1-ԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԻՍԱՆԿՈՒՂԻ ՍԽԵՄԱ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Տարահանման ելքի ուղղություն
Տարահանման ուղղություն

Դուք այստեղ եք
Հրշեջ սարքավորումներ

Ջեռուցման ինքնաշեն սարք
Պատսպարման
վայր

Կրակմարիչ

Պատսպարման
վայր

Աստիճաններով ներքև

Պատսպարման
վայր

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք
• եթե շենքի նկուղում կամ 1-ին և 2-րդ հարկերում եք‚ աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից‚ հեռացեք
դեպի բաց տարածություն.
• եթե չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող
պատերի‚ նրանցով կազմված անկյունների‚ այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյուների
մոտ՝ գլխավերևում պահելով աթոռ‚ պայուսակ կամ այլ համապատասխան իր՝ վերևից թափվող
ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար։ Կարելի է նաև մտնել սեղանների տակ.
• պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք‚ դրանք փլվում են առաջին հերթին՝
փշրվող առարկաներից չվնասվելու համար.
• զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից‚ որոնք կարող են տեղաշարժվել և
շրջվել.
• ցնցումների ավարտից հետո փորձեք դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով։

1-ԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ 1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Տարահանման ելքի ուղղություն
Տարահանման ուղղություն
Աստիճաններով ներքև

Դուք այստեղ եք
Կրակմարիչ
Ազդադարում

Տարահանման ելք
Պատսպարման
վայր
Պատսպարման
վայր

Ելք հատուկ կարիքներ
ունեցողների համար

Պատսպարման
վայր

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք
• եթե շենքի նկուղում կամ 1-ին և 2-րդ հարկերում եք‚ աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից‚ հեռացեք
դեպի բաց տարածություն.
• եթե չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող
պատերի‚ նրանցով կազմված անկյունների‚ այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյուների
մոտ՝
0 գլխավերևում պահելով աթոռ‚ պայուսակ կամ այլ համապատասխան իր՝ վերևից թափվող
ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար։ Կարելի է նաև մտնել սեղանների տակ.
• պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք‚ դրանք փլվում են առաջին հերթին՝
փշրվող առարկաներից չվնասվելու համար.
• զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից‚ որոնք կարող են տեղաշարժվել և
շրջվել.
• ցնցումների ավարտից հետո փորձեք դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով։

1-ԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Տարահանման ելքի ուղղություն
Տարահանման ուղղություն
Աստիճաններով ներքև

Կրակմարիչ

Դուք այստեղ եք

Պատսպարման
վայր
Պատսպարման
վայր
Պատսպարման
վայր

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք
• եթե շենքի նկուղում կամ 1-ին և 2-րդ հարկերում եք‚ աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից‚ հեռացեք
դեպի բաց տարածություն.
• եթե չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող
պատերի‚ նրանցով կազմված անկյունների‚ այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյուների
մոտ՝ գլխավերևում պահելով աթոռ‚ պայուսակ կամ այլ համապատասխան իր՝ վերևից թափվող
ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար։ Կարելի է նաև մտնել սեղանների տակ.
• պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք‚ դրանք փլվում են առաջին հերթին՝
փշրվող առարկաներից չվնասվելու համար.
• զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից‚ որոնք կարող են տեղաշարժվել և
շրջվել.
• ցնցումների ավարտից հետո փորձեք դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով։

2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԻՍԱՆԿՈՒՂԻ ՍԽԵՄԱ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Տարահանման ելքի

Դուք այստեղ եք

Պատսպարման
վայր

Տարահանման ելքի ուղղություն

Պատսպարման
վայր

Տարահանման ուղղություն

Պատսպարման
վայր

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք
• եթե շենքի նկուղում կամ 1-ին և 2-րդ հարկերում եք‚ աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից‚ հեռացեք
դեպի բաց տարածություն.
• եթե չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող
պատերի‚ նրանցով կազմված անկյունների‚ այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյուների
մոտ՝ գլխավերևում պահելով աթոռ‚ պայուսակ կամ այլ համապատասխան իր՝ վերևից թափվող
ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար։ Կարելի է նաև մտնել սեղանների տակ.
• պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք‚ դրանք փլվում են առաջին հերթին՝
փշրվող առարկաներից չվնասվելու համար.
• զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից‚ որոնք կարող են տեղաշարժվել և
շրջվել.
• ցնցումների ավարտից հետո փորձեք դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով։

2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ 1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Տարահանման ելքի
Տարահանման ելքի ուղղություն
Տարահանման ուղղություն

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք
• եթե շենքի նկուղում կամ 1-ին և 2-րդ հարկերում եք‚ աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից‚ հեռացեք
դեպի բաց տարածություն.
• եթե չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող
պատերի‚ նրանցով կազմված անկյունների‚ այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյուների
մոտ՝ գլխավերևում պահելով աթոռ‚ պայուսակ կամ այլ համապատասխան իր՝ վերևից թափվող
ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար։ Կարելի է նաև մտնել սեղանների տակ.
• պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք‚ դրանք փլվում են առաջին հերթին՝
փշրվող առարկաներից չվնասվելու համար.
• զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից‚ որոնք կարող են տեղաշարժվել և
շրջվել.
• ցնցումների ավարտից հետո փորձեք դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով։

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Պատսպարման
վայր
Պատսպարման
վայր
Պատսպարման
վայր

Կրակմարիչ

Դուք այստեղ եք
Ելք հատուկ կարիքներ
ունեցողների համար

2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

Զենքի պահեստ

2-րդ մասնաշենք

Տնօրենի աշխատասենյակ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Տարահանման ելքի ուղղություն
Տարահանման ուղղություն
Պահեստային ելքի ուղղություն

