի հետ ևանք նե րի վե րաց ման հետ) ու նեն բա վա

կա նին ձևա կան բնույթ: Կոնկ րետ կա նո նա կար գը ո րոշ վում է UN 

OCHAի կող մից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան հի ման վրա ազ

գա յին ո րո նո ղափր կա րա րա կան կազ մա կեր պութ յան թի մի ձևա

վոր ման փու լում, կամ փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն  ների անց

կաց ման ըն թաց քում:

Ն րանց բո լո րին պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել ե րեք 

են թախմ բե րի.

- UN –ի կազ մա կեր պութ յան, պար տա կա նութ յուն նե րը,

- պար տա կա նութ յուն նե րի պահ պա նում օգ նութ յուն ցու

ցա բե րո ղի կող մից, 

- պար տա կա նութ յուն նե րի պահ պա նում օգ նութ յուն ստա

ցո ղի կող մից:

Ըն թեր ցո ղին կա րող է վի ճե լի թվալ մեր կող մից ստորև բեր

ված ո րոշ դրույթ ներ: Այն անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ որ պես` 

«պատ րաս տութ յան և ռե սուրս նե րի վե րա բեր յալ նախ նա կան 

հա մա ձայ նութ յուն» UN–ի հո վա նա վո րութ յան ներ քո անց կաց վող 

գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման հա մար: 

1.3.1. UN /OCHA/ Կազմակերպության  

պարտա կա նությունները

- Պահ պա նել և մշ տա պես թար մաց նել մի ջազ գա յին փրկա
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րա րա կան ծա ռա յութ յան տվյալ նե րի տե ղե կա տվա կան 

բա զան:

- Տա րա ծել տե ղե կատ վա կան տե ղե կագ րեր, ա հա զան գի 

հա ղոր դագ րութ յուն ներ, տե ղե րում ի րա վի ճա կի զե կու

ցում, խնդրանք` օգ նութ յան կոչ:

- Օգ նութ յան ցու ցա բեր ման նպա տա կով փնտրել ռե սուրս

ներ:

- Հա մա ձայ նեց նել SAR թի մե րի ու ղար կու մը:

- Հա մա պա տաս խան դեպ քե րում ու ղար կել UNDAC 

(ա ղետ նե րի հետ ևանք նե րի կոոր դի նաց ման և գ նա հատ

ման խումբ) խումբ:

- Տու ժած երկ րում կազ մա կեր պել OSOCC (գոր ծո ղութ յուն

նե րի կոոր դի նաց նող կենտ րոն) և  ըն դուն ման կենտ րոն:

- Մինչև վերջ կա տա րել ա ղե տի են թարկ ված երկ րի առջև 

ստանձ նած բո լոր պար տա վո րութ յուն նե րը 

I.3.2. Աղետի ենթարկված երկրի պարտա վո րութ յունները

- SAR փրկա րա րա կան ու ժե րի հա մար սե փա կան տար բե

րիչ նշան նե րով տրանս պոր տի, պա րա գա նե րի, անձ նա

կազ մի և սար քա վո րում նե րի տրա մա դրում:

- Փո խադ րա մի ջո ցի և Է ներ գոար տադ րող սար քա վո րում

նե րի հա մար անհ րա ժեշտ քա նա կի վա ռե լի քի ա պա հո

վում:

- SAR թի մե րի հա մար անհ րա ժեշտ նյու թա տեխ նի կա կան 

և բժշ կա կան մի ջոց նե րի ա ռա վե լա գույն հա սա նե լիու

թյան ա պա հո վում, կամ դրանց ձեռք բեր ման ա ջակ ցու 

թյուն:
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- Բա զա յին ճամ բա րի տե ղա կայ ման հա մար տա րած քի 

տրա մադ րում: 

- SAR թի մե րի և ռե սուրս նե րի անվ տան գութ յան ա պա հո

վում:

- Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում լրա ցու ցիչ անձ նա կազ մի, 

թարգ մա նիչ նե րի, սար քա վո րում նե րի և ծախս վող նյու

թե րի տրա մադ րում:

Ա ղե տից տու ժած եր կի րը հրա ժար վում է պա հան ջել`

•	 ան հե տաձ գե լի բժշկա կան օգ նութ յան տրա մադ րում: (SAR 

թի մե րի կող մից նման օգ նութ յուն ցու ցա բեր վում է ի րենց 

հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ ման նե րում),

•	 ի րենց կի րառ ման ա ռու մով հա տուկ թույլ վութ յուն պա հան

ջող դե ղա մի ջոց ներ,

•	 կա րան տին շնե րի հա մար,

•	 մաք սա յին ըն թա ցա կար գե րի, ել քի և մուտ քի ռե ժի մի լիար

ժեք պահ պա նում, 

•	 կա պի մա սան գի տաց ված սար քա վո րում նե րի թույ լա տվու

թյուն, 

•	 փո խադ րա մի ջոց նե րի և սար քա վո րում նե րի մի ջազ գա յին 

հա վաս տագ րեր: 
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ԳԼՈՒԽ 2

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱ ՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

Հիմնական տեխնոլոգիական համակարգերը

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րին ար ձա գանք ման արդ յու նա վե

տութ յու նը կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից.

- ՀՀ ԱԻ կա ռա վար ման մար մին նե րի և պե տա կան իշ խա
նութ յուն նե րի կող մից տե ղե կատ վութ յան ա պա հո վում, 
ին չը գոր ծո ղութ յուն նե րի պատ րաս տութ յան ըն թաց քում 
նե րա ռում է անհ րա ժեշտ տվյալ նե րի ստա ցում և փո խա
նա կում,

- տար բեր մա կար դակ նե րում կա ռա վար չա կան լու ծում նե
րի մշա կում և  ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յան հա մա կար գի 
առ կա յութ յուն, ո րը թույլ կտա ընտ րել ար ձա գանք ման 
ռա ցիո նալ ձևեր և մե թոդ ներ, ներգ րա վել անհ րա ժեշտ 
ու ժեր և մի ջոց ներ, ի րա կա նաց նել մի ջազ գա յին փոխ գոր
ծո ղութ յուն ներ, 

- ո րո նո ղափր կա րա րա կան ծա ռա յութ յան գոր ծո ղութ յուն
նե րի պատ րաս տութ յուն, կադ րե րի ո րա կա վո րում, հա
տուկ սար քա վո րում նե րի, ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յի, 
փո խադ րա մի ջոց նե րի և կա պի, կեն սա պա հով ման մի ջոց
նե րի առ կա յութ յուն, 

- մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ֆի
նան սա կան և ռե սուր սա յին վի ճա կի ա պա հո վում, 

- ա ղե տի գո տու կազ մա կերպ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի և 
կոնկ րետ ո րո նո ղա փրկա րա րա կան մի ջո ցա ռում նե րի լա
վա գույն կազ մա կեր պում,
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- մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա

վանոր մա տի վա յին ա պա հո վում, 

- ԱԻում օգ նութ յուն ցու ցա բե րող ազ գա յին և մի ջազ գա յին 

մար մին նե րի հա մա կար գա յին փոխ գոր ծո ղութ յան առ

կա յութ յուն: 

Վե րը նշված յու րա քանչ յուր և  ո րոշ այլ գոր ծոն նե րի ի րա կա

նա ցու մը պա հան ջում է ո րո շա կի կազ մա կերպ չա կան մի ջո ցա

ռում ներ, տեխ նի կա կան մի ջոց ներ և ռե սուրս ներ: 

Բո լոր տե սա կի և չափ սե րի ԱԻ –ի ժա մա նակ կի րառ վող այդ 

գոր ծոն նե րը կա րե լի է հա մախմ բել մի քա նի հիմ նա կան տեխ նո

լո գիա կան բլոկ նե րում.

Տե ղե կատ վա կան բլոկ

Հա մախմ բում է մի ջո ցա ռում ներ, ուղղ ված ա ռաջ նա յին և  ողջ 

ո րո նո ղափր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն թաց

քում տե ղե կատ վութ յան ստաց մանն ու արդ յու նա վետ փո խա

նակ մա նը: 

Ո րո շում է տե ղե կատ վութ յան մշակ ման, փո խա նակ ման և 

ս տաց ման կար գը: Որ պես տեխ նի կա կան մի ջոց կի րառ վում է 

կա պի մի ջոց ներ, մշտա դի տարկ ման և հաշ վո ղատե ղե կատ վա

կան հա մա կար գեր: 

Մի ջազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար.

•	 Այս բլո կում ա ռա վել բար դութ յուն է ներ կա յաց նում նախ

նա կան փուլն, երբ ԱԻի գո տուց ստաց ված ա ռաջ նա յին 

տե ղե կա տվութ յու նը կրում է ա վե լի են թադ րա կան բնույթ 

և գործ նա կա նո րեն չի են թարկ վում ճշգրտ ման:

•	 ԱԻ –ի գո տում բա վա կա նին բարդ բա ղադ րիչ է հա մար

վում տե ղե կատ վա կան փո խա նա կու մը, այդ թվում գոր
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ծա դիր իշ խա նութ յան տե ղա կան մար մին նե րի, մաս սա

յա կան տե ղե կատ վա կան մի ջոց նե րի կող մից: 

Օ պե րա տիվ ղե կա վար ման կենտ րո նի բլոկ

Նե րա ռում է ի րա վա սու լու ծում նե րի ըն դու նու մը և տե ղե

կատ վութ յան լիար ժեք վեր լու ծութ յուն ա պա հո վող բո լոր գոր ծո

ղութ յուն նե րը, ո րո նո ղափր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 

պլա  նի ի րա կա նա ցու մը և մ շա կու մը, բո լոր մաս նա կից կազ մա

կեր  պութ յուն նե րի հա մա ձայ նե ցու մը: 

Ար տա ցո լում է ո րո նո ղափր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե

րի ա վարտ ման աշ խա տան քե րի բո վան դա կութ յու նը (արդ յունք

նե րի վեր լու ծութ յուն, հանձ նա րա րա կան նե րի մշա կում): Աշ խա

տան քում կի րառ վում է հա մա կարգ չա յին հա մա կար գեր և փոր

ձա գի տա կան գնա հա տա կան ներ: 

Մի ջազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ բնո րոշ են.

- Մո բի լի զա ցիոն ժա մա նա կա հատ վա ծի կրճա տումը, ներ

քին լրա ցու ցիչ ռե սուրս նե րի ա ռա վել մե կու սա ցումը:

- Թի մի առ կա ռե սուրս նե րին հա տուկ ու շադ րութ յան 

ա ռանձ   նա ցումը:

Յու րա հա տուկ տար րեր են հա մար վում.

- մաք սա յին ձևա կեր պում նե րի հա մար ար տա կրվող և 

ներկր վող սար քա վո րում նե րի փաս տա թղթե րի պատ

րաս տումը, կեն սա պա հով ման մի ջոց նե րի, սահ մա նի 

հատ  ման ըն թա ցա կար գե րի ձևա կեր պումը:

Փո խադ րա մի ջոց նե րի բլոկ

Բա ցա հայ տում է ո րո նո ղափր կա րա րա կան ստո րա բա ժան

ման շար ժու նա կութ յան ա պա հով ման կազ մա կերպ չատեխ նի

կա կան ճա նա պարհ նե րը, ա ղե տի գո տի անհ րա ժեշտ քա նա կի 
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փրկման և կե սա պա հով ման մի ջոց նե րի հասց նու մը: 

Հեն վում է մի շարք փո խադ րա մի ջոց նե րի ամ բող ջութ յան 

վրա` ինք նա թիռ ներ և  ուղ ղա թիռ ներ, հա տուկ մե քե նա ներ, ծո

վա յին և գե տա յին լո ղա ցող մի ջոց ներ, պա րաշ յու տաբե ռա յին 

հա մա կար գեր: 

Մի ջազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար.
•	 Ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մե րի շար ժու նա կութ յան 

նկատ   մամբ ա ռա վել կոշտ պա հանջ ներ:
•	 Բո լոր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը պետք է լի նեն 

§ա նիվ  նե րի վրա¦: 

Ո րո նո ղափր կա րա րա կան բլոկ 

Միա վո րում է փրկա րա րա կան ստո րա բա ժա նում նե րի կազ

մա ծո մի ջո ցա ռում նե րը և  օ ժան դա կող կա ռույց նե րը, ո րոնք թույլ 

են տա լիս` ա ղե տի գո տու մե կու սա ցում, տու ժած նե րի փնտրման 

անց կա ցում և ն րանց կյան քին և  ա ռող ջութ յա նը սպառ նա ցող 

վտան գի վե րա ցում, տու ժած նե րին ա ռա ջին օգ նութ յան ցու ցա

բե րում և  ա ռող ջա պա հա կան հիմ նարկ ներ տե ղա փո խում, փրկա

րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նա կից նե րի և  ա ղե տի գո

տում գտնվող ան ձանց ան վտան գութ յան ա պա հո վում, ի րա վի

ճա կի վատ թա րա ցում թույլ չտա լու կամ կեն սա գոր ծու նեու  թյու նը 

վե րա կանգ նող մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում: 

Մի ջազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար

•	 Անս պա սե լիութ յամբ §ա մե նա հա րուստ¦ բլոկն է: Աշ խա

տա վայ րում գործ ըն կեր նե րի հետ միշտ տար բեր փոխ

գոր ծո ղութ յուն նե րի կազ մա կեր պում: Տու ժած երկ րի ազ

գա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հաշ վի առ նում: Բար

դութ յուն ներ, աշ խա տանք նե րում բնակ չութ յան մաս նակ

ցութ յան ներ գրավ ման ժա մա նակ: 
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Բժշ կա-սա նի տա րա կան բլոկ

Ի րե նից ներ կա յաց նում է ա ղե տի գո տում տու ժած նե րին, ինչ

պես նաև այլ ան ձանց արդ յու նա վետ բժշ կա կան օգ նութ յուն ցու

ցա բե րե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի ամ բող ջութ յուն, սա նի տա րա կան 

ի րա վի ճա կի վատ թա րաց ման հետ կապ ված հի վան դութ յուն նե

րի կան խում, ա ղե տի գո տու սահ ման նե րում այդ հի վան դութ յուն

նե րի հնա րա վոր կան խար գե լում:

Մի ջազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար

•	 Բժշ կա կան օգ նութ յան ծա վալ նե րը նա խօ րոք ո րո շ վում է 

(բա ցի հա տուկ բժշկասա նի տա րա կան հի վան դա նո ցա

յին գոր ծո ղութ յուն նե րից), և  որ պես կարգ, ո րո նո ղափր

կա րա րա կան թի մի բժշկա կան ռե սուրս նե րը սահ մա նա

փակ են: Ուս տի, թի մի անձ նա կազ մի բժշկա կան օգ նութ

յան ծա վա լը տու ժած նե րին և տե ղա ցի նե րին ակն հայ տո

րեն տար բեր վում է: Թի մի ողջ անձ նա կազ մը պետք է 

պատ րաստ լի նի նրան, որ բժշկա կան օգ նութ յուն պետք 

է ցու ցա բեր վի ա ռա ջին հեր թին թի մի ան դա մին: Դ րա 

հետ կապ ված են ո րո շա կի հո գե բա նա կան բար դութ յուն

ներ.

- անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել էկ զո տիկ հի վան դութ յուն նե րի 

վտան գը:

Կեն սա պա հով ման բլոկ

Ինք նու րույն ողջ մնա լու, փրկա րար նե րի արդ յու նա վետ աշ

խա տան քի, տու ժած նե րի կյան քի պահ պան ման հա մար անհ րա

ժեշտ են է ներ գե տիկ, ֆի զիո լո գիա կան և  այլ պայ ման ներ ա պա

հո վող մի ջո ցա ռում նե րի ամ բող ջութ յուն: Տեխ նի կա կան մի ջոց

ներն են` շար ժա կան ճամ բար նե րը, է ներ գե տիկ սար քա վո րում նե
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րը, ջրի հայ թայթ ման և պատ րաստ ման սար քե րը, սննդամ թեր քը, 

սա նի տա րա հի գիե նիկ մի ջոց նե րը: 

Մի ջազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար.

•	 Հիմ նա կան բար դութ յու նը` նա խա պատ րաս տութ յան 
փու     լում շար ժու նա կութ յան և կենս ա պա հով ման միջև 
օպ  տի մալ ընտ րութ յունն է: Կեն սա պա հով մա նը մի ջազ
գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րում լավ կի րա ռե լի է §գո յա
տևում¦ տեր մի նը: 

Օ պե րա տիվ կա ռա վար ման բլոկ

Ո րո շում է ա ղե տի գո տու` կոնկ րետ օբ յեկտ նե րում փրկա րա
րա  կան ստո րա բա ժա նում նե րի և ն րանց մաս նա գետ նե րի գոր ծո
ղութ յուն նե րի կար գը, ո րո նո ղա փրկա րա րա կան թի մի, ա պա հո
վող ծա ռա յութ յուն նե րի, օ պե րա տիվ ղե կա վար ման կենտ րո նի 
բաժ նի և  այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ փո խա դարձ կա պը և 
փոխ գոր ծո ղութ յուն նե րը: 

Մի ջազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար.

•	 Այս բաժ նում գոր ծող անձ նա կազ մի ո րա կա վոր մա նը ներ
կա յաց վում է ա մե նա բարձր պա հանջ նե րը: Ոչ սո վո րա կան, 
օ պե րա տիվ պայ ման նե րում, ինք նու րույն, ծան րակ շիռ կա
ռա վար չա կան լու ծում նե րի ըն դուն ման անհ րա ժեշ տու
թյուն:

Վե րա կանգ նո ղա կան բլոկ

Նե րա ռում է` ղե կա վար կա ռույց նե րի, փրկա րա րա կան ծա
ռա յութ յուն նե րի, տեխ նի կա յի, սար քա վո րում նե րի նախ նա կան 
վի ճա կի վե րա դարձ ման, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հետ ևանք
նե րի վե րաց մա նը մաս նա կից նե րի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա
կան վի ճա կի վե րա կանգն ման, ռե սուրս նե րի լրաց ման, դա սե րի 
քաղ ման ամ բող ջա կան մի ջո ցա ռում ներ: 
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Մի ջազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար.

•	 Հիմ նա կան վտան գը` §հա ջո ղութ յու նից գլու խը կորց նելն 
է¦: Հա ջող փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յու նից հե տո, բո լոր 
գոր ծող ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար նե րը պետք է 
ա ռա վել ման րա մաս նո րեն, հետ ևո ղա կա նո րեն, մինչև 
վերջ անց կաց նեն բո լոր վե րա կանգ նո ղա կան մի ջո ցա
ռում  նե րը: 

Յու րա քանչ յուր նշված բա ժին, ան կախ գոր ծո ղութ յան հա
ջոր դա կա նութ յու նից, կա տա րող նե րի կազ մից և տեխ նի կա կան 
մի ջոց նե րի լրա կազ մից, ո րո շում է այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը ի րա
կա նաց նող կադ րե րի ո րա կա վոր մա նը, կի րառ վող սար քա վո
րում նե րին, կա տար վող աշ խա տան քի ո րա կին, ժա մա նա կին, ինչ
պես նաև անվ տան գութ յան կա նոն նե րին ներ կա յաց վող պա
հանջ նե րը: ՈՓ գոր ծո ղութ յուն նե րի անց կաց ման ժա մա նակ այդ 
ա մե նը պետք է ա պա հո վի ա ռա վե լա գույն արդ յուն քի ձեռք բե
րում` նվա զա գույն ժա մա նա կա յին և տն տե սա կան ծախ սե րով, 
այն, ին չը ան վա նում են փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի արդ
յու նա վե տութ յուն: 

Փր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նա կա յին ցու ցա
նիշ նե րի վրա ազ դում են բո լոր թվարկ ված տեխ նո լո գիա կան բա
ժին նե րը, ուս տի այդ ա մե նը ո րո շում են նաև ԱԻ –ին ար ձա գանք
ման արդ յու նա վե տութ յու նը և վերջ նա կան հաշ վով` ողջ փրկա րա
րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա ջո ղութ յու նը և  ան հա ջո ղութ յու նը: 

Մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան թի մի շար քա յին ան դա մի հա
մար այս կամ այն բաժ նի առ կա յութ յու նը ոչ այն քան ակն հայտ է: 

Սա կայն, մի ջազ գա յին ո րո նո ղա փրկա րա րա կան թի մի աշ խա

տան քի ողջ փու լի դի տարկ ման ժա մա նակ նկա տե լի է, որ բո լոր 

բա ժին նե րը այս կամ այն աս տի ճա նի ներ կա յաց ված են և կազ

մում են միաս նա կան հա ջոր դա կան տեխ նո լո գիա կան շղթա: /Աղ

յու սակ 1./ 
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 Աղյուսակ 1. 

ՈՐՈՆՈՂԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԹԻՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Կառա 
   վարում 

Պլանա          Անվտան       
վորում            գություն  

                                                        
 Օպերատիվ                 Տեխնիկական         Ապահովող 
 ծառայություն            ծառայություն         ծառայություն 

 Որոնում 

 Փրկում 

 Բժշկական  
ուղեկցում 
 

 Ինժեներական 
ապահովում 

 Վտանգավոր  
նյութեր 

 Ծանր  մեխա-
նիզմներ 

 Տրանսպորտ 

 Կապ 

 Նյութատեխնի-
կական ապա-
հովում 
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ԳԼՈՒԽ 3 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ  

ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՌԱՎԱ ՐՈՒ ՄԸ  

ԵՎ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅՆԵՑՈՒՄԸ ՈՐՈՆՈ ՂԱ ՓՐԿԱ ՐԱՐԱԿԱՆ 

ԹԻՄԵՐՈՒՄ

Մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի անց կաց

մա նը ներգ րավ ված մի ջոց նե րի և կազ մի ու ժե րը կա րող են բա

վա կա նա չափ կազ մա փոխ վել կախ ված ԱԻ տե սա կից, կա տար

վող աշ խա տան քից և  այլ գոր ծոն նե րից: Սա կայն, ցան կա ցած 

դեպ քում այն կա րող է կրել ներ քին ռե սուրս նե րից մե կու սաց ված 

ձև (թե կուզ ժա մա նա կա վոր), կազ մա կերպ չո րեն ա վարտ ված 

վթա րա փրկա րա րա կան ստո րա բա ժա նում` §Թիմ¦ ան վա նու մով: 

Թի մում ներ կա յաց ված են ՈՓ ջո կա տի` օ պե րա տիվ, ար ձա գան

քման և  ա պա հով ման բո լոր հիմ նա կան հաս տի քա յին ստո րա բա

ժա նում նե րը` §Ծա ռա յութ յուն¦, §Բա ժին ներ¦ ան վա նու մով: 

Թի մի հիմ նա կան նպա տա կը հա մար վում է տու ժած նե րի 

անվ տանգ և բա րե հա ջող փրկու մը, խիստ սահ ման ված մարդ

կա յին, կա ռա վար չա կան և ն յու թա տեխ նի կա կան ռե սուրս նե րի 

ժա մա նակ: Ն ման պայ ման նե րում, ո րո նո ղափր կա րա րա կան 

գոր  ծո ղութ յուն նե րը թի մի բո լոր ծա ռա յութ յուն նե րից պա հան

ջում է ա ռանձ նա հա տուկ հստակ փոխ գոր ծո ղութ յուն: Կոոր դի

նաց նող կենտ րո նը հա մար վում է նշա նակ ված կամ ըն տր ված 

թի մի ղե կա վա րը (միանձն յա ղե կա վա րութ յան սկզբունք), ո րը բո

լոր ծա ռա յութ յուն նե րի հետ միա սին գոր ծո ղութ յուն նե րի կա

տար ման ժա մա նակ` օ պե րա տիվվեր լու ծա կան (գոր ծո ղու թ

յուննե րի պլա նա վո րում) և տեխ նի կա կան անվ տան գութ յան 

բաժ նի ա ջակ ցութ յամբ պետք է միա վո րի ո րոն ման, փրկման, 

բժշ կա  կան սպա սարկ ման և տեխ նի կա կան ա պա հով ման գոր



26

ծա ռույթ նե րը: Թի մի ղե կա վա րը, սե փա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը 

պետք է նաև հա մա ձայ նեց նի և ս տա նա հե տա գա հրա հանգ նե րը 

(OSOCC) UCC կամ LEMAի կող մից, խնդիր նե րի ի րա կա նաց ման 

հա մար մշա կի ռազ մա վա րութ յուն և մար տա վա րութ յուն, ԱԻ 

պայ ման նե րում ա պա հո վի անհ րա ժեշտ տե ղե կա տվութ յուն: 

3.1. Մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի  
ժա մա նակ ո րո նո ղա փրկա րա րա կան թի մի  
կառ ուց ված քը

Կա ռա վար ման կա ռուց ված քը կազմ ված է ե րեք գոր ծառ նա

կան բա ղադ րիչ նե րից, ընդ ո րում կա ռա վա րու մը պահ պան վում է` 

գոր ծո ղութ յան պլա նա վո րու մը և  անվ տան գութ յու նը ա պա հո վող 

կա ռույց  նե րի կող մից: /Աղյուսակ 2./
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Աղյուսակ 2.

SAR ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԹԻՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼԵՐԸ

 32 

 
Ստորաբաժանման հիմնական գործառույթները 

     ԱՄԵՆՕՐՅԱ    ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԻ  երկիր SAR  թիմի 
ժամանումը 

SAR միջազգային 
թիմի լրակազմը 

Սահմանային  մաք-
սային  ընթացակար-

գեր 

ԱԻ գոտի 
տեղափոխում 

 

OSOCC-ի 
ընդունող կենտրոնում 

գրանցում 
 

 

Սահմանային  մաք-
սային  ընթացակարգեր 

 

OSOCC,  LEMA–ի 
հետ փոխգործակ-

ցություն 
 

 

Զորացրում 

 

Բազային ճամբարի տե-
ղակայում 
Կապի կազմակերպում 

Նշագծում 
Բաշխում 

Փրկարարական աշխա-
տանքներ 

Անհետաձգելի փրկա-
րարական աշխա-
անքներ 
Այլ անհետաձգելի աշ - 
խատանքներ 

 
 

Աշխատանքային 
տարածքի տրամադ-
րում 

   Ամփոփիչ հաշվետ-
վություն` OSOCC-ի, 
մամուլի  համար 

 

Փրկարարա 
կան աշխատանք-

ներ 
 

 

     Վերադարձ առօրյա  պատրաստության 

Սահմանային և 
մաքսային 

ընթացակարգեր 
 

 
Վերլուծություն 
-Ամփոփիչ 
հաշվետվություն 

Վերականգնողակ
ան 
միջոցառումներ 

 
 

Սահմանային  և 
մաքսային 

ընթացակարգեր 
 

 

Պլանավորման 
խնդրի, ստացում 

 

Սեփական երկիր 
փոխադրվում 

 

 

ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
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Ստորաբաժանման հիմնական գործառույթները

Թի մի կա ռա վա րու մը  ողջ գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նա վո

րում և ղե կա վա րում, ծա ռա յութ յուն նե րի և բա ժին նե րի հա մա

ձայ նե ցում և գ նա հա տում, այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ 

փոխ գոր ծակ ցութ յուն, գոր ծա վա րութ յուն, տեխ նի կա յի անվ տան

գութ յան ա պա հո վում: 

Օ պե րա տիվ ծա ռա յութ յուն ներ/բա ժին ներ/ – ո րոն ման 

տակ տի կա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի, փրկման և բժշ կա կան սպա

սարկ ման անց կա ցում:

Տեխ նի կա կան ծա ռա յութ յուն ներ/բա ժին ներ/  աշ խա տել 

վտան գա վոր նյու թե րի հետ, ին ժե նե րա կան ա պա հո վում, կա

ռույց նե րի գնա հա տում, աշ խա տանք նե րի հա մա ձայ նե ցում ծանր 

ամ բար ձիչ նե րի, վե րա հան մե քե նա նե րի և  այլ սար քա վո րում նե րի 

կի րառ մամբ: 

Հա մա կող մա նի ա պա հով ման ծա ռա յութ յուն ներ /բա ժին

ներ/  կա պի մի ջոց նե րի և հա մա կար գի ա պա հով ման մշա կում, 

փո խադ րա մի ջոց նե րի, մա տա կա րար ման և  ա պա հով ման ռե

սուրս նե րի խնդրի լու ծում: 

Զորահավաք 

Թի մում պետք է լի նի զո րա հա վա քի հա տուկ պլան, ո րում 

ման րա մաս նո րեն նշվում է պատ րաս տութ յան հայ տա րար ման 

պա հից, մինչև թի մի և սար քա վոր ում նե րի ժա ման ման վայր հաս

նե լու պա հը: Միայն ման րա մասն ճշտված օ պե րա տիվ ար ձա

գանք ման պլա նը թույլ կտա ժա մա նա կին ա պա հո վել օ դա յին և 

ցա մա քա յին փո խադ րում: Թի մի ղե կա վա րը, յու րա քանչ յուր գոր

ծո ղութ յու նից հե տո, նրա արդ յու նա վե տութ յու նը ա պա հո վե լու 

հա մար պետք է պար տա դիր կեր պով ճշտի տվյալ պլա նը: 
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Պ լա նում ներ կա յաց նում են ա ռանձ նա հա տուկ տե սա կե տեր, 

կապ ված ա ղե տի բնույ թից, տվյալ երկ րի ա ռանձ նա հատ կու

թյուն նե րից: 

 3.2. ԱԻ գո տի ժա մա նու մը, լիա զո րութ յան ո լոր տի  

ճշգրտու մը

ԱԻ գո տի թի մի ժա ման ման ժա մա նակ, ղե կա վար նե րը 

OSOCCի և LEMAի հա մա պա տաս խան անձ նա կազ մի կող մից 

պետք է անց նեն հրա հան գա վո րում` ի րա վի ճա կի պարզ ման,  

թի մի խն դիր ներն ու պա հանջ ներն ո րո շե լու հա մար: 

Են թադր վում է, որ OSOCCի ներ կա յա ցու ցի չը նա խա պես 

հրա հան գա վո րում է LEMAի անձ նա կազ մին թի մին, ջոկատի 

ժամանման հաշվարկային և հնա րա վո րութ յուն նե րի վե րա բեր

յալ: 

Գոր ծո ղութ յուն նե րի ա նընդ մեջ անց կաց ման հա մար ան

հրա ժեշտ է OSOCC –ից ա րագ պա հան ջել թի մի ղե կա վա րի 

հաշ վետ վութ յան ձևը և հա ջոր դա կա նութ յու նը: Աշ խա տան քի 

գոր ծըն թա ցում ցան կա ցած մշա կու թա յին սո վո րույթ, ո րը կա

րող է դառ նալ տա րա ձայ նութ յան ա ռար կա, պետք է հա մա պա

տաս խան ձևով պարզ վի OSOCC ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող

մից: 

Թի մի ղե կա վա րը OSOCCից և LEMA –ից պետք է նաև պա

հան ջի հա տուկ հրա հան գա վո րում օ պե րա տիվ ի րա վի ճա կի վե

րա բեր յալ, ին չի հի ման վրա հնա րա վոր է ո րո շել ի րա վի ճա կի 

զար գաց ման ա ռանց քա յին պա հե րը և  ա ռա ջի կա գոր ծո ղութ յուն

նե րի պլա նի ճշտու մը: 

Անհ րա ժեշտ է հստակ ո րո շել թի մի, OSOCCի և տե ղա

կան պաշ տո նա կան մար մին նե րի միջև փոխ հա րա բե րութ յուն
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նե րը: Բա ցի այդ, OSOCC–ը տե ղում նշա նա կում է սերտ հա րա բե

րութ յուն հաս տա տող անձ (հե տա գա յում` OSOCC–ի հեր թա պահ): 

OSOCC–ը թի մի ղե կա վա րին ծա նո թաց նում է գո յութ յուն  

ու նե ցող փոխ գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նին, հաս տա տում ըն թա

ցիկ վի ճա կի հաշ վետ վութ յան ներ կա յաց ման գրա ֆի կը, օ պե րա

տիվ հրա հանգ նե րի և թի մի հաշ վետ վութ յան զե կույց նե րի ցու

ցակ նե րը: Պետք է ո րոշ վի OSOCCին հարց ման և փո խանց ման 

հաշ վետ վութ յան ե ղա նա կը: Հ նա րա վոր է տվյալ փու լում ա ռա

ջարկ վի տվյալ շրջա նում ըն դուն ված հա ղորդ ման ձևաթղ թե րի 

կի րա ռում: Տար բե րակ ներ կա րող են լի նել բջջա յին և  ար բան յա

կա յին հե ռա խո սա յին կա պը, տրա մադր ված ռա դիո հա ճա խա կա

նութ յու նը, հա մա ցան ցը կամ ուղ ղա կի` սուր հան դա կը: Թի մի ղե

կա վա րը պետք է ի մա նա OSOCCին տե ղե կա տվութ յան հաշ

վետ վութ յան ներ կա յաց ման ձևը: Անհ րա ժեշտ է հա մա ձայ նաց նել 

հա տուկ ռա դիո հա ճա խա կա նութ յուն ներ` թի մի, OSOCCի, տե

ղա կան հրա մա նա տա րա կան պա հա կա կե տի և  այլ օ ժան դակ ու

ժե րի միջև կապ հաս տա տե լու հա մար: Անհ րա ժեշտ է հար ցա

պնդում ա նել տե ղա կան մար մին նե րին, ա ջակց ման հնա րա վոր 

տե ղե կատ վութ յան մա սին, ո րո շել անձ նա կազ մի և սար քա վո

րում նե րի հա մար առ կա փո խադ րա մի ջոց նե րի վի ճա կը, բա ցա

հայ տել թի մի հա մար պատս պա րան նե րի, ինչ պես նաև ջրի և 

սնն դի ռե սուրս նե րի տե ղա կա յութ յան վայ րը: Կար ևոր է գնա հա

տել օգ տա գործ ման հա մար նրանց պի տա նիութ յու նը, ինչ պես 

նաև մա տա կա րար ման գրա ֆի կի և գտն վե լու վայ րի ո րո շու մը: 

Անհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել այլ առ կա ռե սուրս նե րը և հաս տա

տել նրանց հար ցադր ման մե խա նիզմ նե րը: Հատ կա պես անհ րա

ժեշտ է հաշ վի առ նել վե րամ բարձ կռունկ նե րի, բուլ դո զեր նե րի և  

այլ ծանր սար քա վո րում նե րի առ կա յութ յու նը: Թի մի խնդիր նե րը 
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պետք է քննարկ վի OSOCC –ի կամ նրա տե ղա կան ներ կա յա ցու

ցիչ նե րի կող մից: Քն նարկ ման ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է նե րա ռել 

մինչև ԱԻ –ի ծա գու մը տե ղան քի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յուն

ներ, նե րառ ված ժո ղովր դա գրա կան տվյալ ներ, շփման լե զուն, 

շեն քե րի տվյալ ներ/դպրոց ներ, գոր ծա րան ներ, հա սա րա կա կան 

շեն քեր/ և տու ժած նե րի են թադր յալ քա նակ: Հատ կա պես անհ

րա ժեշտ է ո րո շել խնդիր նե րը կապ ված թի մի լրա ցու ցիչ հնա րա

վո րութ յուն նե րի հետ: 

Թի մի բո լոր խնդիր նե րը պետք է գտնվեն նա խա պես 

OSOCC–ի և LEMA–ի հետ հա մա ձայ նեց վա ծութ յան սահ ման

նե րում: Անհ րա ժեշտ է հա վա քել ԱԻ վե րա բեր յալ ողջ տե ղե կատ

վութ յու նը, նե րառ յալ տե ղան քի քար տե զը, նրա բնույ թի տվյալ նե

րը, շի նութ յուն նե րի և հա ղոր դակ ցութ յուն նե րի պլան նե րը: 

Անհ րա ժեշտ է քննար կել ա ռանձ նա հա տուկ բժշկա կան տե

սա կետ նե րը, հի վանդ նե րի հանձն ման հար ցե րը, բժշկա կան 

սպա սարկ ման տե ղա կան հա մա կար գի ըն թա ցիկ վի ճա կը, ինչ

պես նաև լրա ցու ցիչ ար տա քին ռե սուրս նե րը ( Կար միր խաչ, MSF 

և  այլն): Ա ռան ձին պետք է սահ մա նել  թի մի տու ժած ան դամ նե րի 

տե ղա փոխ ման կարգ, ո րը կա րող է տար բեր վել ԱԻ զո հե րի  

տե ղա փո խու մից: 

OSOCCի տե ղա կան մար մին նե րը պետք է ո րո շեն թի մին 

հատ կաց ված տա րած քում գոր ծո ղութ յուն նե րի կար գը, հաշ վի 

առ նե լով նա խորդ և  ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րը, այլ թի մե րի 

կար գա վի ճա կը, տե ղա մա սում հաս տա տե լով փոխ գոր ծո ղութ

յուն նե րի ե ղա նա կը: Անհ րա ժեշտ է լրա ցու ցիչ բա ցա հայ տել ԱԻ 

գո տում կո մու նալ ծա ռա յութ յուն նե րի, հա սա րա կա կան աշ խա

տա կից նե րի կար գա վի ճա կը (կախ վա ծութ յու նը): 
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Խն դիր նե րի ճշգրտման ժա մա նակ հա տուկ վե րա պահ վում է 
թի մի անձ նա կազ մի ան հա տա կան և գույ քա յին անվ տան գութ
յան հար ցե րի ա պա հո վու մը: 

ԱԻ գո տում աշ խա տանք նե րի հա մա ձայ նեց ման խնդի րը 
հան դի սա նում է OSOCCի գոր ծա ռույ թը և չի մտնում թի մի 
գոր ծու նեութ յան ո լոր տի մեջ: 

LEMA –ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է ու նե նան տե ղե կատ
վութ յուն թի մի հնա րա վո րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ հա մա պա
տաս խան փաս տաթղ թի կրկնօ րի նա կը, թի մի կազ մի հա մա ռոտ 
տե ղե կութ յու նը: Բա ցի այդ, պետք է ո րոշ վեն թի մի հա մար  
սահ մա նա փա կում նե րը, օ րի նակ` սահ մա նա փակ բժշկա կան ռե
սուրս ներ, փո խադ րա մի ջոց նե րի ոչ բա վա րար քա նա կութ յուն և  
այլն: Պետք է նաև սահ ման վեն թի մի և  ան ձի ա պա հով մա նը վե
րա բեր վող հնա րա վոր պա հանջ նե րը, լիա զոր ված են պա հան ջել 
հա մա պա տաս խան օգ նութ յուն: Տե ղա կան իշ խա նութ յու նից 
անհ րա ժեշտ է պա հան ջել տվյալ ի րա վի ճա կին բնո րոշ տե ղե
կութ յուն ներ ցան կա ցած քա ղա քա կան կամ ա ռանձ նա հա տուկ 
տե սա կե տե րի վե րա բեր յալ: Թի մի ղե կա վա րը, պետք է իշ խա
նութ յան կող մից ստա նա բա ցատ րութ յուն տվյալ երկ րի կամ 
շրջա նի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին: Ել նե լով այդ տե ղե
կութ յու նից, հնա րա վոր է հարկ լի նի պլա նա վո րել լրա ցու ցիչ մի
ջոց ներ, թի մի ան դամ նե րի ան վտա գութ յան ա պա հով ման վե րա
բեր յալ: 

OSOCC թի մի ղե կա վա րի և LEMA ներ կա յա ցուց չի միջև 
նախ նա կան փոխ գոր ծակ ցութ յու նը կա րող է էա պես նպաս տել 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տա գա հա ջո ղութ յա նը: 

•	 Ա ղե տի եր կիր ժա ման ման պա հից մինչև մեկ նու մը, թի մի 
ղե կա վա րը պետք է օ պե րա տիվ կեր պով են թարկ վի, հաշ
վե տու լի նի և ս տա նա ցու ցում ներ OSOCCի կող մից:
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•	 OSOCCը կլի նի հա մա կար գող մար մին բո լոր մի ջազ գա

յին ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մե րի հա մար: 

•	 Ցան կա ցած մշա կու թա յին սո վո րույթ, որն աշ խա տան քի 

գոր ծըն թա ցում կա րող է դառ նալ տա րա ձայ նութ յան 

ա ռիթ, պետք է հա մա պա տաս խա նո րեն պար զա բան վի 

OSOCCի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից: 

•	 Անհ րա ժեշտ է հստա կո րեն ո րո շել թի մի, OSOCCի և տե

ղա կան պաշ տո նա տար ան ձանց միջև փոխ հա րա բե

րութ յուն նե րը: 

•	 Թի մի բո լոր խնդիր նե րը պետք է գտնվեն OSOCCի և 

LEMAի հետ նախ նա կան հա մա ձայ նեց ման սահ ման նե

րում: 

•	 ԱԻ գո տում աշ խա տան քի հա մա ձայ նեց ման խնդի րը 

հան դի սա նում է OSOCCի գոր ծա ռույ թը և չի մտնում թի

մի գոր ծու նեութ յան ո լորտ (բա ցի վաղ ժա ման ման դեպ

քում):

•	 OSOCC թի մի ղե կա վա րի և LEMAի ներ կա յա ցուց չի միջև 

ի սկզբա նե փոխ գոր ծակ ցութ յու նը կա րող է էա պես 

նպաս տել գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տա գա հա ջո ղութ յա նը: 

3.3. Բա զա յին ճամ բա րի տե ղի ո րո շու մը

Բա զա յին ճամ բա րի տե ղա կա յու մը հա մար վում է գոր ծո

ղութ յուն նե րի հա ջո ղութ յան վրա ներ գոր ծող էա կան գոր ծոն: 

Տե ղի ընտ րութ յան ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է դի տար կել բազ մա

թիվ գոր ծոն ներ: Ան հար մար վայ րը կա րող է խան գա րել թի մի  

աշ խա տան քին: Որ պես կարգ, ժա մա նող թի մի հար մար հրա պա

րա կի ընտ րութ յու նը հա մար վում է ըն դու նող երկ րի և OSOCCի  

հա մա ձայ նեց մամբ: Ե թե այդ պայ ման նե րը OSOCC –ի և LEMAի 
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կող մից չի կա տար վում, թի մը պետք է ո րո շի վայ րը OSOCCի 

ներ կա յա ցուց չի հետ հա մա տեղ: Տե ղի ընտ րութ յան վե րա բեր յալ 

հանձ նա րա րա կա նի ստաց ման հա մար, մինչ ողջ անձ նա կազ մի 

ժա մա նու մը, նա խա պես ու ղարկ վում է թի մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ 

(հե տա խու զա կան խումբ): 

Բա զա յին ճամ բա րի ծա վալ ման ժա մա նակ, առ կա տա րա ծք

ների օպ տի մալ կի րառ ման հա մար, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել 

գոր ծին մաս նա կից բո լոր ծա ռա յութ յուն նե րի հե տաքրք րութ յուն

նե րը: 

Բա զա յին ճամ բա րի տե ղա կա յու մը հա մար վում է գոր ծո ղու

թյուն նե րի հա ջո ղութ յան վրա ներ գոր ծող էա կան գոր ծոն:

•	 Տե ղի ընտ րութ յան ժա մա նակ պետք է բա ցա ռել տե ղա ցի

նե րի այ ցե լե լու հնա րա վո րութ յու նը: 

•	 Նա խընտ րե լի է շրջա նաձև(փակ) ճամ բա րի կազ մա կերպ

ման ձևը:

•	 Խու սա փել աշ խա տան քի նա խա պատ րաստ ման ցու ցադ

րա կա նութ յու նից` սար քա վո րում նե րի «ցու ցադ րում»:

•	 Մե քե նա նե րը տե ղա կա յել ճամ բա րի սահ ման նե րում, 

թափ քով ներս:

•	 Նա խընտ րե լի է հանգս տա նալ միայն շի նութ յու նում, վրա

նում: 

•	 Կա պը, շտա բը, շնե րը, սնուն դը` միայն ճամ բա րի կենտ րո

նում:

•	 Տե ղա կան սո վո րույթ նե րին, բա րո յա կան հիմ քե րին հա

կա սող ոչ մի գոր ծո ղութ յուն:

•	 Նույ նիսկ ճամ բա րում պահ պա նեք` §հա գուս տի վար քա

կա նո նը¦:
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3.4. Աշ խա տանք նե րի աշ խա տա տա րութ յան և ծա վա լի 

ո րո շու մը

Աշ խա տան քի պլա նա վոր ման սկզբունք նե րը

Թի մե րի ղե կա վար նե րը ա ռաջ նա յին հրա հան գա վո րում անց

նե լուց, OSOCCի կող մից խնդրի ստանձ նու մից հե տո և  ընտր

ված տե ղում բա զա յին ճամ բա րի տե ղա կայ ման սկզբում, թի մի 

ղե կա վար նե րը պետք է անց նեն ընդ հա նուր խնդիր նե րի ո րոշ մա

նը: Ն րանց կող մից պետք է կա տար վի հատ կաց ված տե ղան քի 

ի րա վի ճա կի գնա հա տում, աշ խա տան քի ռազ մա վա րութ յան, 

ա ռաջ նայ նութ յան և ռե սուրս նե րի պլա նա վո րում: 

Գոր ծո ղութ յան սկզբում, թի մե րի ղե կա վար նե րը և ծա ռա
յութ յուն նե րը պետք է ո րո շեն ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի 
ա ռաջ նայ նութ յու նը և փրկ ման հա վա նա կա նութ յու նը: Այդ 

խնդի րը կա րող է պար զեց վել, ԱԻ վայ րում ար դեն գտնվող 

OSOCCի տե ղա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի օգ նութ յամբ: 

Ե թե ան մի ջա պես չի ստաց վում ո րո շել ո րո նո ղա կան աշ խա

տանք ներ անց կաց նե լու վայ րը, անհ րա ժեշտ է գոր ծո ղութ յու նը 

սկսել տու ժած ներ հայտ նա բե րե լու ա ռա վել հա վա նա կան տե ղե

րում` դպ րոց նե րի, հի վան դա նոց նե րի, բազ մաբ նա կա րան շեն քե

րի փլա տակ նե րում: Ո րո նո ղա կան աշ խա տան քե րի անց կաց ման 

վայ րի ո րոշ ման հա մար տե ղե կութ յուն նե րի հա վաք ման ժա մա

նակ անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել այդ հա վա նա կա նութ յու նը: Ջո

կա տի թիմի ղե կա վա րը չպետք է սահ մա նա փակ վի փլա տակ նե

րում տու ժա ծե րի առ կա յութ յան վե րա բեր յալ տե ղա ցի նե րի լու րե

րով, նա պետք է անց կաց նի ի րա վի ճա կի գնա հա տում` հե տա

խու զութ յան, անձ նա կան ստուգ ման կամ փոր ձա րա րա կան գնա

հատ ման հի ման վրա: 

Թի մը կա րող է բախ վել ինչ պես մեկ շի նութ յան մասշ տա բի 

պարզ խնդրի, այն պես էլ մե ծա մասշ տաբ ա ղե տի հետ: Աի աս տի
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ճա նից և չափ սե րից կախ ված, թի մի ղե կա վա րը կա րող է 

հայտնվել մի ի րա վի ճա կում, երբ պա հանջ վում է ո րոշ ման ան 

հապաղ կա յա ցում աշ խա տան քի պլա նի ի րա կա նաց ման վե րա

բեր յալ, հիմն ված` ի րա կան կամ են թադր յալ ո րո նո ղա փրկա րա

րա կան կա րիք նե րի հաշ վառ ման վրա: 

Մի շարք դեպ քե րում կա րող է պարզ վել, որ առ կա ռե սուրս

նե րը բա վա կան չեն: Ի րա վի ճա կի լիար ժեք գնա հա տում անց

կաց նե լուց հե տո, կա րող է ա ռա ջա նա OSOCCին դի մե լու անհ

րա ժեշ տութ յուն, տվյալ տե ղա մա սում լրա ցու ցիչ ո րո նո ղափր կա

րա րա կան ջո կա տի պա հան ջի վե րա բեր յալ: Լ րա ցու ցիչ ու ժե րի 

բա ցա կա յութ յան դեպ քում հնա րա վոր է անց կաց նել առ կա ռե

սուրս նե րի վե րա բաշ խում: Թի մի անձ նա կազ մի աշ խա տան քի 

վե րա բաշ խու մը հիմն վում է OSOCCի և ջո կա տի աշ խա տան քա

յին պլա նի վրա, ո րում նշված է հնա րա վոր ո րո նո ղափր կա րա րա

կան աշ խա տանք նե րի տար բեր փու լե րը: 

Թի մի ղե կա վա րի և հե տա խու զա կան խմբի կող մից ԱԻ գո

տու ընդ հա նուր գնա հա տու մից հե տո անց կաց վող աշ խա

տանք նե րի տե սակ նե րը ի րա կա նաց վում է տու ժած նե րի 

փրկման ա ռաջ նա հեր թութ յան լուծ ման, կամ նախ նա կան ան

հե տաձ գե լի (օ րի  նակ` փրկա րա րա կան անձ նա կազ մի հա մար 

վտան գի վե րա ցում և  այլն) աշ խա տանք նե րի  անց կաց ման հի

ման վրա: 

Թի մի ղե կա վա րը պետք է սերտ կապ հաս տա տի բուժ անձ

նա կազ մի հետ և բժշ կա կան ծա ռա յութ յան ղե կա վա րից ստաց

ված տվյալ նե րի հի ման վրա ան հա պաղ ծա նու ցի OSOCCին, 

քա ղա քա ցի նե րի բժշ կա կան սպա սարկ ման հա մար լրա ցու ցիչ 

օգ նութ յան անհ րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ: 
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3.5.  Տե ղա կան  հրա մա նա տա րա կան  կա ռույց նե րի  հետ 

փոխ գոր ծո ղութ յուն նե րը

Ո րո նո ղափր կա րա րա կան ռե սուրս նե րը /SAR թի մե րը և 

OSOCCը/ ԱԻ գո տի ժա ման ման պա հից դառ նում են տե ղա կան 

հրա մա նա տա րա կան կա ռույ ցի ան բա ժա նե լի մաս: 

Թի մի ղե կա վա րին անհ րա ժեշտ է պատ րաստ լի նել փրկա

րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա ռա վար ման տար բեր տար

բե րակ նե րի, ո րոնք կա րող են կի րառ վել LEMAի կող մից: Թի

մի անձ նա կազ մը պետք է հստակ հաս կա նա, որ թի մը հան դի

սա նում է հա սա նե լի մի ջոց LEMAի տնօ րի նութ յան տակ, ո րի 

աշ խա տանք նե րը վե րահսկ վում է OSOCC–ի կող մից: Տվ յալ 

փոխ գոր ծո ղութ յու նը պետք է ի րա կա նաց վի հա մա գոր ծակ

ցութ յան ո գով: 

OSOCC–ը, ղե կա վար վում է թի մի գոր ծու նեութ յան հաշ վետ

վութ յան բո լոր տե ղա կան սկզբունք նե րով: Ն րանց հա մար տրա

մադր վում է ան ձիք, տե ղե կա տվութ յան բնույթ և հաշ վետ վութ

յուն ներ կա յաց նե լու ժա մա նակ: OSOCCը և LEMAն  ո րո շում են 

կա պի մի ջոց ներն, որն օգ տա գործ վում է տվյալ նպա տա կի հա

մար (օ րի նակ` բջջա յին կապ, ռա դիո կապ, հա ճա խա կա նութ յան 

տրա մադ րում, ան հա տա կան հան դի պում ներ և  այլն): 

Թի մի ղե կա վա րը տե ղա կան մար մին նե րի ա ջակ ցութ յամբ 

պետք է ներ կա յաց նի թի մի ողջ կա րիք նե րը և ծա նու ցի OSOCC

ին, որն էլ կա պա հո վի հա մա ձայ նե ցու մը LEMA–ի ներ կա յա ցու

ցիչ նե րի հետ: Թի մը կա րող է զգալ վա ռե լան յու թի, սեղմ ված գա

զի, ծանր տեխ նի կա յի կա րիք (օ րի նակ` վե րամ բարձ կռունկ  ներ, 

բուլ դո զեր ներ, բեռ նա տար մե քե նա ներ, բարձր բեռ նամ բարձ 

բեռ նա տար ներ և  այլն), լրա ցու ցիչ անձ նա կազմ` (օ րի նակ` տե ղա

ցի փրկա րար ներ, կա մա վոր ներ, ոչ պե տա կան կազ մա կեր պութ
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յուն ներ, զին վո րա կան ներ և  այլն): Անհ րա ժեշտ է ո րո շել կա րիք

նե րի բո լոր հիմ նա կան ռե սուրս նե րը: Թի մի սպառ ման հում քի 

բո լոր պա հանջ նե րը անհ րա ժեշտ է ու ղար կել OSOCC մշակ ման 

հա մար, ո րը կա պա հո վի դրանց մա տա կա րա րու մը տե ղա կան 

ռե սուրս նե րից կամ լրա ցու ցիչ մա տա կա րա րում նե րից: 

Թի մի ղե կա վա րին անհ րա ժեշտ է գոր ծադ րել բո լոր ճի գե րը 

թի մի աշ խա տանք նե րը հա մա ձայ նեց նե լու տե ղա ցի փրկա րար

նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ: Դ րան նպաս տում է LEMA–ի դե րը: 

OSOCCի տե ղա կան ներ կա յա ցու ցի չը հա վա նա բար կցան կա նա 

գոր ծո ղութ յուն նե րում ներգ րա վել տե ղա ցի փրկա րար նե րի, ին չը 

կա րող է ոչ միան շա նակ ըն դուն վել SAR մի ջազ գա յին և տե ղա

կան ու ժե րի միջև որ ևէ տա րա ձայ նութ յուն նե րի առ կա յութ յան 

դեպ քում: 

Իր վրա փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի §ա ռաջ նոր

դի գոր ծա ռույ թը¦ վերց նե լու դեպ քում, թի մի ղե կա վա րը պետք 

է ի նկա տի ու նե նա հնա րա վոր խնդիր նե րի ծա գու մը կապ ված 

տե ղա կան ու ժե րի հան դեպ SAR մի ջազ գա յին թի մի հնա րա

վոր գե րա զան ցութ յան հետ: Այս պի սով, ողջ ու ժե րը անհ րա ժեշտ 

է գոր ծադ րել թի մի անձ նա կազ մի հետ հա մա տեղ, տե ղա ցի 

փրկա րար նե րին արդ յու նա վետ աշ խա տան քում ներգ րա վե լու 

հա մար: 

Թի մի ղե կա վա րը ան մի ջա պես պետք է լու ծի բո լոր վի ճե լի 

հար ցե րը, ո րոնք կա րող են ծա գել անձ նա կազ մի ան դամ նե րի 

միջև և կա րող է հան գեց նել փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե

րի դան դաղ ման կամ դա դա րեց ման: 

Անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել բժշկա կան սպա սարկ ման  

տե ղա կան հա մա կար գը և  ո րո շել կա րո՞ղ է արդ յոք նա հաղ թա

հա  րել ծա գած ի րա վի ճա կը: Ն րա ռե սուրս նե րի ան բա վա րա րու 
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թյան դեպ քում, անհ րա ժեշտ է LEMA–ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին 

ա ռա ջար կել դի տար կել լրա ցու ցիչ օգ նութ յան պա հան ջը: Թի մի 

ղե կա վա րը` բժշկա կան ծա ռա յութ յան ղե կա վա րի հետ հա մա

տեղ, պետք է ա պա հո վի տե ղա կան բժշկա կան օգ նութ յան հա

մա կար գի հա մա պա տաս խա նութ յու նը: Սա կայն  թի մի  օգ նու  

թյան չա փը պետք պայ մա նա վոր վի նա խա պես: 

Նախ նա կան հրա հան գա վոր ման գոր ծըն թա ցում անհ րա

ժեշտ է սահ մա նել զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի հետ հա

րա բե րութ յուն նե րի սկզբունք նե րը: Կար ևոր է, որ պես զի թի մի 

ողջ անձ նա կազ մը հստա կո րեն պատ կե րաց նի տար բեր տե սա կի 

զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի հետ փոխ գոր ծակ ցութ յան 

հի մունք նե րը: 

Անհ րա ժեշտ է նշա նա կել ներ կա յա ցու ցիչ, զանգ վա ծա յին 

լրատ վա մի ջոց նե րի հետ կապ հաս տատ ման հա մար: 

Բա ցի այդ, անհ րա ժեշտ է ո րո շել լրատ վա կան ամ փո փագ րե

րի պատ րաստ ման կար գը: 

•	 Անհ րա ժեշտ է պատ րաստ լի նել ար տա կարգ գոր ծո ղու

թյուն նե րի կա ռա վար ման տար բեր տար բե րակ նե րի, ո րոնք 

կա րող են կի րառ վել LEMAի կող մից:

•	 Փր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի բո լոր մաս նա կից նե

րը պետք է հստակ հաս կա նան, որ թի մը հան դի սա նում է 

LEMAին ա ջակ ցող հա սա նե լի մի ջոց, ո րի աշ խա տանք   նե

րը վե րա հսկվում է OSOCC–ի մի ջո ցով: 

•	 Բո լոր վի ճե լի հար ցե րը, ո րոնք կա րող են ծա գել անձնա

կազ մի միջև և կա րող է բե րել փրկա րա րա կան աշ խա

տանք նե րի դան դաղ ման կամ դա դա րեց ման, պետք է ան

հա պաղ լուծ վեն:
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•	 Գոր ծադ րել ողջ ճի գե րը տե ղա ցի փրկա րար նե րի գոր ծո

ղութ յուն նե րի հետ, թի մի աշ խա տան քը հա մա ձայ նեց նե լու 

հա մար:

•	 Թի մի ողջ անձ նա կազ մը, պետք է հստա կո րեն պատ կե

րաց նի տար բեր տե սա կի զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե

րի հետ փոխ գոր ծակ ցութ յան հի մունք նե րը, նրանց հետ 

աշ խա տան քի կա նոն նե րը: Անհ րա ժեշտ է նշա նա կել անձ, 

ԶԼՄ –ի հետ փոխ գոր ծակ ցե լու հա մար: 

3.6. Թի մի ղե կա վա րու մը

 Թի մի ղե կա վար վու մը ի րա կա նաց վում է ղե կա վա րի կող մից 

միանձն յա սկզբուն քով: Նա կրում է լիա կա տար պա տաս խա

նատ վութ յուն անձ նա կազ մի, սար քա վո րում նե րի և փր կա րա րա

կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քի հա մար, սկսած թի մի պատ

րաս տութ յան հրա մա նից, մինչև նրա վե րա դար ձը սե փա կան եր

կիր: Թի մը ղե կա վա րե լու կար ևոր տե սա կե տը, հան դի սա նում է 

նրա աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յան ա նընդ մեջ հսկո ղութ յու

նը (օ րի նակ` OSOCCի տե ղա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և թի մի 

ղե կա վա րի կող մից դրված նպա տա կի հաղ թա հա րում): Հա կա

ռակ դեպ քում թի մը կա րող է բեռ դառ նալ տու ժած երկ րի հա

մար: Թի մի և ծա ռա յութ յուն նե րի պե տե րի պար տա կա նութ յու նը 

հա մար վում է աշ խա տանքն ե րի այն ուղ ղութ յուն նե րի բա ցա հայ

տու մը, ո րոնց շնոր հիվ փ ր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն

թաց քում կկա տար վեն անհ րա ժեշտ շտկում ներ: 

SAR թի մի պե տը պետք է մշտա պես հսկի ողջ թի մի գոր ծու

նեութ յան մի շարք հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րի արդ յու նա վե

տութ յու նը: Անձ նա կազ մին ան հրա ժեշտ է հսկել փոխ կա պակց

ված և  արդ յու նա վետ գոր ծո ղութ յուն նե րի ա պա հո վու մը: Հե տա
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գա հսկո ղութ յու նը անհ րա ժեշտ է անց կաց նել յու րա քանչ յուր աշ

խա տակ ցի ա ռա վել արդ յու նա վետ աշ խա տան քի ա պա հով ման 

նպա տա կով: Թի մի աշ խա տան քում սե փա կան ներդ րում չու նե

ցող ան դա մը կա րող է փո խա րին վել կամ տե ղա փոխ վել այլ աշ

խա տան քի: Այս կա պակ ցութ յամբ, կար ևոր է ներ թի մա յին փոխ

գոր ծակ ցութ յան ճիշտ կազ մա կեր պու մը: SAR թի մի պե տը պետք 

է ա պա հո վի թի մի բո լոր կա ռույց նե րի հա մա ձայ նեց ված գոր ծու

նեութ յու նը և  անհ րա ժեշտ կոոր դի նա ցիան, ինչ պես նաև ա ռանց 

պե տի աշ խա տե լու դեպ քում նրանց միջև կա պը: 

 Ղե կա վար ման կո րուս տը նվա զեց նում է կար գա պա հութ յու

նը աշ խա տա կից նե րի միջև, ին չը հե տա գա յում կա րող է բե րել աշ

խա տան քի ձա խող ման, ռե սուրս նե րի ան տե ղի ծախ սի և բարձր 

վնաս վա ծութ յան: Օ տար երկ րում թի մի ներ կա յութ յու նը, նրա բո

լոր ան դամ նե րին թե լադ րում է սե փա կան վար քի բարձր մա կար

դա կի պահ պան ման անհ րա ժեշ տութ յուն: 

Այն նկա րա գի րը, ո րը թի մը ներ կա յաց նում է տվյալ երկ րի 

քա ղա քա կան ու ժե րին, փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 

մաս նա կից նե րին և քա ղա քա ցի նե րին, կա րող է ու նե նալ հսկա յա

կան դրա կան և բա ցա սա կան հնչե ղութ յուն, ին չը շատ կար ևոր է 

մի ջազ գա յին ո րո նո ղափր կա րա րա կան հա մա կար գի, ինչ պես 

նաև այն երկ րի հե ղի նա կութ յան հա մար, ո րը ներ կա յաց նում է 

թի մը: Թի մին և ն րա անձ նա կազ մին պետք է ըն դու նել որ պես լավ 

կազ մա կերպ ված, բարձ րա կարգ խումբ, ըն դու նակ ա պա հո վե լու 

արդ յու նա վետ ա ջակ ցութ յուն տու ժած երկ րին: Այս պես թե  

այն պես, §վատ¦ (ոչ ա վան դա կան) գոր ծե լա կեր պը կա րող է  

դիտ վել որ պես պրո ֆե սիո նա լիզ մի բա ցա կա յութ յան, կամ տե

ղաբ նակ նե րի հան դեպ ար հա մա րանք և բա ցա սա կան կան րա

դառ նա ողջ թի մի աշ խա տան քի վրա: Մեկ ան վա յել գոր ծո ղութ
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յու նը կա րող է ջնջել կա տար ված ծանր աշ խա տան քի շատ  

ժա մե րը: 

 Բարձր պրո ֆե սիո նա լիզ մի դրսևո րու մը մշտա պես ա պա հո

վե լու հա մար կա րող է օգ տա կար լի նել` §Փր կա րա րի պատ վի կո

դեք սը¦: Թի մե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի պե տե րը պետք է պատ վի 

կո դեք սին դի մեն հա մա պա տաս խան հրա հան գում նե րի ժա մա

նակ և  ա նընդ հատ հսկեն դրանց կա տար մա նը: Խախ տում նե րի 

հետ ևանք նե րի վե րա բեր յալ պետք է կի րառ վեն հա մա պա տաս

խան մի ջո ցա ռում ներ տե ղում կամ վե րա դառ նա լուց հե տո: 

Բա զա յին ճամ բա րի շտա բում աշ խա տող SAR թի մի պե տը, 

սո վո րա բար տի րա պե տում է տե ղում աշ խա տող անձ նա կազ մի 

վե րա բեր յալ կար ևոր տե ղե կութ յուն նե րի: Շ տա բում գոր ծում է 

մատ յան, ժա մա նա կագ րա կան կար գով աշ խա տանք նե րի և բո

լոր ի րա դար ձութ յուն նե րի ամ րագր ման հա մար: Թի մի գոր ծո

ղութ յուն նե րի հաշ վետ վութ յու նը իր մեջ նե րա ռում է յու րա քանչ

յուր ա ռան ձին տա րած քի տե ղե կութ յուն նե րը, ուս տի մատ յա նում 

գրվում է կոնկ րետ տե ղե կութ յուն ներ կա յաց նող յու րա քանչ յուր 

դրվագ: Հաշ վետ վութ յան մեջ պետք է ներ կա յաց վի` տվյալ հատ

վա ծում գոր ծող անձ նա կազ մի քա նա կը, փրկման կամ դրա փոր

ձի դեպ քե րը, տե ղա կան ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րին, ոս