Դուք այստեղ եք
Հրշեջ սարքավորումներ
Կրակմարիչ

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք
• եթե շենքի նկուղում կամ 1-ին և 2-րդ հարկերում եք‚ աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից‚ հեռացեք
դեպի բաց տարածություն.
• եթե չեք հասցրել դուրս գալ շենքից, ապա կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող
պատերի‚ նրանցով կազմված անկյունների‚ այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյուների
մոտ՝ գլխավերևում պահելով աթոռ‚ պայուսակ կամ այլ համապատասխան իր՝ վերևից թափվող
ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար։ Կարելի է նաև մտնել սեղանների տակ.
• պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք‚ դրանք փլվում են առաջին հերթին՝
փշրվող առարկաներից չվնասվելու համար.
• զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից‚ որոնք կարող են տեղաշարժվել և
շրջվել.
• ցնցումների ավարտից հետո փորձեք դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով։

Պատսպարման
վայր
Պատսպարման
վայր
Պատսպարման
վայր

ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Տարահանման ելքի

Տարահանման ուղղություն

Դուք այստեղ եք

ԶՈՒԳԱՐԱՆԻ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Տարահանման ելքի

Տարահանման ուղղություն

Դուք այստեղ եք

ՍԽԵՄԱ
ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՎԱՔԱԿԵՏԻ

20 մետր

25 մետր

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Տարահանման հավաքատեղի

Առաջին օգնության տեղամաս

Տարահանման ուղղություն

Հ ՈՒ Շ Ա Թ Ե Ր Թ

ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
Հ/Հ
1.

Գործողություններն ըստ հերթականության

Կատարողը /փոխարինողը

ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄ
Դպրոցի անձնակազմից յուրաքանչյուրը, ով առաջինն է նկատում վտանգը, պարտավոր է անմիջապես տեղեկացնել
տնօրենին /փոխարինողին: Աշակերտները նկատած վտանգի մասին տեղեկությունը հայտնում են առաջին հանդիպած
ուսուցչին:

Անձնակազմ

Տարահանման վերաբերյալ որոշումն ընդունում է տնօրենը և կարգադրում է իրականացնել ազդարարում դպրոցի
զանգի կամ ալյ ազդարարման միջոցով` հինգ կարճ ընդհատվող ձայնային ազդանշանով:

Էլեկտրամատակարարման բացակայության դեպքում ազդարարումն իրականացվում է ձեռքի բարձրախոսի միջոցով
2.

Տնօրեն, տնօրենի տեղակալ,
ՀԱԽ

ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՀԱԶԱՆԳՈՒՄ
Ցանկացած վտանգի կամ աղետի դեպքում անհրաժեշտ է ահազանգել փրկարար ծառայություն հետևյալ
հեռախոսահամարներով.

ՀԱԽ

ԲՋՋԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՔՍՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԵՐՈՎ
911, ՀՀ ԱԻՆ տարածքային ստորաբաժանում
3.

ԵԼՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ
Ազդարարումից անմիջապես հետո բացվում են հիմնական և տարահանման բոլոր ելքերը

4.

ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Տարահանման ընթացքում անձնակազմի գործողությունները կազմակերպում և համակարգում է տարահանման և
պատսպարման խմբի ղեկավարը ձեռքի բարձրախոսի միջոցով: Միաժամանակ տեղեկացնում է վտանգի վայրի,
վտանգավոր տարահանման ուղիների և ելքերի վերաբերյալ, ինչպես նաև համապատասխան ստեղծված իրավիճակին`
կարգավորում է ելքերից դուրս գալու գործընթացը:

5.

ՏԿԽ

ՏԿԽ

ՏԱՐԱՀԱՆՈՒՄ
Լսելով ազդանշանը, ուսուցչի հրահանգով աշակերտները վեր են կենում և տարահանման ուղիներով ու ելքերով
առանց խուճապի շարժվում դեպի հավաքակետ: Դասը վարող ուսուցիչը վերցնում է դասամատյանը և գնում
աշակերտների ետևից, ընթացքում տալով անհրաժեշտ ցուցումներ: Տարահանման ընթացքում նույն դասարանի
աշակերտները պետք է շարժվեն միասին, չբաժանվեն խմբերի և առանձին կամ դասարանով չանցնեն միմյանցից:
Աստիճանները պետք է իջնել հերթով: Ովքեր ազդարարման պահին դասարանում չեն գտնվում (օրինակ կարող են

Անձնակազմ

գտնվել զուգարանում, ճաշարանում, ուսուցչանոցում և այլն), պարտավոր են արագ գնալ հավաքակետ և միանալ
դասարանին: Չի թույլատրվում վերադառնալ դասարան հագուստի, գրքերի կամ այլ իրերի ետևից:
Հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց տարահանումն ապահովելու նպատակով նշանակվում է պատասխանատու(ներ)
տարահանման և պատսպարման խմբից:
ՏԿԽ
6.

ՀԱՎԱՔ
Հասնելով հավաքակետ, յուրաքանչյուր դասարան պետք է զբաղեցնի իրեն հատկացված տարածքը:

7.

ՇԵՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
Տարահանման ավարտից անմիջապես հետո տարահանման և պատսպարման խմբի կողմից ստուգվում է շենքի
տարածքը` շենքում մնացած անձանց հայտնաբերելու և տարահանելու նպատակով / եթե նշվածի իրականցումը
անվտանգ է/

8.

Անձնակազմ

ՏԿԽ

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆՉ
Հավաքակետում ուսուցիչն անվանականչի միջոցով ճշտում է ներկա աշակերտների թիվը և արդյունքները
ներկայացնում ՈւՀ ղեկավարին

Դասը վարող ուսուցիչներ

ՏԿԽ