տի կա նութ յա նը` փրկված մարդ կանց մոտ ար ժեք նե րի, զեն քի 

հանձն ման փաս տա ցի հան գա մանք նե րը, դուրս բեր ված դիակ

նե րի քա նա կը, փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պո տեն ցիալ 

վայ րե րը, անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի մի ջո ցա ռում նե րը, ինչ

պես նաև աշ խա տա վայ րի պլա նը: Ն ման հաշ վե տվութ յուն նե րը 

կի րառ վում է անձ նա կազ մին հրա հան գա վոր ման հա մար (հեր

թա փո խի փո խա րին ման ժա մա նակ աշ խա տան քի հա ջոր դա կա

նութ յու նը ա պա հո վե լու հա մար): Այն անհ րա ժեշտ է կի րա ռել 
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նաև ամ փո փիչ խորհր դակ ցութ յուն նե րի և  ողջ գոր ծո ղութ յան 

արդ յունք նե րի հաշ վետ վութ յան ժա մա նակ: Հաշ վե տվութ յու նում 

պետք է նե րառ վեն թի մի ան դամ նե րի վնաս վա ծութ յան և մահ

վան տե ղե կութ յուն նե րը: Այդ հաշ վետ վութ յուն նե րը ծա ռա յում են 

որ պես փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թա ցիկ ար ձա

նագ րութ յուն, ինչ պես նաև հիմք է ծա ռա յում OSOCCին ներ կա

յաց վող պար բե րա բար զե կույց նե րի հա մար:

SAR թի մի պե տը պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում թի մի 

անձ նա կազ մի ընդ հա նուր անվ տան գութ յան հա մար և հետ ևո

ղա կա նո րեն պետք է ցու ցադ րի իր կողմ նակ ցութ յու նը անվ տա

գութ յան նկատ մամբ: Նա նշա նա կում է տեխ նի կա յի ան վտան

գութ յան գծով թի մի պե տի տե ղա կալ, ո րը կկա տա րի թի մի անձ

նա կազ մի ընդ հա նուր անվ տա գութ յան դի տոր դի գոր ծա ռույ թը: 

Թի մի պե տը, առ կա տվյալ նե րի օգ նութ յամբ պետք է հիմն վի 

պատ րաս տութ յան և կոնկ րե տաց ված փրկա րա րա կան գոր ծո

ղութ յուն նե րի ժա մա նակ ՏԱ (տեխ նի կա յի անվ տան գութ յան) ին

ժե ներ նե րի կող մից մշակ ված տեխ նի կա յի անվ տան գութ յան 

դրույթ նե րի ընդ լայն ման վրա: Չ նա յած որ, տեխ նի կա յի անվ տան

գութ յան օգ նա կա նը ի րա կա նաց նում է անվ տան գութ յան հսկո

ղութ յու նը, պա տաս խա նատ վութ յան մեծ մա սը ըն կած է յու րա

քանչ յուր աշ խա տակ ցի վրա, ո րոնք պետք է հետ ևեն գոր ծըն կեր

նե րի և սե փա կան անվ տան գութ յա նը: Բա ցի տեխ նի կա յի ան

վտան գութ յան օգ նա կա նից, անհ րա ժեշտ է պա տաս խա նա տու

ներ նշա նա կել փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի յու րա քանչ

յուր հատ վա ծում: Ն րանք պար տա վոր են հաս նել ան վտան գու

թյան կա նոն նե րի պահ պան ման, իսկ բո լոր դեպ քե րում էլ ՏԱ 

չպահ պան ման կամ վնաս վա ծութ յան դեպ քում անհ րա ժեշտ է 

զե կու ցել տեխ նի կա յի անվ տան գութ յան օգ նա կա նին: 
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Թի մի աշ խա տակ ցի ծանր վնաս վա ծութ յան (մահ վան) դեպ

քում, ան կախ այլ երկ րում գտնվե լու հան գա ման քից, թի մի բո լոր 

պաշ տո նա տար ան ձիք պետք է գոր ծեն ըն թա ցա կար գին հա մա

պա տաս խան: Ի րա դար ձութ յան մա սին անհ րա ժեշտ է հա ղոր դել 

տվյալ երկ րի ղե կա վար նե րին և  ի րա վա պահ մար մին նե րին: Թի

մի պե տը դժբախտ պա տա հա րի հե տա քննութ յան հա մար (գրա

վոր) պետք նշա նա կի հանձ նա խումբ: Աշ խա տանք նե րին անհ րա

ժեշտ է ներգ րա վել հա մա պա տաս խան ի րա վա սութ յուն ու նե ցող 

տե ղա կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (ցան կա լի է ու նե նալ 

նման ի րա վա սութ յուն նե րի գրա վոր վա վե րա թուղթ: Կազ մել հա

մա պա տաս խան ակտ, հաս տատ ված OSOCCի և LEMAի կող

մից, հա վա քել մաս նա կից նե րի և վ կա նե րի բո լոր անհ րա ժեշտ 

բա ցատ րութ յուն նե րը: Այս դեպ քում փրկա րա րա կան գոր ծո ղու

թյուն նե րի հե տա գա շա րու նակ ման, նրա ընդ հատ ման կամ դա

դա րեց ման ո րո շու մը կա րող է կա յաց նել միայն SAR թի մի պե տը:

Յու րա քանչ յուր թի մում պետք է գո յութ յուն ու նե նա գոր ծո

ղութ յուն նե րի հրա հանգ ման նա խա պես մշակ ված պլան, ո րի 

նպա տա կը թի մի վնաս ված ան դամ նե րի տե ղա փոխ ման ա պա հո

վումն է: Պետք է նշված լի նի ծանր վնաս վածք ներ ստա ցած անձ

նա կազ մի ան դա մի փո խա դրման ե ղա նա կը բժշկա կան հիմ նար

կութ յուն և հ նա րա վո րութ յան դեպ քում երկ րի տա րած քից դուրս 

(ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ օ դա յին տրանս պոր տով): Տվ յալ 

երկ րի հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի օգ նութ յամբ, թի մի տվյալ 

գործ ըն թա ցը պետք է վաղ օ րոք նա խա տես ված լի նի: Հե տա գա 

պլան նե րը կա րող են մշակ վել տե ղում, OSOCCի ներ կա յա ցուց չի 

հետ հա մա տեղ, թի մի ան դա մի փո խադ րու մը լա վա գույնս ա պա

հո վե լու հա մար: SAR թի մի պե տը բո լոր վնաս վա ծութ յուն նե րի 

կամ մահ վան դեպ քե րում ա մե նա կարճ ժամ կե տում պետք է ծա
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նու ցի OSOCC ին և տվ յալ երկ րի ո րո նո ղափր կա րա րա կան կա

ռույց նե րին: Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ե ղա նա կա յին պայ ման

նե րի, անվ տան գութ յա նը սպառ նա ցող վտանգ նե րի հետ կա պած, 

կա րող է ա ռա ջա նալ անհ րա ժեշ տութ յուն մշա կե լու ողջ անձ նա

կազ մի տե ղա փոխ ման պլան: SAR թի մի պե տը աշ խա տանք նե րի 

ողջ ըն թաց քում պետք է ա պա հո վի ստո րա բա ժան ման արդ յու

նա վետ գոր ծու նեութ յու նը: Կար ևոր է թի մում հստակ կա նո նա

կար գել գոր ծա ռա կան պար տա կա նութ յուն նե րը: Ո րոշ ար տա

սահ ման յան ծա ռա յութ յուն ներ կի րա ռում են գու նա յին տար բե

րա կիչ նե րով բաճ կոն ներ, մի ջազ գա յին թի մե րի մեջ ճա նաչ վե լու 

հա մար, ին չը օգ տա կար է նույ նիսկ, ե թե ան գամ պաշ տո նի ան

վա նու մը գրված է օ տար լեզ վով: SAR թի մի պե տը պետք է մշտա

պես ա պա հո վի հարկ ե ղած սար քա վո րում նե րի լրա կազ մը, կազ

մա կեր պի դրանց ռա ցիո նալ շա հա գոր ծու մը, հան դեր ձան քի պա

հես տի կա ռա վա րու մը: Ցան կա ցած կո րած, ծախս ված կամ փչա

ցած սար քա վո րում պետք է հաշ վառ վի անձ նա կազ մի կող մից, 

սե փա կան եր կիր վե րա դառ նա լուց հե տո ա պա հով վի դրանց վե

րա նո րոգ ման կամ փոխ ման հնա րա վո րութ յու նը: 

Թի մի պե տի պար տա կա նութ յունն է հա մար վում, բո լոր հնա

րա վոր մի ջոց նե րով սե փա կան երկ րի հետ կա պի պահ պա նու մը: 

Տե ղե րում ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րի վի ճա կի, թի մի ընդ հա նուր 

գոր ծու նեութ յան, թի մի ան դամ նե րի ա ռող ջութ յան և բա րո յա հո

գե բա նա կան վի ճա կի, վնաս վածք նե րի և ԱԻ գո տում գտնվե լու 

հա վա նա կան տևո ղութ յան տե ղե կութ յուն նե րը կա նո նա վոր կեր

պով պետք է հասց նել սե փա կան երկ րի հա մա պա տաս խան մար

մին նե րին: Սե փա կան երկ րի անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն նե րը 

պետք է հա ղորդ վի թի մի ան դամ նե րին:
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•	 Թի մի ղե կա վար վու մը ի րա կա նաց նում է թի մի պե տը 

միանձն յա սկզբուն քով: 

•	 SAR թի մի պե տը պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում թի մի 

անձ նա կազ մի ընդ հա նուր ան վտան գութ յան հա մար:

•	 SAR թի մի պե տը աշ խա տանք նե րի ողջ ըն թաց քում պետք 

է ա պա հո վի ղե կա վար կա ռույ ցի արդ յու նա վետ գոր ծու

նեութ յու նը:

•	 SAR թի մի պե տը ա պա հո վում է թի մի բո լոր կա ռույց նե րի 

հա մա ձայ նեց ված գոր ծա ռութ յուն նե րը և գոր ծըն կեր նե րի 

հետ աշ խա տանք նե րի հա մա ձայ նե ցու մը: 

•	 SAR թի մի պե տը մշտա պես հսկում է թի մի գոր ծու նեութ

յան արդ յու նա վե տութ յու նը:

•	 SAR թի մի պե տը պա տաս խա նա տու է հա մա պա տաս

խան սար քա վո րում նե րի լրա կազ մի, նրանց ռա ցիո նալ 

շա հա գոր ծու մը կազ մա կեր պե լու, հան դեր ձան քի պա հես

տի կա ռա վար ման հա մար: 

•	 Այն նկա րա գի րը, ո րը թի մը ներ կա յաց նում է տվյալ երկ րի 

քա ղա քա կան ու ժե րին, փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն

նե րի մաս նա կից նե րին և քա ղա քա ցի նե րին, կա րող է ու

նե նալ հսկա յա կան դրա կան և բա ցա սա կան հնչե ղութ

յուն, ին չը շատ կար ևոր է մի ջազ գա յին ո րո նո ղափր կա

րա րա կան հա մա կար գի, ինչ պես նաև այն երկ րի հե ղի

նա կութ յան հա մար, ո րը ներ կա յաց նում է թի մը:

•	 «Վատ» (ոչ ա վան դա կան ) գոր ծե լա կեր պը կա րող է դիտ

վել որ պես պրո ֆե սիո նա լիզ մի բա ցա կա յութ յան, կամ 

տե ղաբ նակ նե րի հան դեպ ար հա մա րանք և բա ցա սա կան 
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կան րա դառ նա ողջ թի մի աշ խա տան քի վրա: Մեկ ան վա

յել գոր ծո ղութ յու նը կա րող է ջնջել կա տար ված ծանր աշ

խա տան քի բազ մա թիվ ժա մե րը: 

•	 Գոր ծո ղութ յուն նե րի մատ յա նը` (ժա մա նա կա գրա կան 

կար գով աշ խա տանք նե րի և բո լոր ի րա դար ձութ յուն նե րի 

ամ րագ րում) եր կա րա տև պահ պան վող փաս տա թուղթ է:

•	 Ան կախ ներ կա յաց վող երկ րից, անձ նա կազ մի ան դա մի 

ծանր վնաս ված քի (մահ վան) դեպ քում, թի մի բո լոր պաշ

տո նա տար ան ձիք պետք է հետ ևեն այն երկ րի օ րենս

դրութ յա նը, որ տեղ գտնվում են:

•	 Վի րա վո րում ստա ցած թի մի ան դամ նե րի տե ղա փո խու

մը ա պա հո վե լու հա մար, յու րա քան չյուր թի մում պետք է 

լի նի նա խա պես մշակ ված պլան: 
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ԳԼՈՒԽ 4

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՐՈՆՈՂԱՓՐԿԱ ՐԱՐԱ ԿԱՆ  

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԱՆՑԿԱՑ ՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

4.1 Ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի վա րու մը

Տվ յալ գլխում հա մա ռոտ դի տարկ վում է տակ տի կա կան 

դրույթ ներ և  ընդ հա նուր ուղ ղութ յուն ներ, հաշ վի առ նե լով Հա

յաս տա նի Հան րա պե տութ յան փրկա րա րա կան ծա ռա յութ յան 

կու տա կած փոր ձը: 

Տու ժած նե րի և ն րանց գտնվե լու վայ րի առ կա յութ յան (փրկա

րա րա կան աշ խա տանք ներ) ո րոշ ման աշ խա տանք նե րը սո վո րա

բար անց կաց վում է փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հենց 

սկզբից: Աի պայ ման նե րում այն կա րող է բազ միցս վերսկս վել: 

Մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի պայ ման նե

րում հան դի պում են աշ խա տանք նե րը դժվա րեց նող լրա ցու ցիչ 

գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են` լեզ վա կան խո չընդո տը, սո վո րա կան 

շի նա րա րա կան ստան դարտ նե րից տար բեր վող ան սո վոր ճար

տա րա պե տութ յու նը: Ուս տի, փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րը 

պա հան ջում են թի մի բո լոր ծա ռա յութ յուն նե րի սերտ փոխ գոր

ծակ ցութ յուն, այդ թվում ինչ պես հո րի զո նա կան, այն պես էլ զու

գա հեռ կա պե րով: Կար ևոր է, որ SAR թի մի ողջ անձ նա կազ մը 

օպ տի մալ արդ յու նա վե տութ յան հաս նե լու հա մար հետ ևի թի մի 

կող մից ըն դուն ված ո րոն ման տակ տի կա յին և ռազ մա վա րութ յա

նը: Ծա ռա յութ յան նշա նակ ված ղե կա վար նե րը պետք է մշա կեն 

տակ տի կա և կի րա ռեն տեխ նո լո գիա նե րը թի մի գոր ծու նեութ յան 

ռազ մա վա րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի պա հանջ նե րի 
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ընդ հա նուր ի րա վի ճա կին հա մա պա տաս խան: 

SAR թի մի ղե կա վա րի և ծա ռա յութ յան ղե կա վար նե րի պար

տա կա նութ յուն ներն են հան դի սա նում գոր ծո ղութ յուն նե րի հա

մա ձայ նե ցու մը և  ո րոն ման մշակ ված ռազ մա վա րութ յա նը հետ

ևու մը, հա մա պա տաս խան տե ղե կութ յուն նե րի հա վա քու մը և թի

մի գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յու նա վետ ընդ հա նուր պլա նի մշա

կու մը: 

Փր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հաս տատ ված տակ տի

կա յի և ռազ մա վա րութ յան կի րա ռու մը թույլ կտա ա պա հո վել 

հետև յա լը`

- անց կաց նել բազ մա կող մա նի փրկա րա րա կան աշ խա

տանք ներ,

- պա տաս խա նատ վութ յան հար ցե րում նվա զեց նել տար

բեր տե սա կի փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի խառ

նաշ փո թութ յան հա վա նա կա նութ յու նը, 

- կազ մա կեր պել SAR թի մի ռե սուրս նե րի կի րառ ման արդ

յու նա վետ հա մա ձայ նե ցում,

-  կազ մա կեր պել աշ խա տանք նե րի անց կաց ման տե ղա մա

սի ըն դուն ման/հանձն ման արդ յու նա վետ գոր ծըն թաց,

- պատ րաս տել ման րա մասն փաս տաթղ թեր տու ժած նե րի 

հա րա զատ նե րին, ԶԼՄին և տե ղա կան մար մին նե րին 

SAR թի մի գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կաց նե

լու հա մար, 

- խնդրի կա տար ման նպա տա կով ի րա կա նաց նել SAR թի

մի ստան դար տաց ված պատ րաս տութ յուն: 
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4.2. Ո րոն ման ռազ մա վա րութ յու նը

Ո րոն ման ա ռա վել արդ յու նա վետ ռազ մա վա րութ յու նը ա պա

հով վում է հստակ պլա նա վոր մամբ և փր կա րա րա կան գոր ծո

ղութ յուն նե րի մշակ ված պլա նին հա մա պա տաս խան անց կաց

մամբ: Ո րոն ման ռազ մա վա րութ յան ի րաց ման նպա տա կով կա

րե լի է ներգ րա վել SAR թի մի ողջ անձ նա կազ մը, կի րա ռել բո լոր 

հա սա նե լի տակ տի կա կան հնարք նե րը: Որ պես կարգ, բարձր 

արդ յու նա վե տութ յան հա մար մեկ տակ տի կա կան հնար քը պա

հան ջում է այլ հնար քի հաս տա տում: Անձ նա կազ մի քիչ քա նա կի 

դեպ քում, «լռութ յան րո պե»ի ժա մա նակ կի րա ռե լի է միայն 

լռութ յուն պա հան ջող հնարք ներ: Ո րոն ման այլ տե սակ ներ կա րե

լի է անց կաց նել ար դեն աշ խա տան քը սկսե լուց հե տո, էլ ա վե լի 

հաս նե լով նրա ա նընդ հա տա կա նութ յա նը: 

4.3. Մե ծա մասշ տաբ գոր ծո ղութ յուն նե րում ո րո նո ղա կան 

աշ խա տանք նե րի գե րա կա յութ յու նը

Ա ռա ջին հեր թին SAR թի մի պե տը պետք է ո րո շի վայ րը, որ

տե ղից անհ րա ժեշտ է սկսել աշ խա տան քը, քա նի որ կա րող են 

ու շադ րութ յան ար ժա նի լի նել մի քա նի տե ղա մա սեր: Հիմն վե լով 

փոր ձի վրա կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ո րոն ման կազ մա կերպ ման 

եր կու ընդ հա նուր ուղ ղութ յուն ներ:

Ա ռա ջի նը` հա մար վում է հե տա զոտ վող հատ վա ծի բա ժա 

նումը մա սե րի: Կախ ված ա վեր վա ծութ յան գո տու չափ սե րից և  

առ կա ռե սուրս նե րից, բա ժա նում նե րը կա րող է անց կաց վել քա

ղա քա յին թա ղա մա սե րով, կա ռույց նե րով կամ այլ հեշտ ո րոշ վող 

չա փա նիշ նե րով կողմ նո րոշ վե լով: Ո րո նում անց կաց նե լու հա մար, 

առ կա ո րո նո ղա կան ռե սուրս նե րը անհ րա ժեշտ է բա ժա նել հատ

ված նե րի: Հատ ված նե րի բա ժան ման ռազ մա վա րութ յու նը կա
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րող է կի րառ վել ոչ մեծ տա րածք նե րում: Սա կայն այն կա րող է 

ա նըն դու նե լի լի նել մե ծա մասշ տաբ ա վեր վա ծութ յուն նե րի ժա մա

նակ, այն պի սին` ինչ պի սին է քա ղա քի կամ շրջա նի, ինչ պես նաև 

կապ ված սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի հետ:

Այլ, ա վե լի գործ նա կան, կա րող է հան դի սա նալ ա վեր ված 

շեն քե րում ո րոն ման հեր թա գա յութ յան մե թո դի ո րո շու մը ըստ 

ի րենց կի րառ ման նշա նա կութ յան: Այն շի նութ յուն ներն, ո րոնք ու

նեն տու ժած նե րի ողջ մնա լու ա մե նա բարձր հա վա նա կա նութ յուն 

(կա ռույ ցի տե սա կը հաշ վի առ նե լով) և  են թա դրյալ մե ծա քա նակ 

զո հեր (հաշ վի առ նե լով շի նութ յան կի րառ ման նշա նա կութ յու նը), 

ու սում նա սիր վում է ա ռա ջին հեր թին: 

Օ րի նակ` դպրոց նե րը, հի վան դա նոց նե րը, բարձ րա հարկ և 

բազ մաբ նա կա րան շեն քե րը, գրա սեն յա կա յին շի նութ յուն նե րը և  

այլն: 

Ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի պլա նա վոր ման և կազ մա

կերպ ման ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ղե կա վար վել պրագ մա տիկ 

գե րա կա յութ յամբ` սկսել աշ խա տան քը այն տեղ, որ տեղ հնա րա

վոր են ա վե լի շատ տու ժած ներ և ն րանց մոտ մեծ է կեն դա նի 

մնա լու հա վա նա կա նութ յու նը: 

4.4. Ո րոն ման եվ հե տա խուզ ման ստո րա բա ժա նում նե րը

Հենց հա րա բե րա կա նո րեն անն շան տևո ղութ յամբ ո րոն ման 

աշ խա տանք նե րի ա ռաջ նա հերթ անց կա ցու մը ի հա մե մատ ողջ 

փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նա կի, բո լոր հա տուկ 

մաս նա գետ նե րի ներգ րա վու մը, մի շարք ու ղեկ ցող և  ան հե տաձ

գե լի աշ խա տանք նե րը պա հան ջում են ժա մա նա կա վոր տակ տի

կա կան ստո րա բա ժան ման ստեղ ծում` ո րոն ման և հե տա խուզ

ման փրկա րա րա կան ծա ռա յութ յան ստո րա բա ժա նում: 
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Փր կա րա րա կան ծա ռա յութ յան հաս տի քը ո րոն ման և հե տա

խուզ ման ծա ռա յութ յան փու լում հա մա լրվում է հետև յալ կերպ.

Ո րոն ման փրկա րա րա կան խմբի ղե կա վա րը (ՈՓԾ) գոր

ծում է որ պես ո րոն ման և հե տա խուզ ման ստո րա բա ժան ման  

ղե կա վար (ո րո նո ղահե տա խու զա կան խմբի ամ բող ջութ յուն), 

ո րո շում է ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը, կազ մում և գ րա ռում է  

տե ղե կա տվութ յու նը, հա ղոր դում է թի մի ղե կա վա րին ման րա

մաս նե րի վե րա բեր յալ և ներ կա յաց նում ա ռա ջար կութ յուն ներ: 

Կի նեոլոգ նե րի խում բը անց կաց նում է ո րո նո ղա կան գոր ծո

ղութ յուն ներ և կրկ նում տու ժա ծի հայտ նա բեր ման հաս տա տու

մը: 

Տեխ նի կա կան ո րոն ման մաս նա գետ նե րը անց կաց նում են 

է լեկտ րո նա յին սար քա վո րում նե րով գոր ծո ղութ յուն ներ, նե րառ

յալ է լեկտ րո նա յին հետև ման հա մար ձայ նասեյս մի կա կան լսման 

սար քա վո րում ներ: 

Բու ժաշ խա տող նե րը և բ ժիշկ նե րը ա պա հո վում են հայտ

նա բեր ված տու ժած նե րի, ո րո նո ղա փրկա րա րա կան խմբե րի 

անձ  նա կազ մի բժշկա կան օգ նութ յու նը: 

Շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի մաս նա գետ նե րը, ին

ժե ներ նե րը ա պա հո վում են շի նութ յուն նե րի հա րա բե րա կան  

կա յու նութ յան, ամ րակ նե րի կա ռուց ման և քանդ ված կա ռույց նե

րի կա յու նաց ման աշ խատանք նե րի կա տար ման, ամ րակ նե րի, 

հե նաս յու նե րի տե ղադր ման վեր լու ծութ յուն և խորհր դատ վու

թյուն, բա ցա հայ տում են լար վա ծութ յան տակ գտնվող է լեկ տ

րացան ցի, ճնշման տակ գտնվող գա զա յին և ջ րա յին մայ րու ղի 

ների առ կա յութ յու նը: 
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Ճա ռա գայ թա յին, քի միա կան և կեն սա բա նա կան մո նի տո

րին գի մաս նա գետ նե րը հետ ևում են դա տարկ և սահ մա նա փակ 

տա րածք նե րի մթ նո լոր տի բա ղադ րութ յա նը, գնա հա տում, նույ

նա կա նաց նում և ն շագ ծում են վտան գա վոր նյու թե րի տե ղադ

րութ յու նը: 

Փր կա րար նե րը ա պա հո վում են ո րո նո ղափր կա րա րա կան 

խմբե րի ա ջակ ցու մը, նե րառ յալ դի տարկ ման է լեկտ րո նա յին հա

մա կար գե րի կամ լսման տվիչ նե րի և  ա լե հա վաք նե րի տե ղա կայ

ման հա մար կի րառ վող սո ղանցք նե րի բա ցու մը:

Ո րոն ման և հե տա խուզ ման ստո րա բա ժա նում նե րը պետք է 

անց կաց նեն հետև յալ աշ խա տանք նե րը.

- Շի նութ յան (գո տու) ընդ հա նուր զննում, հե տա խու զում և 

գ նա հա տում:

- Կի նո լո գիա կան խմբե րի ներգ րավ մամբ, ֆի զի կա կան 

ո րոն ման մե թո դի և  է լեկտ րո նա յին մի ջոց նե րի կի րառ

մամբ տու ժած նե րի հայտ նա բե րում: Կեն դա նի տու ժած

նե րի հայտ նա բեր ման վայ րը նշվում է մի ջազ գա յին 

պրակ տի կա յում ըն դուն ված աերո զո լա յին նարն ջա գույն 

ներ կով կամ մար կե րա յին ժա պա վե նով: 

- Վ տան գա վո րութ յուն նե րի նույ նա կա նա ցու մը` (ին դեն տի

ֆի կա ցիան) պետք է գնա հատ վի և նշ վի ցան կա ցած տի

պի վտանգ նե րը, ինչ պի սիք են` կախ ված շի նա րա րա կան 

տար րե րը, ան կա յուն կա ռույց նե րը կամ երկ րոր դա յին 

փլուզ ման հնա րա վոր գո տի նե րը, լար վա ծութ յան տակ 

գտնվող է լեկտ րա հա ղորդ ման լա րե րը, վտան գա վոր  

նյու թե րը և  այլն: Վ տան գա վոր գո տի նե րը պետք է  

հստակ նշվի մար կե րա յին ժա պա վե նով:
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- Ար ժե քա վոր ա ռար կա նե րի, փաս տաթղ թե րի, զեն քի 

հայտ նա բե րում: 

- Դա տարկ և փակ տա րածք նե րի շուրջ ընդ հա նուր մթնո

լոր տա յին վի ճա կի գնա հա տում:

- Ո րոն ման գո տու գծագ րում կամ լու սա նկա րում:

- Ո րոն ման և հե տա խուզ ման ստո րա բա ժան ման պե տի 

մի ջո ցով, SAR թի մի ղե կա վա րին զե կու ցում բո լոր 

գտնված ի րե րի, վտանգ նե րի և  ո րոն ման հեր թա գա յութ

յան անց կաց ման հանձ նա րա րա կան նե րի վե րա բեր յալ: 

Ո րո նո ղա կան խմբե րի լիար ժեք աշ խա տան քի ա պա հով ման 

հա մար պա հանջ վում են հա տուկ սար քա վո րում ներ և ն յու թեր: 

Այդ սար քա վո րում նե րը փա թե թա վոր ման և փո խադ րա մի ջոց 

բարձ րաց ման ժա մա նակ պետք է լի նեն ա ռան ձին և  ա ռա ջին 

հեր թին աշ խա տան քա յին գո տի պա հես տա վոր վող սար քա վո

րում նե րը ու ղարկ ման հա մար ա ռանձ նաց վի այն պես, որ պես զի 

ա պա հով վի ո րոն ման և հե տա խուզ ման մեկ կամ մի քա նի տե

ղա կայ ման հնա րա վո րութ յու նը: Շատ հա ճախ պա հանջ վում է 

հետև յալ սար քա վո րում նե րի նվա զա գույն հա մա լիր նե րը.

- դի տարկ ման է լեկտ րո նա յին սար քա վո րում, ո րոն ման տե

սախ ցիկ և  այլն:

- է լեկտ րա կան հո րա տիչ (որ պես ա վե լի շար ժական),

- լսո ղա կան է լեկ տո նա յին սար քա վո րում /լսո ղա կան և  

այլն/,

- սար քա վո րում օ դի բա ղադ րութ յան դի տարկ ման հա մար 

(գա զե րի, թու նա վո րում նե րի, թթված նա յին ան բա վա րա

րութ յան առ կա յութ յան),
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- նշագծ ման հա մար նյու թեր (աե րո զո լա յին փա թե թա վոր

մամբ նարն ջա գույն ներկ, մար կե րա յին ժա պա վեն),

- օր վա մութ ժա մին աշ խա տե լու հա մար լու սա վոր ման մի

ջոց ներ,

- վթա րա յին ազ դան շա նա յին սար քա վո րում (բար ձրա խոս, 

աերո զո լա յին ազ դան շա յին եղ ջե րա փող, հրա տեխ նի կա),

- դե ղա տուփ /բժիշկ նե րի խումբ/,

- անձ նա կան սար քա վո րում ներ ( հան դեր ձանք ըստ անձ

նա կազ մի թվա քա նա կի) անձ նա կան պաշտ պա նութ յան 

մի ջոց ներ, սնունդ, ջուր և  այլն:

4.5. Ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի գե րա կա յութ յու նը ան մի

ջա կա նո րեն աշ խա տան քա յին գո տում

Կախ ված ի րա վի ճա կից, ողջ ո րո նո ղափր կա րա րա կան ստո

րա բա ժան ման տե ղա կա յու մը կա րող է լի նել ոչ պար տա դիր: Աշ

խա տան քա յին տա րած քում կեն դա նի տու ժած նե րի բա ցա հայտ

ման հա մար (օ րի նակ` մի քա նի շեն քեր, մեկ շենք կամ շեն քի ներ

սի մեկ հատ ված) անհ րա ժեշտ է ընտ րել ո րոն ման տակ տի կա: 

Մե ծա մա սամբ շան օգ նութ յամբ ո րո նու մը հնա րա վո րութ յուն է 

տա լիս կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ա րագ գնա հա տել մեծ 

տա րա ծութ յուն: 

Տվ յալ տակ տի կան կա րող է կի րառ վել աշ խա տան քի սկզբում, 

ո րոն ման գո տու ընդ հա նուր զննման և տու ժա ծին հայտ նա բեր

ման հա մար: Հայտ նա բեր ման կրկնա կի ստու գու մը անց կաց վում 

է այլ խմբի կող մից, տու ժա ծի առ կա յութ յան ա ռա վել ճշգրիտ 

հաս տատ ման նպա տա կով: 
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Է լեկտ րո նա յին մի ջոց նե րի կի րա ռու մը կա րող է ա ռա վել արդ

յու նա վետ լի նել կի նո լոգ նե րի հետ զու գա հեռ գոր ծե լու դեպ քում: 

Է լեկտ րո նա յին ո րո նու մը պա հան ջում է ժա մա նա կի մեծ ծախ

սեր: Է լեկտ րո նա յին ո րոն ման անց կաց ման տե ղի ընտ րութ յու նը 

կա րող է լի նել կի նո լոգ նե րի կող մից նշում նե րի հի ման վրա, կամ 

ըստ կա ռույ ցի տե սա կի, շեն քի նշա նա կութ յան:

Ինչ պես շնե րի հետ աշ խա տան քի դեպ քում, գոր ծի քա յին 

ո րոն ման մե թո դի կի րառ ման ժա մա նակ նույն պես անհ րա ժեշտ է 

կա տա րել ստու գո ղա կան հայտ նա բե րում երկ րորդ օ պե րա տո րի 

կող մից, նմա նա պես նշե լով տու ժա ծի գտնվե լու վայ րը: 

Փ լա տակ նե րում, մինչ կեն դա նի տու ժած նե րի գտնվ ման ո րո

շու մը, ո րո նո ղա կան խմբե րը անց կաց նում են փլուզ ված վայ րի 

անվ տան գութ յան գնա հա տում: Միայն դրա նից հե տո է սկսվում 

փրկա րար նե րի մուտ քի ա պա հո վու մը ա նան ցա նե լի տա րածք

ներ, մաքր վում են տեխ նի կա յի տե ղա կայ ման հատ ված նե րը և  

այլն: Անձ նա կազ մը, այդ ժա մա նակ, ո րո շա կի հատ ված նե րում 

ինք նու րույն կամ կի նո լոգ նե րի և  ո րոն ման է լեկտ րո նա յին մե թո

դի մաս նա գետ նե րի հետ կա տա րում է ֆի զի կա կան ո րո նում:

Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա րող է անց կաց վել դա տարկ 

հատ ված նե րի դի տար կում և լ սում:

Այդ աշ խա տանք նե րը կոոր դի նաց նում է SAR թի մի պե տը:

Տու ժա ծի հա վաս տի հայտ նա բե րու մից հե տո, նրա գտնվելու 

վայ րը ճշգրիտ ո րո շե լու և կողմ նո րոշ վե լու հա մար կա րող է օգ

տա կար լի նել դի տարկ ման է լեկտ րո նա յին սար քի կի րա ռու մը: 
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4.6. Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման և կազ

մա կերպ ման տակ տի կան

Ֆի զի կա կան, կի նո լո գիա կան և  է լետ րո նա յին ո րոն ման տակ

տի կա կան հնարք նե րի զու գակ ցու մը խմբե րի պե տե րին թույլ 

կտա ճիշտ տե ղա բաշ խել գե րա կա յութ յուն նե րը և հա տուկ ու շադ

րութ յուն դարձ նել փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ա ռա վել 

կար ևոր տար րե րին: Մե ծա մասշ տաբ ա ղե տից` ինչ պի սին երկ րա

շարժն է, տու ժած գո տի ժա ման ման դեպ քում, SAR թի մե րը կա

րող են բախ վել բա վա կա նին բարդ ի րա վի ճա կի, երբ հա զա րա

վոր մար դիկ գտնվում են փլա տակ նե րի տակ: Կապ ված ո րոն

ման աշ խա տանք նե րի բար դութ յու նից, ո րո նո ղափր կա րա րա կան 

խմբե րը, ոչ մեծ քա նա կի բարդ ի րա վի ճակ նե րում պետք է ծախ

սեն հա րա բե րա կա նո րեն շատ ժա մա նակ: Ուս տի, միշտ կար ևոր 

է ո րո շել` SAR թի մը գործ ու նի կեն դա նի մարդ կանց փրկման 

հետ, թե, ո՛չ, քա նի որ ա ռա ջին ժա մե րին չի կա րե լի ժա մա նակ 

վատ նել ա նարդ յունք աշ խա տանք նե րի վրա (այն պի սին, ինչ պես 

զո հե րի մար մ նի դուրս բե րումն է) այն ժա մա նակ, երբ դեռ կա րե լի 

է փրկել կեն դա նի տու ժած նե րին: Հան գուց յալ նե րի մար մին նե րի 

դուրս բե րու մը չի հան դի սա նում SAR թի մի հիմ նա կան խնդի րը: 

Սո վո րա բար մար մին նե րի դուրս բե րու մը անց կաց վում է միայն 

այն դեպ քում, երբ այն գտնվում է փլա տակ նե րի վե րին հատ ված

նե րի անվ տանգ վայ րում, կամ երբ նրա տե ղադ րութ յու նը խո չըն

դո տում է կեն դա նի տու ժա ծին հաս նե լու հա մար: 

Սա կայն անհ րա ժեշտ է նկա տի առ նել բնակ չութ յան հնա րա

վոր բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը աշ խա տան քի նման վար ման 

դեպ քում: 

Փր կա րա րա կան ռե սուրս նե րի ու ղար կու մից ա ռաջ, կար ևոր 

է կի րա ռել տու ժած նե րի փրկման բո լոր հնա րա վոր ե ղա նակ նե րը 
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տևա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման հա մար: Փր կա րա րա

կան աշ խա տանք նե րի գոր ծըն թա ցում, խմբե րի պե տե րը ա պա

հո վում են սերտ փոխ գոր ծակ ցութ յուն շի նութ յուն նե րի հա րա բե

րա կա նո րեն կա յուն և  աշ խա տանք նե րի վար ման հա մա պա տաս

խան անվ տան գութ յան ա ռաջ նա յին գնա հա տում անց կաց նող 

շի նա րա րա կան կա ռույց նե րի մաս նա գետ նե րի հետ, ինչ պես նաև 

ողջ փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում պար բե րա

բար հսկու մը և  ազ դա րա րու մը: Փր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն

նե րի միջ նա մա սում և ն րա եզ րա փա կիչ փու լե րում, կար ևոր տե

սա կետ է հա մար վում, վաղ հե տա զոտ ված շեն քե րի և շի նութ յուն

նե րի պար բե րա բար լրա ցու ցիչ ստուգ ման անց կաց ման անհ րա

ժեշ տութ յու նը: Ծանր տեխ նի կա յի օգ նութ յամբ մե ծա ծա վալ փլա

տակ նե րի քանդ ման կամ երկ րոր դա յին ա վեր վա ծութ յու նից  

հե տո բե կոր նե րի նստման դեպ քում կա րող է ա ռա ջա նալ կրկնա

կի փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման անհ րա ժեշ

տութ յուն: 

Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման տակ տի կան 

բա վա կա նին բազ մա զան է և միշտ կախ ված կոնկ րետ պայ ման

նե րից: Ուս տի, կա րե լի է միայն տալ ա մե նաընդ հա նուր հանձ նա

րա րա կան ներ: Այդ փու լում բա վա կա նա չափ ա ճում է ծա ռա յու

թյան ղե կա վար նե րի, ստո րա բա ժա նում նե րի խմբե րի դե րը: Գոր

ծի հա ջո ղութ յու նը ուղ ղա կիո րեն կախ ված է նրանց պատ րաս

տութ յան և փոր ձի պրո ֆե սիո նա լիզ մից: 

Աշ խա տան քա յին գո տում մեկ օբ յեկ տը անհ րա ժեշտ է տալ 

մեկ թի մի: Խմ բե րի կազ մի մեջ պետք է լի նեն շի նա րա րա կան կա

ռույց նե րի և վ տան գա վոր նյու թե րի մաս նա գետ ներ: Յու րա քանչ

յուր խումբ, պետք է ա րագ (մեկ ժամ վա ըն թաց քում), հանձ նա

րար ված տե ղա մա սում, ըստ աշ խա տանք նե րի կա տար ման հեր
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թա կա նութ յան անց կաց նել օբ յեկտ նե րի բաշ խում, տա լով նրան 

անձ նա կան հա մար, քար տե զի (պլան) վրա նշե լով վայ րի տե ղա

դրութ յու նը: Հ նա րա վոր է նույ նիսկ կոոր դի նա ցիոն ռա դիոըն դու

նիչ նե րի GPS –ի կի րա ռում: Ե թե ա շխա տան քը ըստ նախ նա կան 

գնա հատ ման գե րա զան ցում է մեկ ժա մը, ա պա այդ տե ղա մա սի 

աշ խա տան քա յին խում բը ան հրա ժեշտ է ու ժե ղաց նել: Տվ յալ գոր

ծո ղութ յու նը կա րող է անց կաց վել տե ղի ո րոշ ման և բա զա յին 

ճամ բա րի տե ղա կայ ման աշ խա տանք նե րի հետ միա ժա մա նակ:

Աշ խա տան քա յին տե ղա մա սե րի բաշ խու մից հե տո անհ րա

ժեշտ է ու ղար կել ո րո նո ղա կան և հե տա խու զա կան մեկ, կամ մի 

քա նի խմբեր, օբ յեկտ նե րից յու րա քանչ յու րը գնա հա տե լու հա

մար, ո րոն ցում ըստ ա րագ բաշխ ման արդ յունք նե րի կա րող են 

գտնվել կեն դա նի տու ժած ներ: Ո րո նո ղա կան և հե տա խու զա կան 

խմբե րը անհ րա ժեշտ է ամ բող ջաց նել որ պես ա ռան ձին ֆունկ

ցիո նալ ա վար տուն են թախմ բեր: Ն րա մեջ պետք է ընդգրկ վեն 

ո րոն ման բո լոր հա սա նե լի մե թոդ ներ տի րա պե տող մաս նա գետ

ներ: Վ տանգ նե րի նշագ ծու մը և  ո րոն ման տե ղը պետք է կա տար

վի ար դեն այս փու լում, մինչ հիմ նա կան փրկա րա րա կան աշ խա

տանք նե րի սկսե լը: 

4.7. Ո րո նում շնե րի մի ջո ցով

Լավ պատ րաստ ված փրկա րար շնե րը հա րա բե րա կա նո րեն 

ոչ մեծ ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րող են հե տա խու զել մեծ տա

րածք ներ: Ի շնոր հիվ սուր հո տա ռութ յան, շնե րը փլա տակ նե րում 

հայտ նա բե րում են ան գի տա կից ինչ պես նաև բղա վե լու, թա կե լու 

մի ջո ցով ի րենց տե ղի մա սին լուր տա լուն ա նըն դու նակ տու ժած

նե րի: 
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Շ նե րի կի րառ մամբ ո րոն ման տակ տի կան սո վո րա բար են

թադ րում է խմբի առ կա յութ յուն և փր կա րա րա կան խմբի կոոր

դի նա ցիոն աշ խա տան քին և  ան վտան գութ յա նը հետ ևող ղե կա

վար: Փր կա րա րա կան խմբի հա մալր ման ժա մա նակ, փրկա րա

րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հենց սկզբից անհ րա ժեշտ է ի նկա

տի ու նե նալ կի նո լո գի ա ռան ձին աշ խա տանք, ին չը մե ծա պես 

կո րո շի փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ո րա կը: Փր կա րա րա

կան աշ խա տանք նե րի նախ նա կան շրջա նի ա վար տից հե տո, ե թե 

փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը կրում են տևա կան և  

ա նընդ մեջ բնույթ, «շունկի նո լոգ« խմբի աշ խա տան քի ռե ժի մում 

անհ րա ժեշտ է մտցնել հեր թա փո խում: «Շունկի նո լոգ» խմբի աշ

խա տան քի տևո ղութ յու նը նախ և  ա ռաջ կախ ված է շան ան հա

տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից:

Ո րո նո ղա կան խում բը պետք է կցված լի նի ա ռան ձին տե ղա

մա սի կամ հատ վա ծի: Ո րո նո ղա կան խմբի ղե կա վա րը նշա նա

կում է անձ, որն ա պա հո վում է շան և կի նո լո գի անվ տան գութ յու

նը (ե թե այն չի ո րոշ վել նա խօ րոք), և հետ ևել բո լոր հա սա նե լի 

տա րածք նե րի լիար ժեք հե տա զոտ մա նը: Բա ցի այդ, ղե կա վա րը 

հե տա գա վեր լու ծութ յան նպա տա կով, պետք է պատ րաս տի հե

տա զոտ վող շեն քի, տե ղա մա սի կար ևոր տվյալ ներ ներ կա յաց նող 

աղ յու սակ: Որ ևէ խմբի կող մից տու ժա ծի հայտ նա բեր ման դեպ

քում ղե կա վա րը ետ է կան չում նրան հայտ նա բեր ման տե ղից: Կի

նո լո գը պետք է մտո վի նշի ճշգրիտ տե ղը, բայց դեռ չի նշվում 

գծագ րում: Խմ բի ղե կա վա րը ևս մեկ կի նո լոգ պետք է ու ղար կի 

նույն շրջա նը: Նույն տե ղում հայտ նա բեր ման հաս տատ ման դեպ

քում այն նշվում է մար կե րա յին ժա պա վե նով կամ հա տուկ նշա

նով: Այ նու հետև ղե կա վա րը տե ղե կութ յու նը ու ղար կում է փրկա

րա րա կան ծա ռա յութ յան և SAR թի մի պե տե րին հե տա գա գոր ծո
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ղութ յան կազ մա կերպ ման հա մար: Փր կա րա րա կան ստո րա բա

ժա նում նե րը անց նում են հե տա գա ա ռա ջադ րան քին: 

4.8. Ո րո նում է լեկտ րո նա յին մի ջոց նե րի կի րառ մամբ

Ո րոն ման Է լեկտ րո նա յին, տե սո ղա կան և  այլ սար քե րի մշա

կու մը թույլ է տվել կա տա րե լա գոր ծել ո րո նո ղա կան գոր ծըն թա

ցը: Նո րա գույն է լեկտ րո նա յին գոր ծիք նե րը ա պա հո վում են ո րոն

ման դիա պա զո նի ա վե լա ցում, որ սա լով տու ժած նե րից ե կող ձայ

նե րը, այն դեպ քե րում, երբ հո տե րը կա րող են չհաս նել փլա տակ

նե րի մա կե րես և  այդ պի սով չեն հայտ նա բեր վում շնե րի կող մից: 

Ո րո նո ղա կան ծա ռա յութ յան հաս տիք նե րում պետք է լի նի հա մա

պա տաս խան ո րա կա վո րում ու նե ցող տեխ նի կա կան մաս նա

գետ ներ, ո րոնք կա րող են կի րա ռել տե սա– սեյս մի կա կան լսում, 

ինչ պես նաև ման րա թե լա յինօպ տի կա կան հա մա կար գեր, ինֆ

րա կար միր տե սա նե լիութ յան գոր ծիք ներ և  այլ բարդ սար քա վո

րում ներ: Տեխ նի կա կան ո րոն ման անձ նա կազ մը սո վո րա բար աշ

խա տանք նե րը անց կաց նում է հենց գոր ծո ղութ յան սկզբից: 

Նախ նա կան շրջա նի ա վար տից հե տո, աշ խա տան քի ա նընդ մե

ջութ յու նը ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է սկսել անձ նա կազ

մի ռո տա ցիան: Է լեկտ րո նա յին մի ջոց նե րի կի րառ մամբ գոր ծո

ղութ յուն նե րը մե ծա մա սամբ կախ ված են աշ խա տան քի կոնկ րետ 

տե ղա մա սից և  ի հա մե մատ կի նո լո գիա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 

ա ռա վել տևա կան են: Ո րոն ման տեխ նի կա կան մաս նա գետ նե րի 

հետ միա սին աշ խա տում են թի մի այլ աշ խա տա կից ներ (նախ

ընտ րե լի է փրկա րար ներ), ո րոնք նույն պես ա պա հո վում են  

ընդ հա նուր անվ տան գութ յու նը: 

Ինչ պես և ցան կա ցած ո րոն ման տե սա կի ժա մա նակ, պար

տա դիր է կար ևոր ման րա մաս նե րի նշում նե րով տե ղա մա սի աղ

յու սա կի լրա ցու մը: Լ սո ղական սեյս մի կա կան սար քե րի կի րա ռու
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մը նա խա տե սում է ըստ ո րոն ման տե ղի պա րագ ծի եր կու և  ա վե

լի տվիչ նե րի ընդ լայ նում: 

Սո վո րա բար կի րառ վում է ուղ ղորդ ված ձայն որ սիչ սար քեր, 

շի նութ յուն նե րի փլա տա կե րում գի տակ ցութ յան մեջ գտնվող 

տու ժա ծի ուղ ղութ յու նը ո րո շե լու հա մար: Հ նա րա վոր է ձայ նի 

աղբ յու րի տե ղադ րութ յու նը ո րո շե լու հա մար §դիր քա յին մե թո

դի¦ կի րա ռու մը: Տու ժա ծին անհ րա ժետ է տալ ցու ցում ձայ նը 

կրկնե լու (օ րի նակ` §թա կել ե րեք ան գամ¦): Աշ խա տան քի գո տում 

անհ րա ժեշտ է պահ պա նել հնա րա վո րինս ա ռա վե լա գույն լռու

թյուն:

Կրկն վող ձայ նե րը թույլ կտան օ պե րա տո րին աղ մու կի մեջ 

ա ռանձ նաց նել պա հանջ վող ձայ նը հայտ նա բե րե լու հա մար: 

Ձայ նի հայտ նա բեր ման ժա մա նակ, ա ռա վել ու ժեղ ազ դան

շա նի ո րոշ ման հա մար տար բեր տվիչ նե րի տվյալ նե րը գնա հատ

վում են ա ռան ձին վերց ված, ո րը տե սա կա նո րեն պետք է ա վե լի 

մոտ լի նի տու ժա ծին: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, մի շարք 

տվիչ ներ այ նու հետև կա րող է վե րա բաշխ վել (ա մե նաու ժեղ ազ

դա նշան տվող տվի չի շուր ջը), տու ժա ծի տե ղադ րութ յու նը ա ռա

վել ճշգրիտ ո րո շե լու հա մար: 

Ինչ պես տե ղի հայտ նա բեր ման դեպ քում երկ րորդ շան լրա

ցու ցիչ ու ղար կու մը, ա ռաջ նա յին հայտ նա բե րու մը անհ րա ժեշտ է 

կրկնել է լեկտ րո նա յին մի ջոց նե րով, հայտ նա բեր ված տեղ ու ղար

կե լով երկ րորդ մաս նա գե տին: Տու ժա ծի գտնվե լու տե ղը հաս

տատ ման դեպ քում, տվյալ տե ղը նշվում է մար կե րա յին ժա պա

վե նով: Բո լոր տե ղե կութ յուն նե րը պետք է ու ղարկ վի SAR թի մի 

պե տին հե տա գա գոր ծո ղութ յան ո րոշ ման և կազ մա կերպ ման 

հա մար: 



63

•	 Տու ժած նե րը սո վո րա բար թու լա ցած են և ջ րա զրկ ված, 

ուս տի §գո ռալ¦ ա ռա ջար կութ յու նը տու ժած նե րի կող մից 

սո վո րա բար ըն դուն վում է §ա ռանց ոգ ևո րութ յան¦ և  

կա րող է ցան կա լի արդ յունք չտալ:

•	 Հի շեք` թա կո ցը փլվածք նե րում շատ ա վե լի լավ է տա

րած վում:

•	 Ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ պետք չի 

խնա յել ժա մա նա կը, այ լա պես այդ կեղծ խնա յու մը կփո

խա րին վի եր կա րատև ան արդ յունք մաս նակ ցութ յան: 

4.9. Ո րո նում է լեկտ րո նա յին դի տարկ ման սար քե րի  

կի րառ մամբ 

Դի տարկ ման նպա տա կով Է լեկտ րո նա յին սար քե րը ևս մեկ 

հնա րա վո րութ յուն են ներ կա յաց նում ո րոն ման հա մար: Այս սար

քա վոր ման կի րա ռու մը օգ տա կար է, երբ զու գակց վում է հո րատ

չով բաց վածք բա նա լու հետ, ինչը տու ժա ծի գտնվե լու տե ղի 

ճշգրիտ ո րոշ ման ժա մա նակ տա լիս է բարձր արդ յունք, ինչ պես 

նաև կա րող է կի րառ վել քանդ ված շի նութ յան ներ սի ընդ հա նուր 

դա տար կութ յան դի տարկ ման հա մար: Տվ յալ սար քա վո րու մը կի

րառ ման ա ռու մով պարզ է (հա մա պա տաս խան ու սու ցու մից հե

տո): Ա ռա վել բար դութ յուն է ներ կա յաց նում ուղ ղութ յան ո րո շու

մը, որ տեղ անց կաց վում է դի տար կու մը ներ քին դա տարկ տա

րած քի մեջ սար քի ներ թա փան ցու մից հե տո: Ի շնոր հիվ տու ժա

ծին տե սո ղա կան փաս տա ցի հայտ նա բեր ման, սո վո րա բար մե

թո դը լրա ցու ցիչ ստու գում չի պա հան ջում: Հե տա գա աշ խա

տանք նե րին օ պե րա տո րի մաս նակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յան 

դեպ քում կեն դա նի մար դու առ կա յութ յու նը նա խան շե լու հա մար 

վայ րը անհ րա ժեշտ է նշել մար կե րա յին ժա պա վե նով: Տե ղե կու



64

թյու նը ան մի ջա պես ու ղարկ վում է ո րո նո ղա կան ծա ռա յութ յան 

պե տին: 

4.10. Ֆի զի կա կան ո րո նում

Ֆի զի կա կան ո րո նում կա տա րե լու ժա մա նակ SAR թի մի անձ

նա կազ մը աշ խա տում է ա վեր վա ծութ յուն նե րի գո տում և ն րա 

շրջա կայ քում տու ժած նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով անց

կաց նե լով դա տարկ և սահ մա նա փակ տա րածք նե րի տե սո ղա

կան գնա հա տում, ինչ պես նաև մաս նակ ցում է լսման ժա մա նակ 

կոոր դի նաց նող հա մա տեղ աշ խա տանք նե րին: 

Ընդ հա նուր լռութ յուն հայ տա րա րու մից հե տո (§լռութ յան րո

պե¦), ո րոն ման գո տում ձայ նի կամ ար ձա գանք ման աղբ յու րը 

ճշգրիտ ո րո շե լու նպա տա կով անց կաց վում է լսում: Անհ րա ժեշտ 

է հի շել, որ լսո ղութ յու նը բա վա կա նա չափ լա վա նում է փակ ված 

աչ քե րի դեպ քում: Հայտ նի է, որ §փլա տակ նե րի տա կից¦ ձայ նը 

տա րած վում է բա վա կա նին թույլ, և  որ տու ժա ծը կա րող է տվյալ 

պա հին չպա տաս խա նել կան չին: Ուս տի, §լռութ յան րո պե¦ն  

անհ րա ժեշտ է հայ տա րա րել յու րա քանչ յուր եր կու սից չորս ժա մը 

մեկ: Պետք է պատ րաստ լի նել ոչ սո վո րա կան ձայ նե րի` ղլղլոց, 

լաց, ճվոց, ճռոց և  այլն: 

Ֆի զի կա կան ո րոն մա նը կա րե լի է դա սել տու ժած նե րի և  

ա կա նա տես նե րի հար ցու մը: Այս մե թո դը բա վա կա նա չափ հու սա

լի է §լեզ վա կան խո չըն դոտ¦ի պայ ման նե րում: Անհ րա ժեշտ է 

հաշ վի առ նել նաև ա կա նա տես նե րի ցան կութ յու նը ի րենց հա րա

զատ նե րին կամ ծա նոթ նե րին օգ նե լու սուբ յեկ տիվ պա հե րը: 

Այս մե թո դի կի րառ ման ժա մա նակ, ցան կա ցած դեպ քում 

անհ րա ժեշտ է վեր ստու գել ա վե լի օբ յեկ տիվ մե թոդ նե րով: Տվ յալ
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նե րի հա վաք ման ժա մա նակ կար ևոր է, որ պես զի գոր ծի դուրս 

ե կող տե ղե կութ յան մշակ ման կազ մա կերպ ված հա մա կար գը: 

Դա պետք է ա պա հով վի ոչ միայն թի մի տեխ նի կա կան մաս

նա գետ նե րի աշ խա տան քով (վտան գա վոր նյու թե րի և շի նա րա

րա կան կա ռույց նե րի մաս նա գետ նե րի) և փր կա րա րա կան անձ

նա կազ մի, այլև հնա րա վոր է փրկա րար նե րի խմբե րի, ո րոնք 

նույն պես գոր ծողութ յան սկզբում կա րող է ու ղարկ վեն ֆի զի կա

կան ո րո նում անց կաց նե լու հա մար: 

•	 Հի շե՛ք` յու րա քանչ յուր տու ժած պետք է հար ցաքն վի:

•	 §Լ ռութ յան րո պե¦ն հայ տա րար վում է յու րա քանչ յուր  

եր կու սից չորս ժա մը մեկ:

•	 Ե ղեք պատ րաստ ոչ սո վո րա կան ձայ նե րի` ղլղլոց, լաց, 

ճվոց, ճռոց և  այլն: 

•	 Լիո վին մի՛ վստա հեք ա կա նա տես նե րի պն դում նե րին:

•	 Տվ յալ նե րի հա վաք ման ժա մա նակ կար ևոր է, որ պես զի 

աշ խա տի տե ղե կութ յուն նե րի մշակ ման կազ մա կերպ ված 

հա մա կար գը: 
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ԳԼՈՒԽ 5 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5.1. Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կա ցու մը

Ըստ էութ յան, փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րը հա մար

վում են ողջ գոր ծո ղութ յուն նե րի կենտ րո նա կան բա ղադ րի չը: Փր

կա րա րա կան աշ խա տանք նե րը գրա վում են ժա մա նա կի մեծ մա

սը և պա հան ջում են ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մի բո լոր ստո

րա բա ժա նում նե րի սերտ փոխ գոր ծակ ցութ յուն (կա ռա վար ման, 

օ պե րա տիվ ծա ռա յութ յուն նե րի, ին ժե նե րա կան ծա ռա յութ յան և  

օ ժան դակ ստո րա բա ժա նում նե րի), տու ժած նե րի ան վտանգ և 

բա րե հա ջող փրկման հա մար: 

Փ լա տակ նե րում կեն դա նի մարդ կանց հայտ նա բե րու մից հե

տո անհ րա ժեշտ է ցու ցա բե րել հա մա պա տաս խան բժշկա կան 

օգ նութ յուն:

Տու ժա ծի փրկման գոր ծըն թա ցը բո լոր դեպ քե րում (ա պա

շր ջա փա կու մը) պետք է լի նի կազ մա կերպ ված և  անվ տանգ 

ինչ պես փրկա րար նե րի, այն պես էլ փրկվո ղի հա մար:

SAR թի մի անձ նա կազ մը պետք է հետ ևո ղա կա նո րեն  

հետ ևի այդ սկզբուն քին: Աշ խա տան քի վար ման տակ տի կան 

մշակ  վում է տե ղում, ծա ռա յութ յան ղե կա վար նե րի կող մից, ընդ

հա նուր ի րա վի ճա կին և բո լոր յու րա հա տուկ պա հանջ նե րին  

հա մա պա տաս խան: 
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Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման ա ռա վել 
կար ևոր տար րե րից է հա մար վում փլա տակ նե րում կեն դա նի 
տու ժած նե րի վրա յից ծան րութ յուն նե րի հեռացման հա մա ձայ

նե ցու մը: 

Այդ աշ խա տանք նե րը պար տա դիր պետք է անց կաց վեն փոր

ձա ռու փրկա րա րի ղե կա վա րութ յան ներ քո և հա մա ձայ նեց վեն 

բժշկա կան ծա ռա յութ յան հետ, քա նի որ եր կա րատև ճնշման հա

մախ տա նի շի դեպ քում, սահ մա նա փակ ար յան շրջա նա ռութ յան 

արդ յուն քում գո յա ցած թույ նե րը և  այլ հետ ևան քա յին ար գա սիք

նե րը օր գա նիզմ հան կար ծա կի տա րած ման դեպ քում կա րող է 

բե րել ա րագ մահ վան: 

Բժշ կա կան մի ջամ տութ յու նը և հա մա պա տաս խան թե րա

պիան կա րող է փոխ հա տու ցել այդ վի ճա կը: 

Թի մի ղե կա վա րի պար տա կա նութ յունն է հա մար վում` 

OSOCCի, LEMAի, SAR թի մե րի հետ փոխ հա մա ձայ նեց ված 

ո րոն ման և փրկ ման մշակ ված տակ տի կա յի և ռազ մա վա րու

թյան կի րառ ման հա մա ձայ նե ցու մը, տե ղե կատ վա կան հոս քե րի 

կու տա կու մը և տա րա ծու մը, փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե

րի ընդ հա նուր պլա նի մշա կու մը և  ի կա տար ա ծու մը, ռե սուրս նե

րի ռա ցիո նալ կի րա ռու մը: 

Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի օպ տի մալ տակ տի կա յի և 

ռազ մա վա րութ յան կի րա ռու մը թույլ է տա լիս ա պա հո վել հետև

յա լը`

- մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի պայ

ման նե րում SAR թի մի աշ խա տան քի արդ յու նա վետ կա

ռա վա րում և հա մա ձայ նե ցում,
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- SAR թի մի ռե սուրս նե րի կի րառ ման հա մա ձայ նե ցում  

նրա հստակ գրան ցած ծա վա լի դեպ քում,

- SAR թի մի (ծա ռա յութ յուն, բա ժին ներ) տե ղում ձեռք առն

ված օգ նութ յան ցու ցա բեր ման մի ջազ գա յին սխե մա յի բո

լոր բա ժին նե րի ամ բող ջա ցում,

- ար տա քին օգ նութ յան և ռե սուրս նե րի կի րա ռում և հաշ

վա ռում,

- մի շարք տե ղա մա սե րում փրկա րա րա կան աշ խա տանք

նե րի միա ժա մա նակ յա (անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում) 

անց կա ցում,

- թի մի ծա վա լու մից ա ռաջ և  աշ խա տան քի ըն թաց քում 

SAR թի մի գոր ծու նեութ յան ստան դար տաց ված պատ

րաս տութ յուն և բար ձր  ար դյու նա վե տութ յուն,

- ստան դար տաց ված մե թո դի կի րառ ման արդ յուն քում 

փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նա կից SAR 

թի մի ողջ անձ նա կազ մի հա մար բարձր աս տի ճա նի անվ

տան գութ յուն,

- եր կա րատև շուր ջօր յա աշ խա տանք ներ,

- տու ժած նե րի կազ մա կերպ ված և  անվ տանգ փրկում:

•	 Մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին բնո

րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յու նը հա մար վում է այն, որ որ

պես կարգ, SAR թի մի ներ գրա վու մը աշ խա տան քում տե

ղի է ու նե նում հենց փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 

անց կաց ման փու լում:

•	 Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ յու րա քանչ յուր ա ռան ձին 

դեպ քում, հա վա նա բար կկի րառ վի փոխ գոր ծակ ցութ յան 

մինչ այդ ծա նոթ ա վե լի լավ տար բե րակ:
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•	 Տու ժա ծի փրկման գոր ծըն թա ցը բո լոր դեպ քե րում 

(ա պաշր ջա փա կու մը) պետք է լի նի կազ մա կերպ ված և  

անվ տանգ ինչ պես փրկա րար նե րի, այն պես էլ փրկվո ղի 

հա մար:

5.1.1. Ռազ մա վա րութ յան հար ցեր

Հենց փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի վար ման արդ յու նա

վետ կա ռուց ված ռազ մա վա րութ յունն է հան դի սա նում բա րե հա

ջող փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա ռանց քա յին տար րը: 

Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ռազ մա վա րութ յան կա

տա րե լիութ յու նը կա յա նում է հետ ևո ղա կան գոր ծո ղութ յուն

նե րի ո րո շա կի միաս նա կան պլա նի կազմ ման և  ի րա կա նաց

ման մեջ, ո րոնք պետք է միա վո րեն փրկա րա րա կան գոր ծո

ղութ յուն նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ անց կաց ման ձգտման 

ողջ ար դյու նա վետ տակ տի կա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը: 

Փր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի քա նա կա կան և  ո րա

կա կան ցու ցա նիշ ներն ար դեն սկզբում ան մի ջա կա նո րեն ցույց 

կտան ռազ մա վա րա կան խն դիր նե րի լուծ ման բա րե հա ջո ղու

թյան աս տի ճա նը: 

5.1.2. Փր կա րա րա կան ստո րա բա ժա նում նե րի կազ մը

Պե տի կող մից ղե կա վար վող փրա րա րա կան ստո րա բա ժա

նու մը (խումբ) սո վո րա բար կազմ ված է աշ խա տանք նե րի շուր ջ

օր յա վա րում ա պա հո վող մաս նա գետ նե րի եր կու խմբե րից (հեր

թա փոխ): Ցան կա ցած տե սա կի ԱԻ ժա մա նակ, յու րա քանչ յուր 

խմբի կազ մը կա րող է տա րա փոխ վել, սա կայն ըստ մեր կար  ծի   քի 

նրա նում պետք է լի նի վեց մար դուց ոչ պա կաս` նե րառ ված ղե

կա վա րը: 
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5.1.3. Փր կա րա րա կան ստո րա բա ժան ման ծա վա լու մը

SAR թի մի պե տի և ծա ռա յութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի հա

մար ռազ մա վա րութ յան ա ռա վել կար ևոր խնդիր նե րից մեկն է 

հան դի սա նում աշ խա տան քի սկզբում խնդիր նե րի շրջա նա կի 

նախ նա կան ո րո շումն: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ԱԻ գո տի SAR թի մի ժա ման ման ժա

մա նակ, ա ռա վել նպա տա կա հար մար է ողջ անձ նա կազ մին ծա

նո թաց նել` ո րոն ման և հե տա խուզ ման, բա զա յին ճամ բա րի ծա

վալ ման, սար քա վո րում նե րի պա հես տի կազ մա կերպ ման, փրկա

րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի և  այլ նին վե րա բեր վող նախ նա

կան խնդիր նե րին: Ողջ անձ նա կազ մին աշ խա տան քում ներ գրա

վու մը, անհ րա ժեշտ է անց կաց նել են թադր յալ և  ըն թա ցիկ ո րո նո

ղափր կա րա րա կան խնդիր նե րին հա մա պա տաս խան: Ար դեն 

ա ռա ջին ժա մե րին Աի գո տի ժա ման ման պա հից, SAR թի մի պե

տը և ծա ռա յութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը պետք է անց նեն մի ջին 

և  եր կա րատև պլա նա վոր ման: Ընդ հա նուր պայ ման նե րից 

կախ   ված կա րող են կի րառ վել աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 

տար բեր սկզբունք ներ`

- աշ խա տան քի ա ռա ջին 812 ժա մե րին ողջ անձ նա կազ մը 

զբաղ ված է.

1. բա զա յին ճամ բա րի ծա վալ մամբ,

2. ո րոն ման և հե տա խուզ ման աշ խա տանք նե րով,

3. ա ռաջ նա հերթ փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րով,

4. այլ ան հա պաղ աշ խա տանք նե րով:

- աշ խա տան քի հա ջորդ 46 ժա մե րին անձ նա կազ մի կե սը 

հանգս տա նում է (ա ռա ջին հեր թին նրանք, ո րոնք զբաղ

ված էին բա զա յին ճամ բա րի ծա վալ մամբ):
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- հե տա գա 12 ժամ յա շրջա նը թի մի կե սը աշ խա տում է, 

մյու սը` հանգս տա նում, սնվում, քնում:

12ժամ յա հեր թա փո խի անց մա նը զու գըն թաց կա րե լի է 

պլա նա վո րել մեկ ժամ յա ընդ մի ջում՝ հրա հան գա վոր ման և տե ղե

կութ յուն նե րի փո խա նակ ման անց կաց ման հա մար: Ն ման ռե ժի

մի դեպ քում յու րա քան չյուր աշ խա տա կից կաշ խա տի 13 ժամ, 

11ժամ յա հանգ ստով: SAR թի մի ողջ անձ նա կազ մի կող մից ծա

վալ ման տվյալ գրա ֆի կի կի րա ռու մը, թույլ կտա ի սկզբա նե միա

ժա մա նակ վա րել փրկա րա րա կան աշ խա տանք ներ մի քա նի տե

ղա մա սե րում: Տ ևա կան շուրջ օր յա աշ խա տան քի վար ման դեպ

քում, կա րող է անհ րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա նալ կի սով կրճա տել 

փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րը: Փր կա րա րա կան աշ խա

տանք նե րի նման կրճա տու մը հա մար վում է փոխ զի ջու մա յին, 

թույլ տա րով յու րա քանչ յուր հեր թա փո խի հանգս տա նալ: Դա 

անհ րա ժեշտ է անվ տան գութ յան տե սա կե տից և կի րառ վում է 

միայն այն դեպ քում, երբ կեն դա նի տու ժած նե րի հայտ նա բեր ման 

հա վա նա կա նութ յու նը կտրուկ նվա զում է (սո վո րա բար 57 օր), 

իսկ փրկա րար նե րի հոգ նա ծութ յու նը բա վա կա նա չափ շատ է: 

Ի հար կե, ա ռա ջադր ված հիմ նա կան դրույթ նե րից շե ղու մը, հնա

րա վոր է կոնկ րետ պայ ման նե րից կախ ված: Հատ կա պես, ե թե 

աշ խա տանք նե րի են թադր յալ մասշ տաբ նե րը և ն րանց պլա նա

վո րու մը կա րող են լիո վին ի րա կա նաց վել 2427 աշ խա տա ժա

մում, ին չը հաս տատ վում է փրկման բազ մա թիվ դեպ քե րով: Աշ

խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման նման սխե ման կա րող է լի նել 

տե ղին, ե թե փրկման աշ խա տան քի կա տա րու մից հե տո չի նա

խա տես վում այլ ան հե տաձ գե լի աշ խա տանք ներ: Թի մի ծա վալ

ման և  աշ խա տան քի ռե ժի մի ի րա կա նա ցու մը հա մար վում է 

ա ռա վել դժվար նե րից մե կը: 
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5.1.4. Սար քա վո րում նե րի պա հես տի կա ռա վա րու մը:

Աշ խա տա տե ղե րը գոր ծիք նե րով, սար քա վո րում նե րով 

ա պա հո վու մը և ռե սուրս նե րով հա մա լրու մը

SAR թի մի աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը մե ծա պես 

կախ ված է գոր ծիք նե րի, սար քա վո րում նե րի, սպառ ման նյու թե

րի ա րագ ա պա հո վու մից և սար քա վո րում նե րի պա հես տում ռե

սուրս նե րի վե րա կանգ նու մից: Պա հես տի ծա վա լու մը, կազ մա

կեր պու մը և կա ռա վա րու մը ու նեն հիմ նա կան նշա նա կութ յուն: 

Հենց որ կո րոշ վի բա զա յին ճամ բա րի վայ րը, անհ րա ժեշտ է ան

մի ջա պես անց նել սար քա վո րում նե րի պա հես տի կազ մա կերպ

մա նը: SAR թի մի պե տը և ծա ռա յութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը, 

ա պա հով ման ծա ռա յութ յան աշ խա տա կից նե րի հետ հա մա տեղ, 

պետք է այդ աշ խա տան քում օգ նութ յան հա մար ա ռանձ նաց նեն 

լրա ցու ցիչ անձ նա կազմ: Պա հես տի կազ մա կեր պու մը և հա 

մալրու մը, դա մեծ ծախ սեր, ու ժեր և ժա մա նակ պա հան ջող բազ

մա տե սա կե տա յին խնդիր է: 

Պա հես տում ե ղած գոր ծիք նե րը, սար քա վո րում նե րը և ռե

սուրս նե րը պետք է խմբա վոր վեն ի րենց նշա նակ մա նը հա մա պա

տաս խան: Պա հես տի կազ մա կեր պու մից հե տո անհ րա ժեշտ է 

ա պա հո վել գույ քա գրման և  ու ղեկց ման արդ յու նա վետ գոր ծըն

թաց: 

Ո րո նո ղափր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին պատ րաս

տութ յան ժա մա նակ, նպա տա կա հար մար է նա խա պես ներ կա

յաց նել աշ խա տանք նե րի հիմ նա կան տե սակ նե րը և գոր ծիք նե րի 

կի րառ ման ռե ժիմ նե րը: Այն հնա րա վո րութ յուն կտա ռա ցիո նալ 

պլա նա վո րել ա րա գա մաշ գոր ծիք նե րի աշ խա տան քա յին մի ջոց

նե րի ռե սուրս նե րը և ն վա զա գույնս` անհ րա ժեշտ նո րոգ ման լրա
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կազ մը: Սար քա վո րում նե րի ու ղեկց ման տակ հաս կա նում ենք` 

դե պի աշ խա տան քա յին տե ղա մա սեր սար քա վո րում նե րի արդ յու

նա վետ տե ղա շարժ ման կազ մա կեր պում: Քա նի որ պա հես տի 

մեծ մա սը զբա ղեց նում է փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա

մար նա խա տես ված գոր ծիք նե րը և սար քա վո րում նե րը, SAR թի

մի ողջ անձ նա կազ մը պետք է խստո րեն հետ ևի սար քա վո րում

նե րի հանձն մա նը, ու ղեկց մա նը և վե րա դարձ մա նը վե րա բեր վող 

սահ ման ված կար գին: 

Պա հես տի փրկա րա կան սար քա վո րում նե րի բաժ նում առ կա 

են բազ մա թիվ հա տուկ գոր ծիք ներ և սար քա վո րում ներ, հիմ նա

կա նում նա խա տես ված եր կաթ բե տո նե կա ռուց վածք նե րի հետ 

աշ խա տան քի ժա մա նակ` կտրման, հո րատ ման և դուրս բեր ման 

հա մար: Հա տուկ գոր ծիք նե րի սահ մա նա փակ քա նա կի դեպ քում 

կա րող է մի քա նի տե ղա մա սե րում ա ռա ջա նա նրանց միա ժա մա

նակ յա կի րառ ման անհ րա ժեշ տութ յուն: Կար ևոր է հա մա ձայ նեց

նել այդ գոր ծիք նե րի հա մա տեղ կի րա ռու մը և տե ղա փո խու մը, 

ին չը պա հան ջում է տե ղա մա սե րի միջև արդ յու նա վետ կապ, սար

քա վո րում նե րի պա հան ջի ո րոշ ման և տեղ հասց նե լու նպա տա

կով: 
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Ընդ ո րում, եր բեմն այն քան կար ևոր չէ գոր ծի քի քա նա կը, 

որ քան աշ խա տան քի վայ րում նրա ռա ցիո նալ տե ղա շարժ ման 

կազ մա կեր պու մը: 

•	 Պա հես տի ծա վա լու մը, կազ մա կեր պու մը և կա ռա վա րու

մը ու նեն կար ևոր նշա նա կութ յուն: Դ րա նով պետք է 

զբաղ վել միա ժա մա նակ, և  եր բեմն էլ` մինչ մե ծա մասշ

տաբ փրկա րա րա կան աշ խա տանք ներ սկսե լը: 

•	 Եր բեմն այն քան կար ևոր չէ պա հես տում փր կա րա րա կան 

գոր ծիք նե րի և սար քա վո րում նե րի քա նա կը, որ քան` աշ

խա տան քա յին տե ղա մաս այդ ռե սուրս նե րի և գոր ծիք նե

րի ռա ցիո նալ տե ղա շարժ ման կազ մա կեր պու մը: 

•	 SAR թի մի ողջ անձ նա կազ մը պետք է խստո րեն հետ ևի 

սար քա վո րում նե րի հանձն մա նը, ու ղեկ ց մա նը և վե րա

դարձ մա նը վե րա բեր վող սահ ման ված կար գին: Դա թույլ 

կտա խու սա փել սար քա վո րում նե րի պա րա պուր դից, 

նրա կո րուս տից:

•	 Գոր ծիք նե րի ին տեն սիվ կի րա ռու մով եր կա րատև փրկա

րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ ման նե րում ո րո շիչ նշա

նա կութ յուն է ձեռք բե րում դաշ տա յին նո րոգ ման կազ մա

կերպ ման և  աշ խա տան քա յին մի ջոց նե րի օ պե րա տիվ 

փո խա րին ման հնա րա վո րութ յու նը: 

5.1.5. Օգ նութ յու նը փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում

Փ լա տակ նե րում տու ժած նե րի հայտ նա բեր ման հա մար սո վո

րա բար ներգ րավ վում են փրկա րա րա կան ծա ռա յութ յան անձ նա

կազ մը: Այս փու լում փրկա րար նե րը կա րող են մաս նակ ցել կի նո

լոգ նե րին և տեխ նի կա կան անձ նա կազ մին օգ նութ յան ցու ցա բեր

ման, ա վեր վա ծութ յան վայ րե րում, դժվա րա մատ չե լի տա րածք նե
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րի մուտ քի մաքր ման, ամ րակ նե րի տե ղա կայ ման, սար քա վո րում
նե րի մոն տաժ ման անվ տան գութ յան գնա հատ ման գոր ծում: 
Ն րանք նաև կա րող են ան մի ջա կա նո րեն անց կաց նել ո րո նում:

Ոչ ոք, բա ցի վար ժեց րած շնե րից, փրկա րար նե րից և հա
տուկ պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րից չեն կա րող շի նութ յան 
ներ սում ինք նու րույն ի րա կա նաց նել ո րո նում, քա նի որ դրա 
հա մար անհ րա ժեշտ է հա տուկ հմտութ յուն ներ և գործ նա կան 
փորձ, վտան գա վոր նյու թե րի հայտ նա բե ման, սահ մա նա փակ 
տա րածք նե րում և  ան կա յուն կա ռուց վածք նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: Ն ման աշ
խա տանք նե րը անհ րա ժեշտ է հա մա ձայ նեց նել ո րո նո ղա կան և 
փր կա րա րա կան ծա ռա յութ յան պե տե րի, փրկա րա րա կան խմբե
րի, բու ժանձ նա կազ մի, ինչ պես նաև վտան գա վոր նյու թե րի և  
շի նա րա րա կան կա ռույց նե րի մաս նա գետ նե րի հետ: 

5.1.6. Կա ռա վա րու մը և հա մա ձայ նե ցու մը փրկա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի անց կաց ման վայ րում

Յու րա քանչ յուր աշ խա տան քա յին տա րած քում պետք է 

գտնվի SAR թի մի պե տի կող մից նշա նակ ված աշ խա տան քի ղե

կա վար, լիա զոր ված ղե կա վա րե լու տվյալ տա րած քում աշ խա

տող ողջ անձ նա կազ մին: 

Փր կա րար նե րի յու րա քանչ յուր խմբի ղե կա վար, իր խմբի 

ինք նու րույն աշ խա տան քի ժա մա նակ, կրում է պա տաս խա նատ

վութ յուն վստահ ված տա րած քի ողջ գոր ծու նեութ յան հա մար: 

Երբ մեկ փրկա րար նե րի խում բը աշ խա տում է միայն մեկ տա

րած քում, այն սո վո րա բար ձևա վոր վում է հետև յալ կերպ.

- փրկա րա րա կան խմբի ղե կա վար,

- 58 փրկա րար ներ:
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Խմ բի ղե կա վա րը հա մա ձայ նեց նում է բո լոր տակ տի կա կան 

հար ցե րը և  ա պա հո վում սե փա կան խմբի աշ խա տանք նե րը ըն

դուն ված անվ տան գութ յան կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: 

Ա ռա վել մասշ տա բա յին կամ բարդ փրկա րա րա կան աշ խա

տանք նե րի ժա մա նակ կա րող է անհ րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա նա 

ներգ րա վե լու եր կու և  ա վե լի փրկա րար ներ մեկ տե ղա մա սում 

փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման հա մար: 

Ե թե, եր կու կամ ա վե լի խմբեր աշ խա տում են միա սին, փրկա

րա րա կան ծա ռա յութ յան պե տը կա րող է իր վրա վերց նել նրանց 

ղե կա վա րու մը, կամ նշա նա կել խմբե րի ղե կա վար նե րից մե կին 

տե ղա մա սի պա տաս խա նա տու, ին չի մա սին անհ րա ժեշտ է 

հստակ տե ղե կաց նել գոր ծո ղութ յան բո լոր մաս նա կից նե րին: Քա

նի որ աշ խա տանք նե րի ղե կա վա րը լիո վին կրում է ողջ տա րած

քի պա տաս խա նատ վութ յու նը, անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, որ մեկ 

մար դու հա մար բար դութ յուն է ներ կա յաց նում հաշ վի առ նել բո

լոր տակ տի կա կան պա հե րը և կազ մել գոր ծո ղութ յան բազ մա

կող մա նի պլան: Բա ցի այդ, շատ կար ևոր է հսկել անվ տան գութ

յան պահ պան մամբ աշ խա տան քի ըն թաց քը: Այդ նպա տա կով, 

մե ծա մասշ տաբ կամ բարդ գոր ծո ղութ յուն նե րի վար ման ըն թաց

քում աշ խա տան քի ղե կա վա րին օգ նե լու նպա տա կով, անհ րա

ժեշտ է նշա նա կել §տեխ նի կա յի անվ տան գութ յան պա տաս խա

նա տու¦` աշ խա տան քի անվ տան գութ յան ա ռան ձին հար ցե րի 

հաշ վառ մամբ փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պլա նի կազ

ման և հսկ ման հա մար: 

Երբ եր կու փրկա րա րա կան խմբեր կցված են մեկ բարդ տա

րած քի, ղե կա վար նե րից մե կը պետք է նշա նակ վի այդ տա րած քի 

ղե կա վար, իսկ մյու սը` փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի տեխ

նի կա յի անվ տան գութ յան պա տաս խա նա տու: Ն ման կազ մա
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կերպ ման դեպ քում անձ նա կազ մը կա րող է ձևա վոր վել հետև յալ 

կերպ.

- ղե կա վար,

- անվ տան գութ յան պա տաս խա նա տու(երկ րորդ խմբի  

ղե կա վար),

- 1016 փրկա րար ներ:

Կար ևոր է, որ պես զի ղե կա վա րը և տեխ նի կա յի անվ տան

գութ յան պա տաս խա նա տուն աշ խա տան քի գո տում հստակ լի նեն 

նկա տե լի (մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե

րում ըն դուն ված է կի րա ռել հստակ պի տա կա վոր ված նույ նա կա

նաց ված բաճ կոն ներ` սո վո րա բար նարն ջա գույն): Տար բե րա կիչ 

նշան կա րող է լի նել թևա կա պը, սա ղա վար տը կամ բաճ կո նը: 

Այդ բաճ կոն նե րը պատ րաստ վում են եր կու կող մե րը միան ման 

գործ ված քից, բաճ կո նի տար բեր կող մե րում առ կա է փրկա րա րի 

և ղե կա վա րի պաշ տո նը ներ կա յաց նող տրա ֆա րե տա յին (շաբ

լո նա յին) տար բե րա կիչ նշան (RESQUE_official in charge): Ն ման 

ձևով այդ պաշ տո նին նշա նակ վե լու դեպ քում փրկա րա րը կա րող 

է շուռ տալ բաճ կո նը հա մա պա տաս խան կողմ: 

•	 Յու րա քանչ յուր աշ խա տան քա յին տա րած քում պետք է 

լի նի աշ խա տան քի ղե կա վար:

•	 Աշ խա տան քի ղե կա վա րը ոչ թե մաս նակ ցում, այլ ղե կա

վա րում է փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րը:

•	 Մեկ տե ղա մա սում եր կու և  ա վե լի փրկա րա րա կան խմբե

րի միաս նա կան աշ խա տան քի դեպ քում, բա ցի աշ խա

տան քի ղե կա վա րից, պետք է նշա նակ վի փրկա րա րա
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կան աշ խա տանք նե րի տեխ նի կա յի անվ տան գութ յան 

պա տաս խա նա տու: 

•	 Կար ևոր է, որ ղե կա վա րը և տեխ նի կա յի ան վտան գութ

յան պա տաս խա նա տուն աշ խա տան քի գո տում լի նեն 

հստակ նկա տե լի:
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ԳԼՈՒԽ 6

ՏԱԿՏԻԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐԸ

6.1. Ո րոն ման գնա հատ ման հա վա նա կա նութ յուն նե րը

Փր կա րա րա կան խմբե րի ծա ռա յութ յան պե տե րի և ղե կա

վար նե րի (հրա մա նա տա րի) հիմ նա կան պար տա կա նութ յուն նե

րից մեկն է հա մար վում փլա տակ նե րի տակ գտնվող տու ժած նե

րի հայտ նա բեր ման և դուրս բեր ման աշ խա տանք նե րի հա ջոր

դա կա նութ յան ո րոշ ման կա յա ցու մը: 

Ա վեր վա ծութ յուն նե րի գո տում գո յութ յուն ու նի փրկա րա րա

կան գոր ծո ղութ յուն նե րի անց կաց ման հինգ փու լեր /աղ յու  սակ 

3/:

Աաղ յու սակ 3.

1

փուլ

Ա վեր ված գո տու գնա հա տում: Գո տում անց

կաց վում է հնա րա վոր զո հե րի ո րո նում, գնա

հատ վում է փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 

անվ տան գութ յու նը և շի նա րա րա կան կա ռույց 

ների կա յու նութ յու նը: 

2

փուլ

Փ լա տակ նե րի մա կե րե սի վրա գտնվող բո

լոր տու ժած նե րի ա րագ հա վա քում: Հա տուկ 

ու շա դ րութ յուն ա ռանձ նաց նել փրկա րար նե րի 

անվտան գութ յա նը, ո րոնք չպետք է ա պա վի նեն 

կա ռույ ցի ար տա քին տես քին, քա նի որ փլուզ ված 

բե կոր նե րը ի րենց տակ կա րող է չու նե նան ան

հրա ժեշտ հիմք և կա րող է ա ռա ջա նալ երկ րոր

դա յին անս պա սե լի փլու զում: 
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3

փուլ

Փ լուզ ման արդ յուք նում ա ռա ջա ցած բո լոր 

ներ քին դատարկ և հ նա րա վոր տա րածք նե  րում 

կեն դա նի տու ժած նե րի ո րո նում: Կա րող է կի րառ

վել ձայ նա յին կա պը և հար ցու մը: Միայն հա տուկ 

պատ րաս տութ յուն ան ցած մաս նա գետ նե րը կա

րող են փլա տակ նե րի ներ սում անց կաց նել ո րո

նում ներ: Տե ղա ցի նե րի տվյալ նե րի հա վա քու մը 

կա րող է էա կա նո րեն նպ աս տել այլ հնա րա վոր 

տու ժած նե րի տե ղի հայտ նա բեր մա նը: 

4

փուլ

Փ լա տակ նե րում գտնվող տու ժած նե րի դուրս 

բե րում: Տու ժա ծի հայտ նա բեր ման դեպ քում, 

մուտք բա ցե լու նպա տա կով կա րող է հա տուկ 

գոր ծիք նե րի և տեխ նի կա կան հնարք նե րի կի

րառ մամբ բե կոր նե րի մաս նա կի հե ռաց ման անհ

րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա նա:

5

փուլ

Փ լուզ ված բե կոր նե րի ընդ հա նուր մաք րում: 

Սո վո րա բար անց կաց վում է բո լոր հայտ նա բեր

ված տու ժած նե րի դուրս բե րու մից և հա վա քու

մից հե տո: 

 

 Փու լե րի հա ջոր դա կա նութ յան վրա կա րող են ներ գոր ծել 

հետև յալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը.

1. Վաղ չհայտ նա բեր ված հա վա նա կան տու ժա ծի գտնվե լու 

վե րա բեր յալ տե ղե կութ յան ստա ցու մը:

2. Աշ խա տանք նե րին խո չըն դո տող մե ծա քա նակ բե կոր նե րի 

առ կա յութ յու նը: Անհ րա ժեշտ է, հատ կա պես փլա տակ նե
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րում հա վա նա կան կեն դա նի մարդ կանց գտնվե լու դեպ

քում լրջո րեն մտա ծել ո րո շիչ փու լում ծանր սար քա վո 

րումնե րի կի րառ ման ո րո շու մը:

SAR թի մի և  այլ ստո րա բա ժա նում նե րի հետ կոոր դի նա ցիա յի 

կա ռա վար ման տար բե րա կը կախ ված կլի նի կոնկ րետ ի րա վի ճա

կից, տե ղա կան մար մին նե րի տնօ րի նութ յան տակ գտնվող առ կա 

ռե սուրս նե րից և տվ յալ պա հին աշ խա տանք նե րի վի ճա կից: Տե

ղե կա տվութ յան աղբ յուր կա րող է հան դի սա նալ ար տա կարգ 

ի րա վի ճակ նե րը ղե կա վա րող պաշ տո նա կան տե ղա կան մար մին

նե րի ներ կա յա ցու ցի չը`  LEMA/ OSOCC/:

Սո վո րա բար SAR թի մը ստիպ ված է փրկա րա րա կան գոր ծո

ղութ յուն նե րը սկսել աշ խա տան քա յին փու լի միջ նա մա սում: Մե

ծա մա սամբ, մինչ թի մի ժա մա նե լը, ծայ րա հեղ դեպ քում, տե ղի 

ու ժե րով ար դեն ա ռա ջին եր կու փու լե րը անց կաց ված են լի նում: 

Փ լա տակ նե րի ներ քին տա րածք նե րում տու ժա ծի հայտ նա բեր

ման դեպ քում փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող են 

սկսվել եր րորդ կամ չոր րորդ փու լե րում: 

Ընդ ո րում, տե ղա մա սե րում աշ խա տանք նե րի ղե կա վար ները 

մաս նա կից նե րին պետք է ա պա հո վեն տե ղե կութ յուն ներ բո  լոր 

նա խա ձեռն վող գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: Օ րի նակ, ա մեն 

ան գամ, երբ փրկա րար նե րը աշ խա տում են ներ քին դա տարկ 

տա րածք նե րում կամ հա սա նե լի ճեղ քե րում, անհ րա ժեշտ է վեր

ևում, ներք ևում և տա րած քի շուրջ դա դա րեց նել բո լոր տար վող 

աշ խա տանք նե րը այն քան ժա մա նակ, մինչև փրկա րար նե րը և 

տու ժած նե րը դուրս չգան: Այդ աշ խա տանք նե րի գոր ծըն թա ցում 

անհ րա ժեշտ է պահ պա նել հու սա լի կապ SAR թի մի բո լոր կա

ռույց նե րի հետ: Դժ վա րութ յուն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ փլա
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տակ ե րում մե ծա քա նակ տու ժած նե րի հա վա նա կան գտնվե լու, 

SAR թի մի փրկա րա րա կան ռե սուրս նե րը գե րա զան ցող փրկման 

աշ խա տանք նե րի անց կաց ման ռազ մա վա րա կան լու ծում նե րի 

ըն դուն ման ժա մա նակ: Այդ ի րա վի ճա կում, SAR թի մի ղե կա վա

րութ յա նը ան հրա ժեշտ է ո րո շել փրկա րա րա կան աշ խա տանք

նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը, ղե կա վար վե լով մե ծա քա նակ տու

ժած նե րի փրկման ժա մա նակ անձ նա կազ մի ան վտան գութ յան 

պահ պան ման սկզբուն քով: Դա հո գե բա նա կան բարդ պահ է, քա

նի որ յու րա քանչ յուր փրկա րա րա կան ստո րա բա ժա նում, խումբ, 

իր աշ խա տան քա յին տա րած քը հիմ նա վոր կեր պով կհա մա րի 

ա ռաջ նա յի նը: Ն ման խնդի րը անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ և 

SAR թի մի անձ նա կազ մին բա ցատ րել նրա լուծ ման կար գը դեռ 

փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի սկզբնա կան փու լում: 

Ուս տի, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել տու ժած նե րի կեն սու նա

կութ յան գոր ծո նը, փրկման յու րա քանչ յուր դրվա գի տևո ղութ յու

նը, նա խա տես վող վերջ նա կան արդ յուն քը, ինչ պես նաև փրկա

րար նե րի հա մար ան վտան գութ յան նկա տա ռում նե րը (օ րի նակ` 

ո րոշ տա րածք ներ փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի անց

կաց ման հա մար կա րող են ի րեն ցից ներ կա յաց նել շատ բարձր 

վտան գա վո րութ յուն): Փր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի օպ

տի մալ կար գի ո րոշ ման հա մար այդ գոր ծոն նե րը պետք է գնա

հատ վեն կո լեկ տիվ կեր պով: 

Անհ րա ժեշտ է նաև ըն դու նել ո րո շում կապ ված անձ նա կազ

մի աշ խա տան քի ռե ժի մի և ճամ բա րի տե ղա կայ ման (օ րի նակ` 

լրիվ կազ մով թի մի աշ խա տան քը և հեր թա փո խի հեր թա գա յու

մը), ինչ պես նաև բազ մա թիվ փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե

րին տե ղա կան ու ժե րի կամ կա մա վոր նե րի ներգ րավ ման հետ:
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•	 Մե ծա մա սամբ, մինչ թի մի ժա մա նե լը, տե ղի ու ժե րով ար

դեն անց կաց ված են լի նում ո րոն ման և փնտր ման նախ

նա կան փու լե րը: 

•	 Անհ րա ժեշտ է ան հա պաղ դա դա րեց նել փլա տակ նե րում 

տար վող բո լոր աշ խա տանք նե րը վեր ևում, ներք ևում և 

տա րած քի շուրջ այն քան ժա մա նակ, մինչև փրկա րար նե

րը և տու ժած նե րը դուրս չեն ե կել:

•	 Ողջ թի մի անձ նա կազ մին անհ րա ժեշտ է պատ րաստ լի

նել ի րա վի ճա կի, երբ անց կաց վող փրկա րա րա կան աշ

խա տանք նե րը գե րա զան ցում են ջո կա տի ռե սուրս նե րը, 

ղե կա վա րութ յու նը ո րո շում է փրկա րա րա կան աշ խա

տանք նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը, ղե կա վար վե լով մե

ծա քա նակ տու ժած նե րի փրկման ժա մա նակ անձ նա կազ

մի անվ տան գութ յան պահ պան ման սկզբուն քով: 

•	 Անհ րա ժեշտ է լրջո րեն մտա ծել փլա տա կե րում կեն դա նի 

մար դու գտնվե լու հա վա նա կա նութ յան դեպ քում ծանր 

սար քա վո րում նե րի կի րառ ման ո րոշ ման վե րա բեր յալ: 

•	 Ծանր սար քա վո րու մե րով աշ խա տե լու դեպ քում, յու րա

քանչ յուր աշ խա տա տե ղում պար տա դիր նշա նակ վում է 

դի տորդ: 

6.2. Փր կա րա րա կան ռե սուրս նե րի ներգ րա վու մը ո րո նո ղա

կան ա շ խա տանք նե րում

Ո րո նո ղա կան և հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րում փրկա

րար նե րի մաս նակ ցութ յու նը իր մեջ նե րա ռում է փլա տակ նե րում 

աշ խա տանք նե րի անվ տան գութ յուն, ա նան ցա նե լի տա րածք նե

րում մուտ քի ա պա հո վում, սար քա վո րում նե րի տե ղա կա յում, ան
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մի ջա կա նո րեն ո րոն ման անց կաց ման գնա հա տում (ա ռան ձին 

կամ կի նո լոգ նե րի և տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի ներ գավ մամբ): 

Ո րոշ ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րից ա ռաջ կա րող է հարկ լի նել 

ամ րաց նող սար քա վո րում նե րի տե ղա կայ ման: Անհ րա ժեշ տութ

յան դեպ քում կա րող է անց կաց վել ներ քին տա րա ծութ յուն նե րի 

դի տար կում կան դրանց լսում: Այդ ա մե նը բե րում է ո րո նո ղա կան 

խնդիր նե րից դե պի փրկա րա րա կան ռե սուրս նե րի բա վա կա չափ 

շեղ ման և  ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րից` աս տի ճա նա բար 

փրկա րա րա կա նի լիո վին անց ման` ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե

րը պար տա դիր պետք է անց կաց վեն մեծ ծա վա լով: Ո րո նո ղա

կան աշ խա տանք ն ե րի ա ռաջ նա հերթ արդ յուն քը պետք է հա մա

րել վերջ նա կա նո րեն ո րոշ ված փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 

անց կաց ման ա վար տուն պլա նը: Ուս տի, ողջ գոր ծո ղութ յուն նե  րի 

հենց սկզբից անհ րա ժեշտ է նշել կազ մա կեր պա կան եր կու  

ա ռան ձին ծա ռա յութ յուն ներ` փրկա րա րա կան և  ո րո նո ղա կան 

(հնա րա վոր է տեխ նի կա կան մաս նա գետ նե րով ու ժե ղաց նել կի

նո լո գիա կան ծա ռա յութ յու նը): 

 Սո վո րա բար շատ բարդ է փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե

րի սկզբի և  ո րոն ման աշ խա տանք նե րի ա վար տի միջև սահ մա նի 

անց կա ցու մը: Ն ման աշ խա տանք նե րը օգ տա կար է հա մա րել միա

վոր ված ո րո նո ղա փրկա րա րա կան աշ խա տանք ներ: Հա մախմբ

ված աշ խա տանք նե րը պետք է կոոր դի նաց վեն փրկա րա րա կան 

և  ո րո նո ղա կան խմբե րի պե տե րի միջև: Ո րոն ման ան մի ջա կան 

գոր ծո ղութ յուն նե րը նա խա տե սում է անձ նա կազ մի տե ղա կա  յում 

ա վեր վա ծութ յուն նե րի գո տում և ն րա շուրջ: Փր կա րա րա կան ծա

ռա յութ յան անձ նա կազ մը կա րող է ու ղարկ վել փլա տակ նե րի ներ

սում ինք նու րույն տե սո ղա կան ո րո նում անց կաց նե լու հա մար: 

Փր կա րար նե րը կա րող են գոր ծել ունկնդր ման հա մար կոոր դի
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նաց ված ո րոն մա նը: Ո րոն ման գո տում հայ տա րար վում է լռութ

յան ռե ժիմ, և փր կա րա րա կան խմբե րի մաս նա կից նե րը փոր ձում 

են ճշգրիտ ո րո շել տու ժա ծի գտնվե լու վայ րը: Փ լա տակ նե րի տակ 

գտնվող տու ժած նե րի ուղ ղութ յու նը կա րե լի է ո րո շել ձայ նա յին և 

սեյս միկ սար քա վո րում նե րով: 

 Բո լոր դեպ քե րում ո րոն ման մաս նա կից նե րին անհ րա ժեշտ 

է պատ րաս տել աղ յու սակ, ո րի վրա պետք է նշվեն շեն քի (աշ

խա տան քա յին գո տու) ընդ հա նուր բնու թագ րե րը, որ տեղ անց

կաց վում է ո րո նու մը և հե տա գա հար ցու փոր ձի հա մար նշվում 

բո լոր կար ևոր տե ղե կութ յուն նե րը: Հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե

րի ո րո շում նե րի ըն դուն ման նպա տա կով այդ տե ղե կութ յուն նե րը 

ու ղարկ վում է SAR թի մի պե տին: 

Ո րո նո ղա կան խմբե րը ու նեն մի տում ինք նու րույ նա բար վե

րած վե լու փրկա րա րա կա նի: 

•	 Խու սա փե՛ք դ րա նից:

•	 Ո րո նո ղա կան աշ խա տան քից` փրկա րա րա կա նի ան ցու

մը սո վո րա բար չու նի հստակ սահ ման: 

•	 Հի շե՛ք` ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րը պետք է անց կաց

վեն ողջ ծա վա լով: 

•	 Ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի ա ռաջ նա հերթ արդ յուն

քը անհ րա ժեշտ է հա մա րել վերջ նա կա նո րեն ո րոշ ված 

փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման ա վար

տուն պլա նի առ կա յութ յու նը:
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6.3. Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման տա րած

քի կազ մա կեր պու մը

Փր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի գե րա կա յութ յան 

ո րո շու մից հե տո կար ևոր է, որ պես զի SAR թի մի ողջ անձ նա

կազ մը տա րած քում անվ տանգ և  արդ յու նա վետ փրկա րա րա

կան աշ խա տանք ա պա հո վե լու հա մար հետ ևո ղա բար հետ ևի 

տակ տի կա յին: Աշ խա տանք նե րի ղե կա վա րը պետք գնա հա տի  

ի րա դրութ յու նը, դի տար կի ան վտան գութ յան հար ցե րը և կազ մի 

գոր ծո ղութ յուն նե րի պլան: 

Ն րան հնա րա վոր է պա հանջ վի շի նա րա րա կան կա ռույց նե

րի և վ տան գա վոր նյու թե րի գնա հատ ման հա մար մաս նա գե տի 

օգ նութ յուն: 

Այդ ժա մա նա կա մի ջո ցում, անձ նա կազ մի մնա ցած ան դամ նե

րը տա րած քում պետք է սկսեն ան մի ջա կա նո րեն աշ խա տանք, 

հաշ վի առ նե լով հետև յալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը.

- վտան գա վո րութ յան գնա հա տում և ն րա նվա զե ցում ի 

հա շիվ` ա զատ ըն կած վտան գա վոր նյու թե րի, մե խով 

տախ տակ նե րի, շինարարական կա ռուց վածքնե րի և  այլ 

կախ ված տար րե րի հե ռաց ման: 

- Կեն ցա ղա յին հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի ան ջա տում և 

ս տու գում: 

- Քանդ ված շի նութ յուն նե րի շուրջ վտան գա վոր գո տու 

սահ մա նի հաս տա տում:

- Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի գո տու հստակ սահ

մա նում (վտան գա վոր գո տուց ա ռան ձին):

- Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի գո տուց բո լոր կողմ

նա կի ան ձանց հե ռա ցում:
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- Սահ ման ված աշ խա տան քա յին գո տու ներ սում կամ շուր

ջը, հար մա րա վետ տե ղում, սար քա վո րում նե րի մոն տաժ

ման և գոր ծիք նե րի տե ղի հա մար հրա պա րա կի սահ մա

նա փա կում:

- Տե ղա մա սում գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի և մասշ տաբ

նե րի ո րո շու մը անհ րա ժեշտ է ա վար տել մինչ մե ծա մասշ

տաբ փրկա րա րա կան աշ խա տանք ներ սկսե լը:

Գոր ծո ղութ յուն նե րի մասշ տա բի և պ լա նի մշակ ման ո րոշ ման 

ա վարտ ման հետ անհ րա ժեշտ է թի մում անց կաց նել հրա հան գա

վո րում: Անհ րա ժեշտ է կա տա րել փրկա րա րա կան աշ խա տանք

նե րի և հիմ նա կան բնու թագ րե րի նշում նե րով տա րած քի պարզ 

գծա գիր: Թի մա յին հրա հան գա վո րու մը թույլ կտա բարձ րաց նել 

աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը, ամ բողջ անձ նա կազ մին 

տա լով հնա րա վո րութ յուն հաս կա նա լու գոր ծո ղութ յուն նե րի 

նպա տա կը և խն դիր նե րը, նա խա պես ա պա հո վել անհ րա ժեշտ 

սար քա վո րում նե րի, նյու թե րի առ կա յութ յու նը, ինչ պես նաև մշա

կել տակ տի կան: Բա ցի այդ, միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է դի

տար կել ան վտան գութ յան, շի նա րա րա կան կա ռույց նե րի գնա

հատ ման, վտան գա վոր նյու թե րի բա ցա հայտ ման հար ցե րը, 

վթար ված կա պի և տար հան ման սկզբունք նե րը: Ինչ պես վաղ 

նշվեց, փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման յու րա

քանչ յուր տա րած քի ար դու նա վետ կա ռա վար ման և կոոր դի նա

ցիա յի ա պա հով ման հա մար պետք է ու նե նալ հստակ նշա նակ

ված ղե կա վար: 

Վ տան գա վոր գո տին ձևա վոր վում է ան մի ջա կա նո րեն ա վեր

վա ծութ յուն նե րի մուտ քի հնա րա վո ր հսկո ղութ յան հա մար, որ

տեղ հնա րա վոր է շեն քի հե տա գա փլու զում, բե կոր նե րի թափ

վում, միա ժա մա նակ նոր սեյս մի կա կան ցնցում նե րի հետ կապ
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ված փլու զում նե րի կա ռուց ված քի փո փո խում: Վ տան գա վոր 

գո տի թույ լատր վում է միայն ո րո նում և տու ժած նե րի դուրս բե

րումն ան մի ջա կա նո րեն ի րա կա նաց նող SAR թի մի ան դամ նե րին: 

Մ նա ցած բո լոր աշ խա տա կից նե րը, մինչ նրանց նշա նա

կու մը կամ հեր թա փո խու մը պետք է գտնվեն վտան գա վոր գո

տուց դուրս: Վ տան գա վոր գո տին պետք է նշվի մար կե րա յին 

ժա պա  վե նով կամ պա րա նով խա չաձևխաչ (հանձ նա րար ված  

INSARAG –ի կող մից): Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի վար

ման գո տին ձևա վոր վում է փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 

անց կաց ման տա րածք մուտ քի հնա րա վո րութ յան հսկո ղութ յան 

հա մար, որ տեղ կա րող են անց նել միայն SAR թի մի ան դամ նե

րը, կա մա վոր նե րը և փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րում ներ

գրավ ված տե ղա ցի անձ նա կազ մը, ինչ պես նաև փրկա րա րա կան 

գոր ծո ղու թ յուն նե րը սպա սար կող աշ խա տա կից նե րի հա մար  

ան վտանգ աշ խա տան քա յին գո տի ներ կազ մա կեր պող նե րը: Գո

տին պետք է նշվի մեկ հո րի զո նա կան շար քով` մար կե րա յին ժա

պա վե նով կամ պա րա նով:

Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի գո տու ո րոշ ման ժա մա

նակ պետք է ստեղծ ված և հա մա պա տաս խա նա բար նշված լի նի 

հետև յալ լրա ցու ցիչ հրա պա րակ նե րը.

- օ պե րա տիվ պա հա կա կետ` ղե կա վար նե րի աշ խա տա

վայր, տվյալ տա րած քում ողջ գոր ծու նեութ յան կոոր դի

նա ցիա յի և կա ռա վար ման հա մար,

- բժշկա կան օգ նութ յան հա մար տա րածք` թի մի ան դամ նե

րի և փ լա տակ նե րի տա կից դուրս բեր ված ա ղետ յալ նե րի 

վի րա հա տութ յան և բուժ ման վայր: Բու ժանձ նա կազ մը 

պետք է ներ կա յաց նի հրա պա րա կի կա րիք նե րը.
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- անձ նա կազ մի բնակ վե լու գո տի` աշ խա տան քին չմաս

նակ ցող թի մի ան դամ նե րի հան գս տի, սնման վայր, որ

տե ղից նրանք կա րող են ան մի ջա պես կանչ վել փրկա

րար նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բեր ման կամ հեր թա փոխ

ման հա մար: Այս տեղ հեր թա փո խի անձ նա կազ մի հա մար 

կա րող են անց կաց վել նվա զա գույն վե րա կան գնո ղա կան 

մի ջո ցա ռում ներ: 

- փրկա րա րա կան սար քա վո րում նե րի պահ պան ման գո

տի` գոր ծո ղութ յուն նե րի ա պա հով ման հա մար սար քա

վո րում նե րի պահ պան ման, սպա սարկ ման և հանձն

ման հա մար հու սա լի վայր: Բեն զի նով աշ խա տող գե նե

րա տոր նե րի և  այլ սար քա վո րում նե րի հա մար պետք է 

ա ռանձ նաց վի հար մա րա վետ տեղ, որ պես զի աղ մու կը 

և  ար տա զատ վող գա զե րը չխան գա րեն փրկա րա րա կան 

աշ խա տանք նե րի վար մա նը,

- աշ խա տան քա յին գո տի ամ րակ նե րի հա մար` ո րո նո

ղափր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ան ցակց ման 

վայ րում շեն քե րի ամ րաց ման հա մար, շի նա րա րա կան 

նյու թե րի մշակ ման և պահ պան ման վայր,

- մա հա ցած նե րի մար մին նե րի տե ղա վոր ման վայր` դիակ

նե րը ցան կա լի է չկու տա կել և  աշ խա տել դուրս հա նել 

ան մի ջա պես: Մա հա ցած նե րի հա րա զատ նե րը եր բեմն ոչ 

միայն խան գա րում, այլ կա րող են վտանգ ստեղ ծել: Անհ

րա ժեշտ է ո րո շել տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րին դիակ

նե րի հանձն ման կար գը: LEMA –ն հակ ված է նպաս տե լու 

դրան:

- ան ցում ներ` (մուտ քեր) փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե
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րի վար ման տե ղա մաս ներ թա փան ցման հստակ սահ

ման ված ճա նա պարհ ներ: Անվ տան գութ յան ա պա հով

ման հա մար, անձ նա կազ մի տե ղա շարժ ման, սար քա վո

րում նե րի, գոր ծիք նե րի տե ղա փո խու մը անհ րա ժեշտ է 

անց կաց նել միայն այդ ճա նա պար հով: Բա ցի այդ, վթա

րա յին ի րա վի ճա կի բար դացման կամ տու ժած նե րի տար

հան ման դեպ քում կա րող է պա հանջ վել աշ խա տան քա

յին գո տու հրա տապ լքում:

•	  Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի վար ման տե ղա մա սը 

պետք է կազ մա կերպ վի հստակ :

•	  Գա զի, է լեկտ րաէ ներ գիա յի, ջրի ան ջա տու մը աշ խա տան

քա յին գո տում հա մար վում է պար տա դիր, հատ կա պես 

փլու զում նե րի գո տում կամ փլա տակ նե րի մա կեր ևույ թին 

աշ խա տանք նե րի կա տար ման ժա մա նակ:

•	 Հե տա գա վտան գա վո րութ յան գնա հատ ման հա մար 

(փլու զում ներ, կրկնա կի ցնցում նե րի հա վա նա կա նութ

յուն, և  այլն) անհ րա ժեշտ է միշտ նշա նա կել դի տորդ:

6.4. Տե ղա մա սում փրկա րա րա կան աշ խա տանք ներ կա տա

րող անձ նա կազ մը

Ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մի անձ նա կազ մի նե րու ժի արդ

յու նա վե տ կի րա ռու մը հա մար վում է տակ տի կա յի հիմ քը: Ա ռա ջին 

հեր թին անհ րա ժեշտ է, որ պես զի ողջ անձ նա կազ մը հստակ հաս

կա նա կա ռա վար ման կա ռուց ված քը (ի մա նա ո՞վ է նշա նակ ված 

աշ խա տան քի ղե կա վար և  այլն), ինչ պես նաև նրանց ծա ռա յո ղա

կան պար տա կա նութ յուն նե րը:

SAR թի մի հա մար խնդի րը սո վո րա բար ուղ ղորդ վում է  
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շղթա յաձև` աշ խա տան քա յին տե ղա մա սե րին կցված թի մի պե

տից և հե տո ծա ռա յութ յան պե տե րը ո րո շում են պար տա կա նու թ

յուն նե րի ո լոր տը են թա կա անձ նա կազ մի հա մար: Խն դիր նե րը 

կա րող են վե րա բեր վել ինչ պես մեկ, այն պես էլ մի քա նի տե ղա

մա սե րի աշ խա տանք նե րին: 

Այս պես, փրկա րա րա կան ծա ռա յութ յան պե տը նշա նա կում է 

յու րա քանչ յուր խմբին ղե կա վար, իսկ հա մա լիր գոր ծո ղութ յուն

նե րի անց կաց ման անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում պա հանջ վում է 

եր կու և  ա վե լի խմբե րի ղե կա վար ներ: Յու րա քանչ յուր խմբում 

պետք է նշա նակ վի աշ խա տանք նե րի կա տար ման տեխ նի կա յի 

անվ տան գութ յան պա տաս խա նա տու: Աշ խա տանք նե րի բաշ խու

մը և հա մա պա տաս խա նա բար յու րա քանչ յուր խմբի անձ նա կազ

մի պար տա կա նութ յուն նե րի նշա նա կու մը հան դի սա նում է աշ

խա տանք նե րի ղե կա վա րի պար տա կա նութ յու նը: Դա պետք է 

հստակ գի տակ ցեն խմբի բո լոր ան դամ նե րը: Եր բեմն թի մի 

խնդիր նե րը ձևա կերպ վում է ել նե լով թի մի ան դամ նե րի գի տե լիք

նե րից, ո րա կա վոր ման մա կար դա կից և կոնկ րետ խնդիր նե րից: 

Անձ նա կազ մի արդ յու նա վետ կի րա ռու մը պետք է լի նի ղե կա վա

րի ա ռաջ նա յին խնդի րը: 

Ո րոշ գոր ծո ղութ յուն նե րում, երբ փրկա րար նե րը զբաղ ված 

են ո րո նու մով և տու ժած նե րի փրկու մով, նրանք կա րող են են

թարկ վել երկ րոր դա յին փլու զում նե րի վտան գի (օ րի նակ` ա վեր

վա ծութ յուն նե րի վտան գա վոր գո տում կախ ված կա ռուց ված քա

տար րե րի տակ, ներ քին դա տարկ տա րա ծութ յուն նե րում և ճեղ

քե րում աշ խա տան քի ժա մա նակ և  այլն): Այդ ի րա վի ճա կում կազ

մա կերպ վում է փրկա րար նե րի պա հես տա յին (փրկա րա րա կան) 

խումբ, ո րը հեր թա պա հում է ողջ պատ րաս տութ յամբ անձ նա

կազ մի տե ղա կայ ման սահ ման ված գո տում: 
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Ծայ րա հեղ դեպ քում մեկ փրկա րար պետք է կցվի փրկա րա

րա կան սար քա վո րում նե րի պահ պան ման գո տում: Փր կա րար նե

րի խմբի ղե կա վա րը այդ նշա նա կու մը պետք է կա տա րի փրկա

րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից ա ռաջ: 

•	 Ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մի անձ նա կազ մի արդ յու

նա վետ կի րա ռու մը փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 

տակ տի կա յի հիմքն է:

•	 SAR թի մի անձ նա կազ մի հա մար կա ռա վար ման ողջ կա

ռուց ված քը պետք է պարզ լի նի:
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6.5. Թի մի ծա ռա յութ յան փոխ գոր ծո ղութ յուն նե րը

Բե կոր նե րի տա կից տու ժած նե րի դուրս բեր ման հա մա պա

տաս խան հնարք նե րի և տակ տի կա յի մշակ մա նը զու գա հեռ, 

փրկա րա րա կան ծա ռա յութ յուն նե րի և թի մե րի ղե կա վար նե րը, 

պետք է դի տար կեն միջ թի մա յին փոխ գոր ծակ ցութ յան տե սա

կետ նե րը և  ըն թա ցիկ գոր ծո ղութ յուն նե րի անց կաց ման ժա մա

նակ ողջ ծա ռա յութ յան անձ նա կազ մի ներգ րա վու մը, օ րի նակ`

- ին ժե նե րա կան ծա ռա յութ յան մաս նա գետ նե րը պետք է 

ներգ րավ վեն բազ մա թիվ կա ռուցվածքների կտր տում նե

րի, սո ղանցք նե րի բաց ման, տե ղա փոխ ման, բարձ րաց

ման, ինչ պես նաև սար քա վո րում նե րի օ պե րա տիվ վե րա

նո րոգ ման աշ խա տանք նե րին,

-  վտան գա վոր նյու թե րի մաս նա գետ նե րը պետք է հե տա

զո տեն տե ղա մա սը, գնա հա տեն շի նութ յան ներ սում և 

ն րա շուրջ ընդ հա նուր մթնո լոր տա յին վի ճա կը, վտան գա

վոր նյու թե րի առ կա յութ յու նը մինչ ո րո նո ղա փրկա րա րա

կան գոր ծո ղութ յուն նե րի սկսե լը: Եր կա րատև գոր ծո

ղութ յուն նե րի ըն թաց քում ա ռա ջա նում է պար բե րա բար 

դի տար կում նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն,

- բժշկա կան ծա ռա յութ յան անձ նա կազ մը փլա տակ նե րի 

տակ գտնվող, ինչ պես նաև շրջա փա կու մից նրանց դուրս 

բեր ման ժա մա նակ անց կաց նում է տու ժած նե րի վի ճա կի 

գնա հա տում և ն րանց վի ճա կի կա յու նա ցում: Փր կա րար

նե րը պետք է ա պա հո վեն դե պի տու ժած ներ բու ժանձ նա

կազ մի ա րագ մո տե ցումն, ին չը կա րող է պա հան ջել 

փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նա կա վոր դա

դա րե ցում: Բժշ կա կան ան հա պաղ մի ջա մտութ յան և տու

ժա ծի վի ճա կի կա յու նա ցու մը փոխ հա տու ցում է աշ խա
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տան քի ընդ միջ ման ժա մա նա կի կո րուս տը: Բժշ կա կան 

անձ նա կազ մը հետ ևում է գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նա

կից բո լոր փրկա րար նե րի վի ճա կին, ո րո շում են սթրե սա

յին ռեակ ցիա նե րի, հյուծ վա ծութ յան, ջրազրկ ման, վնաս

վածք նե րի և  ա ռող ջութ յան հա մար այլ վտան գա վոր վի

ճակ նե րի դրսևո րում նե րը, ո րոնք կա րող են մի ջամ տութ

յուն պա հան ջել, 

- ծանր սար քա վո րում նե րի օ պե րա տոր նե րը մշա կում են 

հանձ նա րա րա կան ներ, ո րոնք հաշ վի են առն վում լայ նա

մասշ տաբ բարձ րաց ման աշ խա տանք նե րի անց կաց ման, 

ծանր սար քա վո րում նե րի տե ղա փոխ ման ժա մա նակ, ավ

տոամ բարձ չի կի րառ ման անհ րա ժեշ տութ յուն պա հան

ջող փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի գոր ծըն թա ցում: 

Բա ցի այդ, նրանք պետք է կա պող օ ղակ ծա ռա յեն փրկա

րար նե րի խմբի և սար քա վո րում նե րի ար տա թի մա յին 

օ պե րա տոր նե րի միջև, ո րոնք կա րող են ոչ լիո վին հաս

կա նալ անց կաց վող աշ խա տանք նե րի տակ տի կան և  

նր բութ յուն նե րը,

- փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րում կա րող է այլ կազ

մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րի ներգ րավ ման 

կա րիք ա ռա ջա նա` կեն ցա ղա յին (գազ, է լեկ տա մա տա կա

րար ման, ջրա մա տա կա րար ման), ի րա վա պաշտ պա նա

կան և կա մա վո րա կան: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 

նրանց օգ նութ յու նից պետք չի հրա ժար վել: 
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6.6. Աշ խա տան քա յին տե ղա մա սում անձ նա կազ մի  

ան վտան գութ յու նը

Ցան կա ցած աշ խա տան քի անց կաց ման ժա մա նակ ան վտան

գութ յու նը հա մար վում է ա ռաջ նա յին խնդիր: Փր կա րա րա կան 

ծա ռա յութ յան անձ նա կազ մը ողջ գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում 

պետք է պահ պա նի տեխ նի կա յի անվ տան գութ յու նը: Փր կա  րա

րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նվա

զա գույ նը հետև յալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը`

- ա վեր ված (քանդ ման են թա կա) շեն քե րի շուրջ աշ խա

տանք նե րի անվ տան գութ յան գնա հա տու մը լա վա գույն 

դեպ քում հա մար վում է դժվա րեց ված: Տվ յալ գնա հա տու

մը պետք է անց կաց վի ա նընդ մեջ փրկա րա րա կան աշ

խա տանք նե րի ըն թաց քում: Անհ րա ժեշտ է յու րա քանչ յուր 

անց կաց վող գոր ծո ղութ յու նից ա ռաջ հրա հան գա վո րում

նե րում անդ րա դառ նալ տեխ նի կա յի ան վտան գութ յան և 

վ տան գա վոր նյու թե րի բա ցա հայտ ման հար ցե րին: Հ րա

հան գա վոր ման գե րա կա թե ման պետք է լի նի անձ նա

կազ մի հա մար վտան գի նվա զե ցու մը,

- վթա րա յին ազ դան շան նե րի տե սակ նե րը և  ե ղա նակ նե րը 

անհ րա ժեշտ է տե ղադ րել մինչ փրկա րա րա կան գոր ծո

ղութ յուն նե րը, 

- վթա րա յին ազ դան շան նե րը և տար հան ման սկզբունք նե

րը պետք է վայր կե նա պես ճա նաչ վի և հաս կա նա լի լի նի 

ոչ միայն SAR թի մի անձ նա կազ մի, այլև գոր ծո ղութ յուն

նե րի անց կաց մա նը օ ժան դա կող նե րի կող մից (ծանր 

սար քա վո րում նե րի օ պե րա տոր նե րի, կեն ցա ղա յին և 

վ թա րա յին ծա ռա յութ յան աշ խա տա կից նե րի, զին վո րա

կան ծա ռա յող նե րի): Արդ յու նա վետ վթա րա յին ազ դա
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նշա նը և տար հան ման սկզբունք նե րը հան դի սա նում են 

ԱԻ գո տում ողջ անձ նա կազ մի աշ խա տան քի անվ տան

գութ յան հիմ քը: Հա մա պա տաս խան ազ դան շան տա լու 

հա մար կի րառ վում է հա ղորդ ման սար քեր, շչակ ներ և  այլ 

սար քա վո րում ներ (օ րի նակ` հրա տեխ նի կա կան բնույ թի):

- անձ նա կազ մի հան գիս տը և վե րա կանգ նու մը հա մար

վում է SAR թի մի տևա կան և  օ պե րա տիվ աշ խա տան քի 

անվ տան գութ յան հիմ քը: Անհ րա ժեշտ է ո րո շել աշ խա

տան քի ցիկ լե րի և թի մի բաշխ ման սխե ման, ո րոնք պետք 

է մշտա պես հսկվեն ծա ռա յութ յան պե տի կող մից: Բա ցի 

այդ, ողջ անձ նա կազ մը պար տա դիր պետք է հաս կա նան 

ջրի, սննդի և հանգս տի պա հան ջի մշտա պես ըն դուն ման 

անհ րա ժեշ տութ յու նը: Փր կա րա րա կան ծա ռա յութ յան և 

խմ բե րի պե տե րը պետք է պա տաս խա նատ վութ յուն կրեն 

սե փա կան են թա կա նե րի պա հանջ մունք նե րի հա մար, 

հաշ վի առ նեն դա ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րում և  ա պա

հո վեն դրանց հա մա պա տաս խան կա տա րու մը: 

- Սնն դի և հանգս տի հեր թա գա յու մը անհ րա ժեշտ է անց

կաց նել ոչ թե անձ նա կազ մի հա յե ցո ղութ յամբ, այլ գրա

ֆի կով: 

- ԱԻում եր կա րատև գտնվե լու պայ ման նե րում փրկա րա

րա կան ծա ռա յութ յան և խմ բե րի պե տե րը պետք է նաև 

հետ ևեն անձ նա կազ մի բա րո յա կան գեր լար վա ծութ յան և 

սթ րե սի դրսևո րում նե րին: Ղե կա վար նե րը և բ ժիշկ նե րը 

գոր ծո ղութ յուն նե րի անց կաց ման գոր ծըն թա ցում պետք 

է ան մի ջա կա նո րեն հսկեն ո րո նո ղա փրկա րա րա կան ողջ 

անձ նա կազ մի սթրե սա յին ի րա վի ճա կը,
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- ծա ռա յութ յան պե տե րը պետք է ա նընդ հատ հե տ ևեն 

անձ նա կազ մի աշ խա տու նա կութ յան վրա բա ցա սա կան 

ներ գոր ծող հոգ նա ծութ յան աս տի ճա նին: Ն կա տի առ նե

լով զո րա հա վա քը, թռիչ քը և ճամ բա րի տե ղա կա յու մը, 

կա րե լի է են թադ րել թի մի անձ նա կազ մի աշ խա տանք նե

րի արդ յու նա վե տութ յան նվա զում (մո տա վո րա պես` 50

70% կամ ցածր) ար դեն գոր ծո ղութ յուն նե րի սկզբում: 

Կար ևոր է հաս կա նալ, որ բա ցի ֆի զի կա կան հոգ նա

ծութ յու նից, նվա զում է մտա վոր ակ տի վութ յու նը, այ

սինքն` դան դա ղում և դժ վա րա նում ո րո շում ըն դու նե լու 

ռեակ ցիան: Ուս տի, եր կա րատև գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա

մա նակ պար տա կա նութ յուն նե րի բաշխ ման հա մար կա

րող է անհ րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա նա ընդ հա նուր թի մա

յին կամ ներ խմբա յին վե րա դա սա վո րում ներ, գոր ծո ղութ

յուն նե րի պլա նի, կա ռա վար ման կա ռուց ված քի և տեխ

նի կա յի անվ տան գութ յան վրա խմբի ու շադ րութ յու նը 

կենտ րո նաց նե լու հա մար:

- ծա ռա յութ յան պե տե րը պետք է ի մա նան փր կա րա րա

կան գոր ծո ղութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցում վնաս վածք 

ստա ցած ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մե րի ան դամ նե րի 

բուժ մա նը և տե ղա փոխ մա նը վե րա բեր վող հիմ նա կան 

կա նո նա կար գը: Դ րա մա սին նրանք պետք է հրա հան գա

վոր ված լի նեն գոր ծո ղութ յան սկզբում:

- մինչ փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը սկսե լը, պետք 

է լուծ վեն գույ քի (հսկո ղութ յուն, հեր թա պա հութ յուն) 

պահ պան ման և ֆի զի կա կան ան վտա նգութ յան բո լոր 

հար ցե րը: 
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 Գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ պետք չի ար հա մա րել հի գիե

նա յի հար ցե րը: Այս տեղ պետք է նկա տի ու նե նալ ոչ միայն SAR 

թի մի ողջ անձ նա կազ մի ան հա տա կան հի գիե նան, այլև դիակ նե

րի հետ աշ խա տե լը, շնչա ռա կան և մար սո ղա կան օր գան ներ փո

շու կամ վա րակ ված օ դի և ջ րի ներ թա փան ցու մը, ինչ պես նաև 

անն շան վնաս վածք նե րը: Բժշ կա կան ծա ռա յութ յան աշ խա տա

կից նե րը նման դեպ քե րում պետք է պար տա դիր պատ րաստ լի

նեն բուժ ման և վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րին: 

SAR թի մի ողջ անձ նա կազ մը պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե

նա փո խե լու հա գուս տը և պատ շաճ կեր պով կի րա ռի պաշտ պա

նիչ հա գուստ և  անձ նա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ: 
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ԳԼՈՒԽ 7

ՈՐՈՆՈՂԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ 

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՕԲ ՅԵԿՏ ՆԵ ՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ՆՇԱ ԳԾՈՒՄԸ

(SAR) մի ջազ գա յին ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մե րի պատ

րաս տութ յան և զո րա հա վա քի հայ տա րա րու մը սո վո րա բար 

տե ղի է ու նե նում լայ նա մասշ տաբ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 

դեպ քում, ո րի հետ ևանք նե րի վե րա ցու մը տե ղա կան և ներ քին 

ռե սուրս նե րով հնա րա վոր չի ա պա հո վել: Բ նա ծին և տեխ նա

ծին ա ղետ նե րին սո վո րա բար ու ղեկ ցում են առ կա են թա կա

ռուց վածք նե րի բա վա կա նա չափ ա վեր վա ծութ յուն նե րը և վ նաս

վածք նե րը: Այդ ժա մա նակ մի ջազ գա յին SAR թի մե րը ստիպ ված 

են լի նում հե տա խու զութ յան և տե ղազնն ման բա ցա կա յութ յան 

կամ ան բա վա րա րութ յան դեպ քում աշ խա տե լու ա վեր վա ծութ

յուն նե րի լայ նա ծա վալ գո տի նե րում, որ տեղ առ կա են բազ մա թիվ 

շի նութ յուն ներ: Օբ յեկտ նե րի նշագծ ման և ն շում նե րի բաշխ ման 

կար գը մշակ ված է INSARAGի հանձ նա րա րա կան նե րին հա մա

պա տաս խան և  ա ռա ջարկ վում են շեն քե րում ա մե նա բարձր հա

վա նա կա նութ յամբ կեն դա նի տու ժած նե րի փրկման ո րո նո ղափր

կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման հեր թա կա նութ յան, 

ընտ րութ յան, ո րոշ ման և բա ցա հայտ ման ժա մա նակ օգ նութ յան 

հա մար: Որ պես այդ պի սին, դա կա րող է լի նել կա ռուց ված քա յին 

լավ վի ճա կում և փրկ ման տե սա կե տից ա վե լի հե ռան կա րա յին 

շեն քը, որ տեղ են թադր վում են ա ռա վել քա նա կի պո տեն ցիալ 

տու ժած ներ: Բա ցի այդ, կար ևոր է, որ պես զի օբ յեկտ նե րի նշագծ

մա նը վե րա բեր վող տե ղե կութ յու նը, աշ խա տան քի պայ ման նե րը, 

տու ժած նե րի վտանգ նե րը և վի ճա կը ներ կա յաց վի ստան դար

տաց ված ձևով, ին չը ա րա գաց նում է նրա մշակ ման գոր ծըն թա
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ցը, քա նի որ ո րո նո ղա փրկա րա րա կան թի մի ան դամ նե րը կա րող 

են լի նել աշ խար հի տար բեր երկր նե րից: 

7.1. Ի րա վի ճա կի ա ռաջ նա յին գնա հա տու մը

 Հենց ի րա վի ճա կի ա ռաջ նա յին ճշգրիտ գնա հա տա կանն է  

մե ծա պես նպաս տում փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հե տա

գա բա րե հա ջող ըն թաց քին: 

Այս փու լում հատ կա պես կար ևոր է` որ պես ա ռա վել ա րագ 

հա մար վող գնա հատ ման ստա նա դար տաց ման մե թո դի կի րա

ռու մը: Ուս տի, ԱԻ գո տի մի ջազ գա յին ո րո նո ղափր կա րա րա կան 

թի մի ժա ման ման և  ի րա վի ճա կի ա ռաջ նա յին գնա հատ ման անց

կաց ման հետ, մինչ ո րո նո ղափր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 

սկիզ բը կա րող է ա ռա ջա նալ հետև յալ գոր ծո ղութ յուն նե րի կա

տար ման անհ րա ժեշ տութ յուն.

- օբ յեկտ նե րի նշում, ըստ (հաս ցեի), դիր քի, ճար տա րա պե

տա կան ա ռանձ նահ ատ կութ յան,

- օբ յեկտ նե րի ընդ հա նուր բաշ խում ըստ փրկա րա րա կան 

աշ խա տանք նե րի վար ման հեր թա կա նութ յան (կեն դա

նի տու ժած նե րի բարձր հա վա նա կա նութ յամբ շեն քե րի 

ա ռանձ նա ցում),

- ա ռա վել ճշգրիտ գնա հա տում պա հան ջող օբ յեկտ նե րի 

նշում, 

-  մինչ ո րո նո ղափր կա րա րա կան աշ խա տանք ե րի սկիզ

բը յու րա քանչ յուր ա ռան ձին օբ յեկ տի անվ տան գութ յան 

գնա հա տում և վ տան գա վոր վայ րե րի նշագ ծում:

Աշ խա տան քա յի գո տի թի մի ժա ման ման ըն թաց քում գո յութ

յուն ու նի նվա զա գույ նը եր կու հնա րա վոր ի րա վի ճակ ներ: Ա ռա
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ջին դեպ քում  կա րող է ո րոշ վել կեն դա նի տու ժած նե րի ո րոն 

ման տե ղա մա սը: Բա ցի այդ, կա րող է հայտ նի լի նել ա ռան ձին  

շեն քե  րի տե ղադ րութ յու նը կամ էլ ար դեն անց կաց վել է նշագ ծու մը: 

Տվ յալ տե ղե կատ վութ յու նը բա վա կա նին կրճա տում է լու ծում 

պա հան ջող խնդիր նե րի քա նա կը: Էա կան է հա մար վում այն 

փաս տը, որ ի րավ ճա կի ընդ հա նուր գնա հատ մա նը վե րա բեր վող 

շատ խնդիր նե րից, մինչ թի մի ժա մա նու մը ար դեն կա րող է լուծ

ված լի նել տե ղա կան ու ժե րով և  ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մի 

ծա ռա յութ յան պե տե րը կա րող են օգ տա գոր ծել այդ տե ղե կատ

վութ յու նը գոր ծո ղութ յան պլա նի կազ ման և թի մի ռե սուրս նե

րի բաշխ ման ժա մա նակ: Սա կայն անհ րա ժեշտ է միշտ ստու գել  

տե ղա կան աղբ յուր ներց ստաց ված տե ղե կատ վութ յու նը: Երկ

րորդ դեպ քում` SAR թի մի ժա ման ման հետ, կա րող է նրա աշ խա

տանք նե րի հա մար ուղ ղութ յու նը մատ նան շող հե տա խուզ ման և 

տե ղազնն ման տվյալ նե րը լի նեն ան բա վա րար կամ ընդ հան րա

պես չլի նեն: Ընդ ո րում, ո րո շում ըն դու նե լու գոր ծըն թա ցը և  ին քը 

ի րա վի ճա կը դառ նում է ա վե լի ու ա վե լի բարդ: Ն ման դեպ քում 

ժա մա նու մից հե տո ա ռա ջին ժա մե րին օգ տա կար է վե րը նշված 

տակ տի կա յի բաժ նի հանձ նա րա րա կան նե րը: 

7. 2. Ն շագծ ման/маркировка/ հա մա կար գը

Ն շագծ ման հա մա կար գը ու նի եր կու ուղ ղութ յուն ներ.

- օբ յեկտ նե րի և վ տանգ նե րի վի ճա կի նշագ ծում,

- փլա տակ նե րում տու ժած նե րին տե ղադ րութ յան նշա

գծում:

Ն շագծ ման հա մա կար գի եր կու ուղ ղութ յուն նե րը ի րա րից 

տար բե րե լու հա մար կի րառ վում են տար բեր ձևա չա փեր: 
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Ն շագծ ման հա մա կար գը մշակ ված է վնաս ված շեն քին վե

րա բեր վող յու րա հա տուկ տե ղե կատ վութ յան ար տա ցոլ ման հա

մար: Ուղ ղութ յուն նե րից յու րա քանչ յու րի աշ խա տանք նե րը կա

րող են կա տար վել մե կը մե կից ան կախ, թե պետ օբ յեկ տի ի րա վի

ճա կի և վ տանգ նե րի գնա հա տու մը սո վո րա բար անց կաց վում է 

սկզբում: Շի նութ յուն նե րի անվ տանգ մուտ քե րը պետք է հստակ 

նշված լի նեն նարն ջա գույն աե րո զո լա յին ներ կով: Ն մա նօր նակ 

նշվում է նաև տու ժա ծի գտնվելու վայ րը: 

Են թադր վում է, որ ո րո նո ղափր կա րա րա կան խմբի շի նա րա

րա կան կա ռույց նե րի և վ տան գա վոր նյու թե րի մաս նա գետ նե րը 

ձեռ նա մուխ կլի նեն օբ յեկտ նե րի և վ տան գա վո րութ յուն նե րի 

նշագծ մա նը այն ժա մա նակ, երբ մնա ցած աշ խա տա կից նե րը 

կանց կաց նեն տու ժած նե րի ո րո նում: Կար ևոր տե ղե կատ վութ

յան ար ձա նա գրման հա մար անհ րա ժեշտ է կի րա ռել հա տուկ 

գնա հատ ման թեր թիկ ներ, կապ ված շի նա րա րութ յան տե սա կի, 

հիմ նակ մախ քի, նշա նա կութ յան, տու ժած նե րի տե ղադ րութ յան, 

վտանգ նե րի, յու րա քանչ յուր ա ռան ձին շի նութ յան հա մար ո րո նո

ղափր կա րա րա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի գնա հատ ման հետ: 

Հա մա պա տաս խան նշում նե րը գրանց վում է` գնա հատ ման թեր

թի կում և դր վում հենց շեն քում: 

 Հե տա խու զա կան խմբի մաս նա գետ նե րը հե տա զոտ ված շի

նութ յան հա սա նե լի բո լոր բա ցա հատ ված մուտ քե րի մոտ նշագ

ծում են մեկ մետր կող մով քա ռա կու սի ներ: Ն շագծ ման հա մա

կար գում կի րառ վում է միայն մի ջազ գայ նո րեն ըն դու ված նարն

ջա գույ նը: Կար ևոր է, որ պես զի նշված լի նեն գնա հատ ված շեն քի 

մուտ քի բո լոր ըն դու նե լի տե ղե րը, որ պես զի SAR թի մի անձ նա

կազ մը կա րո ղա նա նկա տել, որ տվյալ շեն քը հե տա զոտ ված է և  

ո րո շի նրա կար գա վի ճա կը: 
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 Քա ռա կու սու կենտ րո նում հստակ դրվում է շի նութ յան վի ճա

կը և դի տարկ ման անց կաց ման պա հին բո լոր վտանգ նե րը մատ

նան շող հա տուկ նշան ներ: Սո վո րա բար քա ռա կու սին պատ կեր

վում է ան մի ջա կա նո րեն մուտ քի մոտ, հա մե մա տա բար ակ ներև 

ան վտանգ հե ռա վո րութ յան վրա: 

 

Ն շագ ծու մը վեր ծան վում է հետև յալ կերպ.

 Շի նութ յու նը ու նի մուտ քի հնա րա վո րութ յուն և  ո րո 

նողափր կա րա րա կան ա շխա տանք նե րի հա մար ան

վտանգ է: Վ նաս վածք ներն անն շան են, հե տա գա փլու զում նե րի 

նվազ հա վա նա կա նութ յամբ:

  Շի նութ յու նը ու նի անն շան վնաս վածք ներ, ո րոշ գո տի   ներ 

հա մե մա տա բար անվ տանգ են, ո րոշ հատ ված ներ էլ  

կա րող են պա հան ջել շի նա րա րա կան ամ րակ նե րի, կա պե րի և 

փ լուզ ման են թա կա կա ռույց նե րի բե կոր նե րի հե ռաց ման: 

  Շի նութ յու նը վտան գա վոր է ո րո նո ղափր կա րա րա կան 

աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար և  են թա կա է լրա ցու ցիչ 

փլուզ ման: Հե ռա հար ո րո նու մը կա րե լի է շա րու նակ վել նշա նա

կա լից ռիս կով: Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման 

դեպ քում ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել անվ տանգ գո տի ներ և  ա րագ 

տար հան ման ճա նա պարհ ներ: 

  Քա ռա կու սու կող քին սլա քը ցույց է տա լիս դե պի շի

նութ յուն անվ տանգ մուտ քի ուղ ղութ յու նը, ե թե քա ռա կու սին 

պատ կեր ված է նշված մուտ քից դե պի դուրս:

HM-   Ցույց է տա լիս շի նութ յան ներ սում կամ շրջա կայ քում 

վտան գա վոր նյու թի առ կա յութ յուն: Անձ նա կազ մը կա րող է են

թարկ վել վտան գի: Անհ րա ժեշտ է նաև նշել վտան գի տե սա կը: 
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 Բա ցի այդ, նշվում է SAR թի մի տար բե րա կիչ նշա նը, տա րե թի

վը և  ամ սա թի վը (քա ռա կու սուց աջ): Այդ տե ղե կութ յու նը նշվում 

է կա վի ճով:  Շի նութ յան ներ սում, լրա ցու ցիչ կա րե լի է փակց նել 

մար կե րով գրված ման րա մասն տե ղե կութ յուն նե րով կպչող ժա

պա վեն: 

Ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մի ողջ անձ նա կազ մին անհ րա

ժեշտ է գի տե նալ հնա րա վոր վտանգ նե րի մա սին և  շի նութ յան 

ներ սում փնտրել շի նա րա րա կան կա ռույց նե րի և վ տան գա վոր 

նյու թե րի մաս նա գետ նե րի կող մից ար ված այլ նշում ներ:  Բա ցի 

այդ, գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում, յու րա քանչ յուր կրկնա կի 

դի տար մա նը զու գըն թաց, ի հայտ են գա լիս վաղ թող նված տա

րեթ վի, ամ սաթ վի և  կա տա րող նե րի նոր նշում ներ (կա վի ճով), 

կամ պատ կեր վում է լրիվ նոր քա ռա կու սի, ե թե սկզբնա կան տե

ղե կութ յու նը ար դեն հա վաս տի չի: 

 Ներք ևում բեր ված պատ կե րում ցույց է տրված վտանգ նե րի և 

 շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի նշա գծ  ման հա մա կար գի 

տար բեր բա ղադ րիչ ներ:

Ս տորև բեր ված նշագծ ման օ րի նա կը վկա յում է այն մա սին, 

որ անվ տանգ մուտ քը գտնվում է քա ռա կու սու վեր ևում (դա կա

րող է լի նել լու սա մուտ, վեր նա հարկ և  այլն):  Զու գա հեռ գի ծը 

ցույց է տա լիս, որ գոր ծո ղութ յու նից ա ռաջ շի նութ յա նը կա րող 

ամ րաց ման ան հրա ժեշ տութ յուն լի նել: Գ նա հատ ման անց կաց

ման օ րը, ամ սա թի վը, տա րե թի վը և  ժա մը:  Շի նութ յու նում նշված 

է բնա կան գա զի առ կա յութ յու նը:  Դի տար կում անց կաց րած թի մի 

ան վա նու մը:
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02. 05. 2018թ. ժամը 12.45

HM – Բնական գազ

 Աշխատանքը իրականացրած

 ջոկատի անվանումը

Փլատակներում տուժածների գտնվելու վայրի նշագծումը

Են թադր յալ տու ժած նե րի գտնվե լու վայ րի նշա գծու մը ըն

դուն ված է ՄԱԿի հա մա կար գում, ՄԱԿ /INSARAG/ին կից ո րոն

ման և փրկ ման հար ցե րով մի ջազ գա յին խմբի հանձ նա րա րութ

յամբ: Ն շագ ծու մը կա տար վում է ո րոն ման աշ խա տանք նե րից հե

տո: 

Երբ ո րոշ ված է են թադր յալ տու ժած նե րի գտնվե լու վայ րը, 

կա րող է պազ վել, որ աշ խա տան քա յին գո տում փլա տակ նե րի 

քա նա կը և բ նույ թը լիո վին փա կում են կամ դժվա րեց նում են 

մուտ քը դե պի հայտ նա բեր ված կամ են թադր յալ տու ժա ծը: 

Ս տորև բեր ված է նշագծ ման կա տար ման մի շարք հիմ նա կան 

կա նոն ներ և  հանձ նա րա րա կան ներ. 

•	 տու ժած նե րի տե ղադ րութ յան պայ մա նա նշան նե րի նշագ

ծու մը կա տար վում է ո րո նող խմբի կամ ո րո նո ղա կան աշ

խա տանք ներ ի րա կա նաց նող այլ մաս նա գետ նե րի կող

մից, այն դեպ քում, երբ հայտ նա բե րու մից ան մի ջա պես 

հե տո տու ժա ծը շրջա փակ ման մեջ է,
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•	 տե ղադ րութ յան նշագծ ման պայ մա նան շան նե րը կա տար

վում է սո վո րա բար կար միր և  նարն ջա գույն վառ ներ կով 

(գու նա վոր կա վի ճով),

•	  մե ծա տառ §V¦ /victimտու ժած/ պատ կեր վում է հայտ նա

բեր ված կամ են թադր յալ տու ժա ծի գտնվե լու վայ րի մոտ: 

§V¦ նշա նի կող քը հնա րա վոր է դե պի տու ժա ծի ուղ ղութ

յու նը ցույց տվող սլա քի պատ կե րում այն դեպ քում, երբ 

նշա նը հնա րա վոր չի ան մի ջա կա նո րեն մոտ տե ղադ րել,

•	 §V¦ նշա նը ո րո նո ղափր կա րա րա կան թի մի պայ մա նա

կան նշանն է: Տվ յալ տե ղե կատ վութ յու նը կա րող է օգ տա

կար լի նել լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յան ստաց ման անհ րա

ժեշ տութ յան դեպ քում: 

•	 §V¦ նշա նի շուրջ պատ կեր վում է շրջա նակ տու ժա ծի 

գտնվե լու վայ րը տե սո ղա կան հայտ նա բեր ման, նրա կող

մից ձայ նա յին ազ դա նշան տա լու կամ յու րա հա տուկ աղ

մու կի հաս տատ ման դեպ քում, ո րոնք կա րող են մատ

նան շել դրանց ճշտութ յան բարձր հա վա նա կա նութ յու նը:

•	 §V¦ նշա նի շուրջ շրջա նա կը պատ կեր վում է տու ժա ծին` 

տե սո ղա կան, ձայ նա յին կամ հնչյու նա յին հաս տատ ման 

առ կա յութ յան դեպ քում,

•	 նշագ ծու մը կա րող է կա տար վել փլա տակ նե րի մաս նա կի 

վե րա դա սա վոր ման, կամ հա տուկ ո րո նո ղա կան սար քա

վոր ման կի րա ռու մից հե տո ա ռաջ նա յին կամ ուշ հայտ

նա բեր ման տե ղում, 

•	 փրկա րա րա կան շան արձագանքման տե ղում նշվում է 

§V¦ նշա նը ա ռանց շրջա նա կի, ո րը նշա նա կում է`  

են թադր յալ տու ժած,
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•	 §V¦ նշա նի միջ նա մա սում հո րի զո նա կան գի ծը պատ կեր

վում է տու ժա ծի մահ վան հաս տատ ման դեպ քում,

•	 §V¦ նշա նի շուրջ քա ռա կու սին նշվում է նշված գո տուց 

բո լոր տու ժած նե րի հե ռաց ման դեպ քում: 

•	 ո րո նո ղափր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման 

գոր ծըն թա ցում տու ժած նե րի քա նա կը, գտնվե լու վայ րի 

նշագծ ման պայ մա նա նշան նե րը, ե թե դրանք հայտ նի են, 

նշվում են տա րած քի աղ յու սա կում: 

 7.3. Օբ յեկտ նե րի բաշ խու մը ըստ կա տար վող  

աշ խա տանք նե րի հեր թա կա նութ յան

Փր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նա վոր ման ժա մա

նակ օբ յեկտ նե րի բաշխ մա նը անհ րա ժեշտ է հատ կաց նել միայն 

մեկ ժամ: Ըստ հեր թա կա նութ յան օբ յեկտ նե րի բաշխ ման աշ խա

տանք նե րի կա տա րու մը չպետք է շփո թել ո րո նո ղա կան աշ խա

տանք նե րի հետ: Ե թե բաշխ ման հա մար պա հանջ վող ժա մա նա

կը գե րա զան ցում է մեկ ժա մը, դա նշան է, որ ընտր ված աշ խա

տանք նե րի տե ղա մա սը հա վա նա բար կգե րա զան ցի փրկա րա րա

կան SAR թի մի ռե սուրս նե րը: Ըստ հեր թա կա նութ յան օբ յեկտ նե

րի բաշխ ման աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը կա րող է հան դի սա

նալ թան կար ժեք ժա մա նա կի անն պա տա կա հար մար կո րուստ: 

 Սա կայն, միայն սկզբում ծախս ված մեկ ժա մը հե տա գա յում թույլ 

կտա ճշգրիտ բաշ խել SAR թի մի ռե սուրս նե րը, ա պա հո վե լով 

փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման ա նընդ հա տութ

յու նը, և  հետ ևա բար նշա նա կա լիո րեն կբարձ րաց նի փրկա րա րա

կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը:  Ներք ևում բեր

ված դա տո ղութ յուն նե րը վե րա բեր վում է մի ջազ գա յին SAR 

փրկա րա րա կան թի մի մա կար դա կով ըստ հեր թա կա նութ յամբ 
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անց կաց վող օբ յեկտ նե րի բաշխ ման աշ խա տանք նե րի կա տար

մա նը.

-  Մեծ տա րածք նե րում, կամ մի քա նի շեն քե րում աշ խա

տանք նե րի կա տար ման դեպ քում օբ յեկտ նե րի բաշ խու մը 

ակն հայ տո րեն կանց կաց վեն մի քա նի խմբե րով: Գ նա

հատ ման չա փա նիշ նե րը խմբի աշ խա տան քի գոր ծըն թա

ցում կա րող են չմտած ված կեր պով փո փոխ վել (օ րի նակ` 

ու ժեղ հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րի ներ գոր ծութ յու նից): 

Ուս տի, գնա հատ ման հա մա ձայ նեց ման հաս նե լու նպա

տա կով անհ րա ժեշտ է խմբի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը 

հա մե մա տել օբ յեկտ նե րի բաշ խու մից ա ռաջ և  հե տո:

- Ն շա նա կա լի վտանգ ներ կա յաց նող օբ յեկտ նե րի առ կա

յութ յան դեպ քում, ա ռանց դրանց նախ նա կան վե րաց

ման, ո րո նո ղափր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ան ց

կաց ման ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է կա տա րել նշում` 

§ Մուտ քը փակ է¦ (շեն քում հրդե հի, քանդ ման վտան գի, 

վտան գա վոր նյու թե րի բա վա կա նա չափ առ կա յութ յան և  

այլ դեպ քե րում):

- Ա րագտե ղե կատ վա կան խմբի հի ման վրա անց կաց ված 

շեն քի գնա հա տու մը պետք է վեջ նա կա նո րեն ճշգրտվի 

SAR թի մի ղե կա վա րութ յան կող մից: 

- հեր թա կա նութ յան բաշխ ման չա փա նիշ նե րը ան հրա ժեշտ 

է ճշգրտել ըստ կեն դա նի տու ժած նե րի տե ղադ րութ յան 

ա ռաջ նա յին ո րո նու մից հե տո:
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 Բազ մա թիվ շեն քեր ընդգր կող տե ղա մա սե րի գնա հատ ման 

ժա մա նակ, անհ րա ժեշտ է անց կաց նել ա րագ դի տար կում յու րա

քանչ յու րում, գնա հա տե լով կա ռուց վածք նե րի ընդ հա նուր վի ճա

կը, կի րառ ման հա վա նա կան բնույ թը (օ րի նակ` գործ նա կան, 

առևտ րա յին կամ բնա կե լի շեն քեր և  այլն), և  տա րած քի ներս. 

տե սա նե լի մուտ քի առ կա յութ յու նը: Գ նա հատ ման գոր ծըն թա

ցում անհ րա ժեշտ է պատ րաս տել տե ղա մա սի յու րա քանչ յուր 

շեն քի նշված ընդ հա նուր գծա գի րը: Այդ նպա տա կով փաս տա

թղթե րի փա թե թում պետք է մշակ ված լի նի հա մա պա տաս խան 

ձևաթղ թեր:

 Տա րած քի ընդ հա նուր դի տար կու մից և  ա րագ գնա հա տու

մից հե տո, SAR թի մի ղե կա վար նե րին ան հրա ժեշտ է շի նութ յուն

նե րում ո րո նո ղափր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հեր թա կա

նութ յան կար գի հաս տա տում, ո րոն ցում կա րող են գտնվել կեն

դա նի տու ժած ներ: 

Ընդ ո րում անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել հետև յալ գոր ծոն նե րը.

-  Կի րառ ման բնույ թը` անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ 

միայն շի նութ յան նշա նա կութ յու նը (պար տա դիր չէ օգ

տա տե րե րի քա նա կը): 

- Ա վեր վա ծութ յուն նե րի մե խա նիզ մը` (շրջում, նստում, ո լո

րու մը և  այլն) շեն քի շրջվե լու հե տա գի ծը կա րող է ցույց 

տալ հնա րա վոր դա տարկ տա րա ծութ յուն նե րի տե ղադ

րութ յու նը, որ տեղ կա րող են գտնվել կեն դա նի տու ժած

ներ:

- Օր վա ժա մա նա կը` անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ ա վեր

վա ծութ յուն ներ ա ռա ջաց նող ի րա դար ձութ յան պա հը: 

 Դա շի նութ յան կի րառ ման բնույ թի ներ դաշ նա կութ յան 
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հետ հան դի սա նում է ո րո շիչ գոր ծոն: Օ րի նակ` ե թե երկ

րա շար ժը տե ղի է ու նե ցել 21.00ին և  ա վեր վել է գրա սեն

յա կա յին և բ նա կե լի շենք, ա պա վեր ջի նում փրկման դեպ

քերն ա վե լի բարձր հա վա նա կա նութ յուն ու նեն: 

-  Տե ղի բնա կիչ նե րից տե ղե կութ յուն նե րի հա վա քում փլա

տակ նե րում տու ժած նե րի գտնվե լու վե րա բեր յալ:

- Ո րո նո ղափր կա րա րա կան ռե սուրս նե րի հա մա պա տաս

խա նութ յու նը` այ սինքն, պա հանջ վու՞մ է արդ յոք թի մի 

տնօ րի նութ յան տակ գտնվող ռե սուրս նե րի կի րա ռու մը 

գե րա զան ցող ո րո շա կի շի նութ յուն (օ րի նակ` ծանր ամ

բար ձիչ մե քե նա, մուտ քի ա պա հով ման հա մար հա տուկ 

սար քա վո րում ներ):

-  Շի նա րա րա կան կա ռու ցա տար րե րի վի ճա կը` նվա զա

գույն նախ նա կան ճի գե րի մի ջո ցով ո րո նո ղա փրկա րա

րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման հնա րա վո րու

թյուն, շի նա րա րա կան կա ռույց նե րի ամ րաց ման և  կա յու

նաց ման նպա տա կով: 

 Գե րա կա յութ յան ո րոշ ման հա մար օգ տա կար է մտցնել պայ

մա նա կան թվա յին գնա հա տում, որն ի մաստ կհա ղոր դի աշ խա

տանք նե րի հեր թա կա նութ յան վերջ նա կան արդ յուն քին:
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ԳԼՈՒԽ 8

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

SAR թի մի անձ նա կազ մի վրա ազ դող ընդ հա նուր սթրե սա

ծին գոր ծոն նե րից բա ցի, մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո

ղութ յուն նե րում առ կա են միայն այդ աշ խա տանք նե րին բնո րոշ 

մի շարք գոր ծոն ներ:  Բա ցի այդ, լրա ցու ցիչ բար դութ յուն ներ ծա

գում են լեզ վա կան խո չըն դո տի պատ ճա ռով: Այս պես, օ րի նակ` 

աշ խա տան քի ժա մա նակ մշտա կան շփու մը տու ժա ծի հետ դառ

նում է անհ նար:  Հո գե բա նա կան օգ նութ յան հար ցում բու ժանձ

նա կազ մի, հո գե բա նա կան օգ նութ յան անձ նա կազ մի սահ մա նա

փա կութ յու նը, փրկա րա րա կան ծա ռա յութ յան անձ նա կազ մից 

պա հան ջում է պատ րաս տութ յան բարձր մա կար դակ: Ընդ ո րում, 

տու ժած նե րի և  հենց փրկա րար նե րի հո գե բա նա կան վի ճա կի 

ո րոշ ման ե ղա նակ նե րը, հո գե բա նա կան օգ նութ յան ցու ցա բեր

ման հնարք նե րը չեն պա հան ջում հա տուկ պատ րաս տութ յուն և 

 հան րա մատ չե լի են: Այս գլխում ներ կա յաց ված են շվեդ հո գե բան

ներ Դժ.  Լար սո նի և Լ. Օս տեր դա լի §Ա ջակ ցու մը Ճգ նա ժա մի ժա

մա նակ¦ գր քից նյու թեր: 

 Սուր սթրե սի նկատ մամբ բնա կան ռեակ ցիան

Ա հա սուր փու լում ո րոշ ռեակ ցիա ներ.

- շնչա ռութ յան հետ կապ ված դժվա րութ յուն,

- ան կեր ջեր մութ յան և  դո ղի միջև,

- լսո ղութ յան թու լա ցում,

- «թու նե լա յին տե սա նե լիութ յուն», այ սինքն տե սա դաշ տի 

նե ղա ցում,
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- թու լութ յան զգա ցո ղութ յուն` անզ գա յա նում են մարմ նի 

մա սե րը, ծան րա նում են ձեռ քե րը և  ոտ քե րը, մկան նե րը 

հոգ նում են,

- շար ժում նե րի հա մա ձայ նեց ման խան գա րում,

- կրծքա վան դա կի և  ի րա նի ցա վեր, գլխա ցավ, «գնդիկ կո

կոր դում»:

 Բա ցի այդ կա րող է լի նել ա խոր ժա կի կո րուստ, ընդ հա նուր 

թու լութ յուն, գու նա տութ յուն, քնի խան գա րում, սուր (/լար ված) 

ռեակ ցիա ի րա վի ճա կի հան դեպ:

Մ տա ծո ղութ յա նը վե րա բեր վող ռեակ ցիա ներ և  ախ տա 

նիշեր

Սուր սթրե սա յին ի րա վի ճակ նե րում ու ղե ղի զար գաց ման 

գոր ծա ռույթ նե րը ան ջատ վում են լիո վին կամ մա սամբ:

Արդ յուն քում մար դու մոտ կա րող է լի նել.

- կրճատ ված է լու ծում ներ ըն դու նե լու և տ րա մա բա նա կան 

գնա հատ ման հնա րա վո րութ յու նը,

- կրճատ ված է վար քի այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ ներ և  

ա ռաջ նա հեր թութ յան դիր քո րո շում գտնե լու հնա րա վո

րութ յու նը,

- դժվա րա ցած է հաշվ ման գոր ծո ղութ յուն նե րը,

- կոր չում է ի րա դար ձութ յուն նե րի օբ յեկ տի վութ յու նը, 

- նվա զում է կենտ րո նաց ման ըն դու նա կութ յու նը, օ րի նակ` 

նա մո ռա նում է ինչ պես են ան վա նում այս կամ այն  

մար դուն, ինչ պես է կոչ վում տվյալ ի րը,
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- ա րագ ա պա կողմ նո րո շում, նրան հեշտ է մո լո րութ յան 

մեջ գցել, 

- ու շադ րութ յան խան գա րում:
 

Հու զա կան ախ տա նի շեր և  ռեակ ցիա ներ

Սուր սթրե սա յին ի րա վի ճակ նե րում հու զա կան ռեակ ցիա նե

րը կա րող են փո փոխ վել ան տար բե րութ յու նից մինչև լրիվ մտա

հա վա քութ յան զգա ցո ղութ յան: 

Այս պես, օ րի նակ`

- ո րոշ մար դիկ ի րենց զգում են ան խո ցե լի հե րոս,

- ո րոշ ներն էլ` թույլ և  կորց նում են հե տա քրքրութ յու նը,

- ո րոշ ներն էլ` ան հանգս տութ յուն և  վախ,

- ո րոշ մար դիկ զգում են ի րենց գրգռված և  գեր զգա յուն,

- ո րոշ նե րն ի րենց հա մա րում են զոհ,

- ո րոշ ներն էլ են թա կա են ե րախ տա գի տութ յան էյ ֆո րիկ 

զգա ցո ղութ յան այն բա նի հա մար, որ կեն դա նի են մնա

ցել, 

- տա րած ված է չա րութ յու նը,

- կեն դա նի մնա ցած նե րի միջև դիտ վում է մեղ քի զգա ցո

ղութ յուն,

- ո րոշ մար դիկ զգում են դա ռը միայ նա կութ յուն, նրանք 

տխուր են և ճնշ ված,

- ո րոշ ներն էլ զգում են բարձր ան հանգս տութ յուն մնա

ցած նե րի անվ տան գութ յան վե րա բեր յալ:
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Ար տա կարգ ի րա վի ճակ] նե րի գո տում մարդ կանց վար քին 

վե րա բեր վող ախ տա նիշ ներ և  ռեակ ցիա ներ

Ա ղե տի գո տում մարդ կանց վար քի ու սում նա սի րութ յան արդ

յուն քում կա րե լի է նշել, որ մարդ կանց միայն 20% է կա րիք զգում 

ան հա պաղ հո գե բա նա կան օգ նութ յան: 

Ա ջակ ցութ յան բա ցա կա յութ յան դեպ քում նրանք ընկ նում են 

լրիվ ան տար բե րութ յան մեջ, եր բեմն էլ ի րենց պա հում են այն

պես, որ ի րենց և  ու րիշ նե րին են թար կում են վտան գի:  Մոտ 30% 

մար դիկ ա կա մա կա տա րում են փրկա րար նե րի աշ խա տան քը 

մինչ նրանց ժա մա նու մը: Եվս 50% էլ սո վո րա բար մնում են  

«հան դի սա տես»: 

Ն րանք ըն դու նակ են հոգ տա նել ի րենց մա սին, սա կայն 

նրանց մոտ հա ճախ ան բա վա րար են ու ժե րը և  գի տե լիք նե րը, 

որ պես զի օգ նութ յան ձեռք մեկ նեն ու րիշ նե րին: 

Անն շան տե ղե կութ յու նը և  կազ մա կեր պա կան ճի գե րը կա

րող են նրանց վե րա ծել ի րա կան օգ նա կան նե րի: 

Ա հա` ա ղե տի գո տում մարդ կանց վար քում հան դի պող ախ

տա նիշ նե րը և  ռեակ ցիա նե րը.

- բա նա վոր և գ րա վոր շփման դժվա րութ յուն (մո տա վո րա

պես` 20% և  բարձր),

- գե րակ տի վութ յուն(մո տա վո րա պես 30% և  բար ձր),

- ու ժե րի ան կում (մո տա վո րա պես 50% և  բար ձր),

- կա տա ղութ յան նո պա ներ, ո րոնք ար դեն նշվել են (ընդ

հա նուր ռեակ ցիան` օ րի նակ, երբ ար դեն ուժ չկա մար դը 

դառ նում է ա նօգ նա կան), 

- հանգս տա նա լու և  թու լա նա լու ա նըն դու նա կութ յուն (ղե
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կա վար նե րի մոտ շատ տա րած ված ռեակ ցիա է, ո րոնք 

չեն գի տակ ցել, որ ո րո շում ըն դու նե լու ի րենց ըն դու նա

կութ յու նը ա ղե տա լի ընկ նում է, ե թե նրանք օր վա մեջ չեն 

հանգս տա նում գո նե չորս ժամ), 

- նոր մալ ռեակ ցիա է հա մար վում լա ցի նո պա նե րը,

- այլ մարդ կանց հետ շփու մից խու սա փում, ո րը բա վա կա

նին կար ևոր է (պա տա հա րի մա սին խո սակ ցութ յուն նե

րից խու սա փում) ,

- հիս տե րիա,

- ըն դար մա ցում:

 Հու զա կան ա ռա ջին օգ նութ յուն` շրջա պա տին ա ջակ ցու մը

 Նախ նա կան, ա ռա վել պա տաս խա նա տու բաժ նում, ա ռա

ջին օգ նութ յու նը հա մար վում է անվ տան գութ յան զգա ցո ղութ յան 

ստեղ ծու մը` շրջա պա տին ա ջակ ցու մը: Գր կե լով մար դուն, բռնե

լով նրա ձեռ քը, մենք վե րա դարձ նում ենք նրան պաշտ պան վա

ծութ յան զգա ցո ղութ յու նը:

Ե թե  Դուք, ի վի ճա կի չեք բա ցատր վել տու ժա ծի հետ, խնդրեք 

այդ ա նել շրջա պա տից որ ևէ մե կին, որը հա րու ցում է  Ձեր վստա

հութ յու նը և  ո րի հետ`  Դուք կա րող եք շփվել  Ձեր, կամ ցան 

կացած այլ լեզ վով: 

 Հե տո անհ րա ժեշտ է ստի պել տու ժա ծին ար տա հայտ վել, 

բա ցատ րել ի՞նչ է պա տա հել և  ինչ պե՞ս է նրա վրա դա ազ դել: 

 Պետք է խո սել քիչ, պետք է լի նել լավ ունկն դիր: 

Ն ման դեպ քում սո վո րա բար բա վա կան է լի նում գի տե նալ մի 

քա նի ընդ հա նուր ար տա հայ տութ յուն ներ տու ժա ծի լեզ վով: 

Մ նա ցա ծը`  Դուք այն պես էլ կհաս կա նաք: Այդ փու լում անհ րա

ժեշտ է ներգ րա վել կա մա վոր թարգ մա նիչ ներ: 
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Ս տորև ներ կա յաց նում ենք մի քա նի խոր հուրդ ներ, ինչ պես 

ա ջակ ցել մար դուն, օգ նել նրան վե րա կանգ նե լու ու ժե րը: Ն րանք 

հաշ վի են առն ված այն դեպ քում, երբ տու ժած մար դը  Ձեզ ծա նոթ 

չի: Եվ բնա կա նա բար, գոր ծել կա րե լի է միայն այն պայ ման նե րում, 

երբ ա ռա ջին բժշկա կան օգ նութ յու նը ար դեն ցու ցա բեր ված է: 

 Ձեզ անհ րա ժեշտ է`

•	  Նա խա ձեռ նութ յու նը վերց նել սե փա կան ձեռ քե րում` ներ

կա յա նալ և  փոր ձել տու ժա ծին ներ շնչել, որ  Դուք ե կել եք 

նրա հա մար, որ պես զի ա ջակ ցեք և  օգ նեք նրան:

•	 Ա վե լին լսել, քան խո սել: Ս թա փեց նել տու ժա ծին, խնդրել 

պատ մել թե ի՞նչ է պա տա հել: Որ տե ղից է նա: Ինչ պե՞ս է 

զար գա ցել ի րա վի ճա կը: Ա ռօր յա կյան քում ին չով է նա 

զբաղ վում:

•	  Խո սակ ցութ յու նը կենտ րո նաց րեք միայն ռեակ ցիա յին, 

ախ տա նիշ նե րին և խն դիր նե րին վե րա բեր վող հար ցե

րին:

•	 Ե ղե՛ք  ան կեղծ: Օ րի նակ, ե թե մար դը վի րա վոր է, մի 

թաքց րեք և  մի մեղ մաց րեք դա: 

•	  Հաշ վի ա ռեք  Ձեր և ն րա զգաց մունք նե րը, օգ նեք նրան 

ար տա հայ տել այն, ին չը նա զգում է` տխրութ յուն, ցավ, 

մե ղա վո րութ յուն, չա րութ յուն, ագ րե սիա և  այլն: 

•	  Վե րահս կեք սե փա կան դեմ քի ար տա հայ տութ յու նը 

(վստահ, հան գիստ):
•	 Խ րա խու սեք տու ժա ծին ինք նու րույ նութ յան, մի փոր ձեք 

ա մեն ինչ վերց նել  Ձեր վրա, թույլ տվեք նրան կա տա րել 

նվա զա գույն հնա րա վոր գոր ծեր, օ րի նակ` տվեք պա հե լու 

 Ձեր լապ տե րը, թույլ տվեք ջուր բե րել և  այլն:

•	 Օգ նեք նրան ըն դու նել ա ջակ ցութ յուն և  օգ նութ յուն:
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•	  Հի շե՛ք, որ դուք այ նո ւա մե նայ նիվ հո գե բան չեք: Օ րի նակ` 

մի փոր ձեք կան խար գե լել ինք նա սպա նութ յու նը, դի մեք 

ար հես տա վարժ նե րին: 

 Ձեզ անհ րա ժեշտ չի`

•	 լու ծել տու ժած մար դու խնդիր նե րը, հենց այն պես սա

տա րեք նրան, որ պես զի նա ինք նու րույն ըն դու նի անհ րա

ժեշտ լու ծում ներ,

•	 շե ղել տու ժա ծին տխուր մտքե րից, օ րի նակ` ե թե նա բա

վա կա նին ծանր ապ րում ներ ու նի հա րա զա տի կորս տից, 

միև նույն է նա «թաք նվե լու» տեղ չու նի:  Հի շեք` խո սակ

ցութ յու նը պետք է գնա միայն տվյալ օր վա խնդիր նե րի 

վե րա բեր յալ,

•	 ինքն ի րեն խո սել, հանգս տաց նե լով սե փա կան հուզ մուն

քը,

•	 ա ջակ ցել շրջա պա տի հաս ցեին մե ղադ րանք նե րը,

•	 հա մա րել, որ տու ժա ծը պետք է պաշտ պան ված լի նի 

ցան կա ցած գնով, օգ տա կար կա րող է լի նել բո լո րո վին 

անն շան գոր ծո ղութ յուն նե րը,

•	 հա մա րել, որ մար դը օգ նութ յան կա րիք չու նի միայն այն 

պատ ճա ռով, որ նա ի րեն պա հում է հան գիստ կամ չի 

դրսևո րում ոչ մի սթրե սա յին ռեակ ցիա:

Ե րե խա նե րին ա ջակ ցու մը

Ա ռա ջին և  հա վա նա բար ա մե նագլ խա վո րը կա յա նում է ե րե

խա նե րին ե ղե լիութ յան ճիշտ բա ցատ րե լը, մեղ մաց նե լով նրանց 

ռեակ ցիան:  Դա կա րե լի է ա նել խո սե լով բաց և  ու ղիղ, նրանց 

հաս կա նա լի ձևով: Անհ րա ժեշտ է խու սա փել վե րա ցա կան բա
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ցատ րութ յուն նե րից, ինչ պի սիք են` §լքել է մեզ¦, §դրախտ է ըն

կել¦, §գնա ցել է ան վե րա դարձ¦ կամ §քնել է¦:  Հա կա ռա կը` ա րեք 

այն պես, որ պես զի ե րե խա նե րը կա րո ղա նան հաս կա նալ. ինչ է 

կա տար վում` §մայ րը չի կա րող տես նել, չի կա րող խո սել, չի կա

րող շարժ վել¦ և  այլն: Այ լա պես ե րե խան կա րող է տալ հար ցեր` 

§ին չու՞ նա գնաց, ես ինչ որ բան այն պես չե՞մ ա րել¦ և կսկ սի մե

ղադ րել ինքն ի րեն:  Վե րա ցա կան մտա ծե լու ըն դու նա կութ յու նը 

զար գա նում է միայն 1012 տա րե կա նում: 

 Ժա մա նակ տվեք ե րե խա յին մտո վի հաղ թա հա րե լու խնդի րը: 

 Խո սակ ցութ յուն նե րը, հար ցե րը և  պա տաս խան նե րը կա րող են 

լի նել ոչ հոգ նե ցու ցիչ, բայց նրանք պետք է լի նեն հա ճա խա կի: 

 Խա ղա ցեք ե րե խա յի հետ, դա նրա հա մար խնդրի հաղ թա հար

ման լա վա գույն մի ջոցն է: Ն կար չութ յու նը նույն պես կօգ նի նրան: 

 Ցու ցադ րե լով սե փա կան զգաց մունք նե րը` թույլ տվեք հաս կա

նալ կո րս տի ի րո ղութ յու նը: Ան խոս լի նում են դեպ քեր, երբ դա 

անհ նար է, կամ ա նըն դու նե լի, ա վե լին` նրանք հա մար վում են 

բա ցա ռութ յուն: 

Փր կա րար նե րին օգ նութ յու նը

Փր կա րար ներն ի րենք (այս տեղ, այս տեր մի նի տակ մենք կա

րող ենք հաս կա նալ ոչ միայն ար հես տա վարժ փրկա րար նե րին, 

այլև բո լո րին, ով քեր տու ժած նե րին ա ջակ ցութ յուն են ցու ցա բե

րում) նույն պես օգ նութ յան կա րիք ու նեն:  Կանգ առ նենք այն կա

նոն նե րի վրա, ո րոնց պահ պա նու մը կօգ նի օ պե րա տիվ անձ նա

կազ մին աշ խա տան քի ժա մա նակ և ն րա կա տա րու մից հե տո լավ 

հաղ թա հա րել սթրե սը: Ն րանց հա մար ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե

րը անս պա սե լի չեն հա մար վում, դա նրանց ա ռօր յա կյան քի մասն 

է:  Կար ևոր է ընդգ ծել, որ մեր նպա տա կը կա յա նում է նրա նում, 
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որ պես զի սոսկ տալ խոր հուրդ, որն ա մեն ևին ա մեն մի ճգնա ժա

մա յին ի րա վի ճա կի ժա մա նակ չի հա մար վում հա մա դար ման: 

 Կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ

 Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը կա րող են նա խա ձեռն վել 

դեռ փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից ա ռաջ: Անձ նա կազ մի 

սթրե սա յին ռեակ ցիա նե րը կհաս ցվի նվա զա գույ նի հենց փրկա

րար նե րի լավ պատ րաս տութ յան պայ ման նե րի դեպ քում:

Ու սու ցում և  մար զում.

Ու սուց ման ըն թաց քում ողջ օ պե րա տիվ անձ նա կազ մը պետք 

է ստա նա.

1.  Գոր ծո ղութ յուն նե րում նրան ցից սպաս վող սե փա կան դե

րի վե րա բեր յալ հստակ, ինչ պես նաև հնա րա վոր ան հար

մա րութ յան և ն րա բա ցառ ման մե թոդ նե րի մա սին պատ

կե րա ցում: 

2. Ա ռա ջին բժշկա կան օգ նութ յան ցու ցա բեր ման մար զում

ներ (բե րանբե րան ար հես տա կան շնչա ռութ յուն, սիրտ

թո քա յին վե րա կեն դա նա ցում և  այլն) և  ա ռա ջին §հու զա

կան¦ օգ նութ յուն:

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րը միշտ բա վա կա նին քաո սա յին է: 

Ուս տի նրա բո լոր փու լե րում կար ևոր է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 

և  ի րա վի ճա կի ցան կա ցած փո փո խութ յա նը ար ձա գան քու մը: Այդ 

պատ ճա ռով, մի ջազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րին կողմ նո րոշ ված 

ողջ անձ նա կազ մը մշտա պես պետք է անց կաց նի հա մա տեղ մար

զում ներ: 
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 Կար ևոր է հա մար վում նաև այն, որ մի ջազ գա յին գոր ծո ղու

թյուն նե րին մաս նակ ցութ յան հա մար հա մա հա վաք թի մի ստո

րա բա ժան ման ձևա վոր ման ժա մա նակ, ողջ թի մի անձ նա կազ մը 

պետք է նա խա պես ծա նո թա նա ղե կա վա րի նե րի հետ, ու նե նա 

դրա կան տպա վո րութ յան նրանց վե րա բեր յալ և  հետ ևա բար լի

նի վստահ, որ ցան կա ցած ի րա վի ճա կում SAR թի մի ղե կա վա

րութ յու նը կընդու նի ի րա վա սու ո րո շում ներ: 

  

Գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ 

ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րը

Խոր հուրդ ներ օ պե րա տիվ անձ նա կազ մին.

•	  Վե րահս կեք մեկ մե կու: Ձգ տեք հետ ևել`  Ձեր ըն կե րը չի 

գտնվում բա րո յա կան և  ֆի զի կա կան խան գար ման եզ

րին:  Հու շեք զու գըն կե րո ջը` ինչ պես ո րո շել, որ  Դուք գեր

հոգ նել եք (§Ե թե ես սկսեմ ա նել սասա և  սասա` պար

տադ րիր ինձ հանգս տա նալ¦):

•	 Ա ջակ ցեք մեկ մե կու:  Հաշ վի ա ռեք ըն կե րոջ զգաց մունք նե

րը:  Չա րութ յու նը և թշ նա մութ յու նը մի ըն դու նեք  Ձեր 

հաս ցեին: Ա ռանց անհ րա ժեշ տութ յան մի քննա դա տեք 

մեկ մե կու: Ոգ ևո րեք նրան` §հիա նա լի է¦, §ա րի¦: Ա փա

հա րել ու սին, ա ռա ջար կեք ինչ որ բան ու տել կամ խմել:

•	 Եր կա րատև սպաս ման շրջա նում զբաղ վեք ինչ որ բա

նով, օ րի նակ` ֆի զի կա կան վար ժութ յուն նե րով:

•	  Փոր ձեք ու տել քիչ, բայց հա ճախ:

•	  Հու մո րը  Ձեր հու սա լի ըն կերն է:  Բայց ե ղեք զգույշ սրա

խո սութ յուն նե րում:
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•	 Մ տո վի օգ նեք  Ձեզ` §Ինձ մոտ ա մեն ինչ կս տաց վի»,  

«Ես գի տեմ ինչ է պետք ա նել¦:

•	 Շն չեք խո րը` ներշն չե լով մեկ վայրկ յան, պա հեք շնչա

ռութ յու նը, թույլ ար տաշն չեք:

•	 Ե թե  Ձեր ղե կա վա րը կամ ըն կե րը ա սում է, որ  Դուք հոգ

նել եք, ինք ներդ էլ եք դա զգում` հան գս  տա ցեք:

 Հա տուկ խոր հուրդ ներ ղե կա վար նե րին.

•	  Ջա նա ցեք մշտա պես անձ նա կազ մին տեղ յակ պա հել 

ի րա վի ճա կին: Ա նո րո շութ յու նը բե րում է սթրե սի:  Կար

ևոր է հա մար վում նույ նիսկ տե ղե կա տվութ յու նը` դրա 

բա ցա կա յութ յան դեպ քում:

•	  Բա ցա սա կան հույ զե րը կան խե լու և  մա րե լու լա վա գույն 

մի ջո ցը, դա զար գաց ման վաղ շրջա նում դրանց դեմ պայ

քա րը սկսելն է: 

•	 Մշ տա պես հար ցու փորձ ա րեք աշ խա տանք նե րից`  

§Ինչ պե՞ս եք, կա րո ղա նու՞մ եք հաղ թա հա րել¦:  Պա տաս

խա  նի դեպ քում հաշ վի ա ռեք ոչ միայն ար տա հայ տութ յա

նը, այլև մարմ նա շարժ մա նը, տվյալ պա հին աշ խա տան

քի վի ճա կը: Եր բեմն մար դը ակն հայ տո րեն գտնվե լով 

տագ նա պի մեջ կա րող է պա տաս խա նել, որ ա մեն ինչ 

կար  գին է: 

•	  Ջա նա ցեք ա մե նա պա տաս խա նա տու տե ղա մա սե րում 

մշտա պես փո խել աշ խա տող նե րին, որ պես զի ա ռա վել 

սթրե սավ տանգ վայ րե րում մար դը մեկ ժա մից ա վե լի 

չգտնվի:
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•	  Տես նե լով, որ աշ խա տան քի լար վա ծութ յու նը ըն կել է, 

տվեք մարդ կանց հանգս տա նա լու հնա րա վո րութ յուն: 

Ե թե անհ րա ժեշտ է` դա ա րեք հրա մա նի կար գով:  Բա

ցատ րեք, որ գեր հոգ նա ծութ յու նը գոր ծին օ գուտ տալ չի 

կա րող: 

•	  Փոր ձեք ա պա հո վել`

- լվա ցա րան և  զու գա րան,

- հանգս տի հա մար հար մար վայր,

- սնունդ և  ըմ պե լիք,

- վատ ե ղա նա կից պաշտ պան վե լու մի ջոց ներ` փո խ նո րդ 

հա գուստ, և  այլն,

- ի րա վի ճա կը քննար կե լու հնա րա վո րութ յուն:

Գոր ծո ղութ յուն նե րից հե տո ձեռ նարկ վող  

մի ջո ցա ռում նե րը

 Խոր հուրդ ներ ողջ օ պե րա տիվ անձ նա կազ մին

1. «Ու սե րից վայր դրեք բե ռը»:  Դա կա րող է ի րա կա նա նա 

ինք նին, բայց և  կա րող է կազ մա կերպ վի ան մի ջա պես 

գոր ծո ղութ յու նից հե տո` մի բա ժակ սուր ճը և  շո գե բաղ նի

քը կօգ նեն  Ձեզ դրա նում: Ա մե նա կար ևո րը` դա բար յա 

ցակամ մթնո լորտն է:  Մի՛ քննա դա տեք ոչ մե կին:  Կիս վեք 

տպա վո րութ յուն նե րով:

2.   Գոր ծո ղութ յուն նե րից հե տո ա ռա ջին օ րե րին աշ խա տեք 

թու լա նալ, ժա մա նա կին սնվեք և ք նեք:

3. Ա րագ վե րա դար ձեք ա ռօր յա կյան քին:

4. Փր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից հե տո կա րող է 

դժվար լի նել ըն տա նիք վե րա դառ նալ:  Տա նե ցի նե րին 
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պատ մեք այն մա սին, թե ի՞նչ էր պա տա հել, ի՞նչ եք տե սել 

և  կա տա րել:  Հե տա քրքրվեք ա ռանց  Ձեզ ինչ պե՞ս են ըն

թա ցել նրանց գոր ծե րը:  Ձեր ըն տա նի քին նույն պես անհ

րա ժեշտ է  Ձեզ շատ բան պատ մել:

 Հա տուկ խոր հուրդ ներ ղե կա վա րութ յա նը

1.  Գո վեք աշ խա տա կից նե րին, գնա հա տեք նրանց ջան քե րը, 

լավ կլի նի դա ա նել ան ձամբ: Ն րանք, ով քեր մնա ցել են աշ

խա տա վայ րում նույն պես ար ժա նի են գո վես տի` կա տա րե

լե լով ընդ հա նուր գործ: 

2.  Կազ մա կեր պեք կար ծիք նե րի և տ պա վո րութ յուն նե րի փո

խա նա կում:

3.  Մեկ ա միս անց, ե թե որ ևէ մե կը դրսևո րում է ան հանգս

տութ յուն, նշա նա կում է նրա մոտ դեռևս առ կա է սթրե 

սային ախ տա նիշ, խոր հուրդ տվեք նրան դի մել հա մա պա

տաս խան մաս նա գե տի:  Հի շե՛ք, որ վեր ջինս չի հան դի սա

նում թու լութ յան դրսևո րում, այլ սոսկ վկա յում է այն մա

սին, որ մի ջա դե պը ե ղել է այն քան լուրջ, որ թո ղել է բա վա

կա նին խո րը հետք: 

Ա ջակ ցութ յուն օ պե րա տիվ անձ նա կազ մին

Գոր ծո ղութ յան ա վար տից հե տո քնա րա կում և   

կար ծիք նե րի փո խա նա կում.

Վեր ջին տա րի նե րին բու ժանձ նա կազ մի և  արև մտյան փրկա

րա րա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մոտ տա րած ված է §քննար կում¦ 

տեր մի նը (debrifin): Այն նա խա տե սում է մտքե րի փո խա նա կում 

դժբախտ պա տա հա րից հե տո` բա ցա սա կան հույ զե րից ա զա

տում: Այն սո վո րա բար վա րում է ստո րա բա ժան ման ղե կա վա
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րը: Քն նար կու մը, դա կազ մա կերպ ված հան դի պում է գոր ծո

ղութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ ստա ցած սթրե սա յին 

ի րա  վի ճա կի հետ ևանք նե րը թեթ ևաց նե լու հա մար: 

Քն նար կու մից հե տո, յու րա քանչ յու րը պետք է ծանր ու թեթև 

ա նի կա տար ված աշ խա տան քը և  կա տա րի հա մա պա տաս խան 

եզ րա կա ցութ յուն ներ, ընդ ո րում հե ռաց նե լով բա ցա սա կան հույ

զե րը, ձգտե լով ա զատ վել դրան ցից: Այն անհ րա ժեշտ է, քա նի որ 

օգ նում է քա ջա լե րե լու և  հա մախմ բե լու նրա ան դամ նե րին, բարձ

րաց նե լով հե տա գա գոր ծո ղութ յա նը մաս նակ ցութ յան պատ րաս

տա կա նութ յու նը: 

Երբ և  որ տեղ է անհ րա ժեշտ անց կաց նել նման քննար կում

նե րը. 

Քն նար կումն անհ րա ժեշտ է այն բա նից հե տո, երբ անձ նա

կազ մը են թարկ վել է սուր սթրե սի.

- ե ղել են շատ վի րա վոր ներ,

- տու ժել են ե րե խա ներ,

- ոչ մե կին փրկել չի հա ջող վել, ին չը կա րող է գնա հատ վել 

որ պես գոր ծո ղութ յան տա պա լում,

- հենց փրկա րար ներն են են թարկ վել լուրջ վտանգ նե րի, 

կամ անձ նա կազ մը կրել է կո րուստ ներ, 

- մի ջա դե պը լայ նո րեն լու սա բան վել է զանգ վա ծա յին 

լրատ վա մի ջոց նե րում (այդ թվում նաև խե ղա թյուր ված):

Քն նար կու մը պետք է անց կաց վի 48 ժամ հե տո, սա կայն գոր

ծո ղութ յան ա վար տից հե տո ոչ պա կաս յոթ օր անց, հար մա րա

վետ շեն քում(ու սում նա կան սեն յա կում) կամ սո վո րա կան աշ խա

տա վայ րում:  Մաս նա կից նե րը պետք է տե ղա վոր վեն մեկ մե կու 
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դի մաց, օ րի նակ` կլոր սե ղա նի շուրջ: 

Քն նարկ ման ըն թաց քում նա խա ձեռ նութ յու նը պետք է իր 

վրա վերց նի աշ խա տան քի կազ մա կեր պի չը: 

 Կար ևոր գոր ծոն է հա մար վում մտեր միկ մթնո լոր տը: Ընտ

րեք սեն յակ, որ տեղ չի զան գի հե ռա խո սը և չ կան ան ծա նոթ ներ: 

Ո՞վ է մաս նակ ցում քննարկ մա նը.

Պետք է մաս նակ ցեն գոր ծո ղութ յուն նե րի բո լոր մաս նա կից

նե րը:  Պետք է հայ տա րա րել` պար տա դիր է բո լո րի ներ կա յութ յու

նը:  Բայց սեն յա կում 15 մար դուց ա վե լի չպետք է գտնվեն: Ե թե 

խում բը գե րա զան ցում է այդ թի վը, անհ րա ժեշտ է այն բա ժա նել 

եր կու ա ռան ձին խմբե րի: Ն րանք, ով քեր չեն մաս նակ ցել աշ խա

տան քին (բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յուն, լրագ րող ներ և  այլն) 

չեն կա րող մաս նակ ցել քննարկ մա նը: 

Ո՞վ պետք է անց կաց նի քննար կու մը.

Որ պես կարգ, քննար կու մը անց կաց վում է թի մի ղե կա վա րի 

կող մից:  Հազ վա դեպ այն անց կաց նում է այլ խմբի ղե կա վար կամ 

ան կախ փոր ձա գետ, օ րի նակ` հո գե բան: Եվ ա վե լի հազ վա դեպ 

քննար կու մը անց կաց նում են եր կու մարդ: 

Քն նար կում վա րո ղը պետք է ծա նոթ լի նի ճգնա ժա մա յին և 

սթ րե սա յին ռեակ ցիա նե րի գի տե լիք նե րի հի մունք նե րին, 

ճգնա  ժա մա յին ա ջակց մա նը և  ներխմ բա յին գոր ծըն թաց նե

րին:  Դեռ չի հա ջող վել հստակ ո րո շել թե ով պետք է հան դի սա նա 

այդ մար դը:  Սա կայն պարզ է, որ քննարկ ման մաս նա կից նե րը 

պետք վստա հեն նրան որ պես անձի և  մաս նա գե տի: Քն նարկ ման 

հա ջո ղութ յու նը կախ ված է նաև կո լեկ տի վի հա մախմբ վա ծու

թյու նից:
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Ըն թա ցա կար գը.

 Լավ կազ մա կերպ ված կար ծիք նե րի փո խա նա կու մը սո վո

րա բար զբա ղեց նում է մե կից չորս ժամ:  Լավ է այն անց կաց նել 

ա ռա վոտ յան:  

Նե րա ծութ յուն.

 Ղե կա վա րը բա ցատ րում է հա վաք վե լու նպա տա կը: Ե րաշ

խա վոր վում է բո լոր քննարկ վող հար ցե րի գաղտ նիութ յու նը: Ոչ 

մեկն ի րա վունք չու նի պատ մե լու որ ևի ցե բան քննարկ մա նը ներ

կա որ ևէ մաս նակ ցի մա սին: Եվ վեր ջա պես` ե րաշ խա վոր վում է 

քննարկ ման արդ յուն քում աս ված նե րը ղե կա վա րութ յան կող մից 

մաս նա կից նե րի դեմ եր բեք չօգ տա գոր ծե լը: 

Ա մե նագլ խա վո րը, որ պես զի քննար կու մը անց կաց վի ըն

կե րա կան մթնո լոր տում: Ոչ մե կի զգաց մունք նե րին չպետք է 

դիպ չել: Խնդ րեք ներ կա նե րին կիս վել ա մե նաան սո վոր տպա վո

րութ յուն նե րով; 

Փաս տե րի բա ժին.

 Վա րող ղե կա վա րը խնդրում է մաս նա կից նե րին պատ մել, թե 

ին չով է յու րա քանչ յուր մաս նա կից զբաղ վել գոր ծո ղութ յուն նե րի 

ժա մա նակ:  Թույլ տվեք ար տա հայտ վեն բո լո րը, այդ թվում նաև 

ղե կա վա րին` հան գիստ, բայց հա մա ռո րեն ընդ հա տեք սե փա  կան 

հե րո սութ յուն նե րով §տար ված¦ մաս նակ ցի զրույ ցը:  

Հու զա կան բա ժին.

Այն բա նից հե տո, երբ բո լորն ար դեն վեր ջաց նում են պատ

մե լը փաս տե րի վե րա բեր յալ, ղե կա վա րը հարց նում է նրանց 

զգա ցո ղութ յուն նե րի մա սին.

•	 Ի՞նչ եք զգա ցել ա մե նա լար ված պա հե րին,
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•	 Ի՞նչն է  Ձեզ տրվել ա մե նադժ վա րը:

•	  Հի շո ղութ յան մեջ պա հում եք դեռ տհաճ պատ կեր նե րը, 

ձայ նե րը, հո տե րը:

•	 Զ գա ցե՞լ եք  Դուք  Ձեզ պա տա հա րի զոհ:

•	 Ինչ պե՞ս եք  Դուք զգում  Ձեզ այժմ: 

•	 Ն կա տե՞լ եք  Դուք  Ձեզ մոտ ինչ որ այլ սթրե սա յին ախ

տա նիշ ներ:

 Լավ կլի նի հար ցե րը գրել գրա տախ տա կին: Զ րույց վա րո ղը 

պետք է հետ ևի, որ պես զի ոչ մե կը զրույ ցից ան մա սը չմնա:  Թույլ 

մի տվեք ոչ մե կին մնա ցած նե րի կար ծիք նե րը ճնշե լով չա փից 

ա վե լի խո սի: Խնդ րեք մաս նա կից նե րին լի նել ու շա դիր ունկն դիր: 

Ե թե խում բը բա ժան ված է մի քա նի խմբե րի, հենց սկզբից ճշտեք, 

որ ընդ հա նուր քննար կում չլի նի: 

Ու սու ցո ղա կան և  եզ րա փա կիչ բա ժին. 

 Հիմն վե լով սե փա կան գի տե լիք նե րի վրա զրույց վա րո ղը վեր

ջում ներ կա յաց նում է սթրես նե րի և  հատ կա պես նոր մալ նա

խասթ րե սա յին ռեակ ցիա նե րի մա սին:  Ջա նա ցեք պա տաս խա նել 

բո լոր հար ցե րին: Տ վեք անհ րա ժեշտ հանձ նա րա րա կան ներ:

 Լավ կլի նի չկազ մա կեր պել քննար կում աշ խա տան քա յին օր

վա վեր ջում:  Նոր ու ժե րով մար դիկ պետք է շա րու նա կեն աշ խա

տան քը:
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Ցան կա ցած ո րո նո ղափր կա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն, իսկ 

մի ջազ գա յի նը ա ռանձ նա պես, ի րե նից ներ կա յաց նում է բարդ 

տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թաց: Այդ գոր ծըն թաց նե րը աշ խա տան

քում մենք ներ կա յաց րել ենք ա վար տուն տեխ նո լո գիա կան տար

րե րի տես քով: Ուս տի, յու րա քանչ յուր բա ժին և  են թա բա ժին ու

նեն ինք նու րույն նշա նա կութ յուն:  Մի ջազ գա յին SAR թի մի փրկա

րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի անց կաց ման ողջ տեխ նո լո գիա

նե րի ման րա մասն նկա րագ րութ յու նը հա վա նա բար հնա րա վոր է, 

սա կայն դա մեր աշ խա տան քի նպա տա կը չի հան դի սա ցել:  Մենք 

կանգ ենք ա ռել սոսկ մի ջազ գա յին փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ

յուն նե րի ի րա կա նաց ման ա ռա վել կար ևոր տե սա կե տե րի ներ

կա յաց ման վրա: 

 Կի րա ռե լով այդ տեխ նո լո գիա նե րը, ըն թեր ցո ղը կա րող է 

ինք նու րույն պլա նա վո րել աշ խա տանք նե րը, ո րո շել կա տար վող 

աշ խա տանք նե րի ռազ մա վա րութ յու նը և  տակ տի կան, բաշ խել 

ռե սուրս նե րը, հաշ վի առ նել փրկա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 

հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, նման ձևով կա ռու

ցել ողջ տեխ նի կա կան ցիկ լը: Ընտ րութ յան ճշտութ յու նը և  տեխ

նո լո գիա նե րի կա ռու ցու մը վերջ նա կա նո րեն բե րում է փրկա րա

րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա ջո ղութ յան:  Մար դա յին կյան քե րի 

փրկման: 

 Միշտ հի շե՛ք, որ.

•	 ԱԻը պատ կա նում է տու ժած երկ րին:

•	  Թի մը ժա մա նել է օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով, 

այլ ոչ թե ազ գա յին փրկա րա րա կան ստո րա բա ժա նում նե

րի հան դեպ սե փա կան գե րա զան ցութ յու նը ցու ցադ րե լու: 
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•	 Չ կան §հա րա զատ¦ տու ժած ներ:

•	 Փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րի անց կաց ման ժա մա

նակ թույլ չի տրվում ցան կա ցած մրցակ ցութ յուն:

•	  Մի ե ղի՛ր  հե րոս:
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ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

INSARAG Ո րո նո ղափր կա րա րա կան հար ցե րով մի ջազ գա յին 

խորհր դակ ցա կան խումբ

IFRC   Կար միր  Խա չի մի ջազ գա յին կո մի տե

LEMA  ԱԻում տե ղա կան կա ռա վար ման օր գան

MSF  Բ ժիշկ ներ ա ռանց սահ մա նի

OSOCC   Գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մա ձայ նեց ման կենտ րոն

SAR  Ո րո նում և փր կում

UN  Միա ցիալ ազ գե րի կազ մա կեր պութ յուն

UNDAC  Ա ղետ նե րի հետ ևանք նե րի կոոր դի նաց ման և գ նա

հատ ման խումբ 

UN OCHA  ՄԱԿի հու մա նի տար հար ցե րի կոր դի նա ցիա յի գրա

սեն յակ

UNISEF  ՄԱԿի ման կա կան ֆոնդ

UNDP   Միաց յալ ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան զար գացման 

ծրա գիր

UNHCR   Փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գույն կո միսա

րիա տի վար չութ յուն

UNEP  Շր ջա պա տող մի ջա վայ րին նվիր ված ՄԱԿի ծրա գիր 

WHO  Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մակեր

պութ յուն
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