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1. Ընդհանուր տեղեկություններ և խորհուրդներ 

 
Չնայած Հայաստանը ապահով երկիր է, այսուհանդերձ, երկրաշարժից, միջուկային 
պատահարից (Երևանից 30կմ արևմուտք տեղակայված է Մեծամորի 
ատոմակայանը) կամ արդյունաբերական աղետից (Սևեզոյի կամ Բոպալի կարգի) 
պաշտպանվելու համար պետք է ձեռնարկվեն անվտանգության միջոցներ: 
 
Սույն փաստաթուղթը նպատակ ունի  տեղեկատվություն և խորհրդատվություն 
տրամադրել, ինչպես դա արվում է բոլոր երկրներում, ճգնաժամային 
իրավիճակում ճիշտ վարվելակերպի և  ձեռնարկվելիք միջոցառումների 
վերաբերյալ:    
 
Դեսպանությունը ֆրանսիական համայնքի համար ունի անվտանգության ծրագիր, 
որը սահմանում է աղետի սպառնալիքի դեպքում ձեռնարկվելիք միջոցառումները :  

 Ծրագրում ներառված են տարբեր տեղամասեր, որոնցից յուրաքանչյուրն 
ունի ղեկավար և օգնական:  

 Ճգնաժամային իրավիճակին հնարավորինս ռացիոնալ կերպով 
դիմակայելու համար, երկիր ժամանելուն պես հարկավոր է 
նախապատրաստվել:  

 Հնարավորության սահմաններում ստուգեք, թե արդյոք ձեր ապագա 
բնակավայրը համապատասխանում է սեյսմակայունության նորմերին  

 Խորհուրդ է տրվում տանը միշտ պատրաստ պահել անհրաժեշտ 
պարագաների նվազագույն ուղեբեռ (յուրաքանչյուր անձի համար մեկ 
ուսապարկ), որը կպարունակի` քնապարկ,  սննդամթերք, հանքային ջուր, 
ռադիո և էլեկտրական լամպ` նոր մարտկոցներով, ձեր տան և մեքենայի 
բանալիների պահուստային կապոց, բազային դեղատուփ: 

 Աշխատեք մեքենայի բաքը միշտ լիքը պահել: 



 Ձեր փաստաթղթերը ու մյուս կարևոր թղթերը պահեք միասին, ապահով 
տեղում (նոտարական ակտեր, անձնական բնույթի գույքացուցակներ, 
բանկային քարտեր, կանխիկ դրամ …): 

 Նույն կերպ, միջուկային կամ արտադրական պատահարի դեպքում, 
նախօրոք ի նկատի ունեցեք որևէ սենյակ, հնարավորության դեպքում ջրի 
աղբյուրին մոտիկ, որը կարող է ծառայել որպես մեկուսացման գոտի : 

 Վերջապես, դպրոցահասակ երեխաների համար, դպրոցի 
պատասխանատուից տեղեկացեք ճգնաժամային իրավիճակի դեպքում  
ձեռնարկվելիք միջոցառումների մասին: 

 
Ճգնաժամային իրավիճակի դեպքում 
Ճգնաժամային իրավիճակի ի հայտ գալուն պես, կազմվում է երկու 
աշխատանքային խումբ` մեկը Փարիզում, ֆրանսիական համայնքների 
անվտանգության ապահովման խմբի հիման վրա, մյուսը` Հայաստանում 
դեսպանատանը: Վերջինիս առաքելությունը մասնավորապես նպատակ ունի. 

 Կապվել ձեր տեղամասի ղեկավարի հետ և հաշվագրել աղետի գոտում 
բնակվող Ֆրանսիայի քաղաքացիների մասին տեղեկություններ 

 Ուղարկել այդ տեղեկությունները Փարիզ 
 Ապահովել կապը տեղական իշխանությունների հետ և օժանդակել 

տարածելու նրանց հրահանգները 
 

2. Ձեր անվտանգությունը երկրաշարժի դեպքում 
 
Նախազգուշական միջոցներ, որ պետք է ձեռնարկել նախօրոք 
 

 Որոշել, թե ձեր տան որ մասն է ավելի ապահով պատսպարվելու համար 
(հիմնական կրող պատերում դռան բացվածքների մոտ կամ հենասյունի 
մոտ` եթե շենքը բետոնից է): 

 Ստուգեք ձեր պայուսակը, որը պարունակում է ձեր փաստաթղթերը, 
բժշկական դեղատուփը… 

 Մտածեք նորածինների և մեծահասակների տարհանման մասին 
 Որոշեք ձեր ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրի 

պատասխանատվության ոլորտը (եթե ձեր ընտանիքի անդամներն իրարից 
հեռու են երկրաշարժի պահին և հաղորդակցվելն անհնար է` նախատեսեք 
հանդիպման վայր): 

 Ընկնելու ենթակա ծանր կահույքը և իրերը ամրացրեք: Խուսափեք ծանր 
իրերը դարակներում դասավորելուց 

 Ստուգեք, որ  դյուրավառ նյութերի շշերը ամուր փակված լինեն և զերծ` 
ընկնելու վտանգից  

 Պարզեք, թե որտեղ են գտնվում շենք մտնող ջրի, գազի և 
էլեկտրականության հիմնական փականները  

 Նախանշեք շենքից դուրս գալու ապահով երթուղի 
 Հարևանների հետ կազմակերպեք ժողով, որպեսզի անհրաժեշտության 

դեպքում կարողանաք համագործակցել  



 
Երկրաշարժի ժամանակ 

 
Երկրաշարժերը տևում են մոտավորոպես մի քանի վայրկյանից մինչև մեկ րոպե 
Այստեղ կարևորը հանգստություն պահպանելն է և ճիշտ պաշտպանվելը 
 
Ցնցման պահին 

 Եթե վերին հարկերում եք, քարից կամ աղյուսից կառուցված շենքում, 
կանգնեք հիմնական կրող պատերի դռան բացվածքների տակ, ոչ մի 
դեպքում մի պատսպարվեք աստիճանավանդակի տակ (ամուր չեն) : 
Բետոնե կամ երկաթբետոնե շենքում մնացեք ներքին հենասյան մոտ :   

 Եթե լայն փողոցում  գտնվող տան առաջին հարկում եք` դուրս եկեք փողոց, 
եթե փողոցը նեղ է` մնացեք տանը:  

 Հեռու մնացեք ապակեպատ բացվածքներից  
 Մի վառեք կրակ կամ էլեկտրական սարք, որից կարող է կայծ բռնկվել  

 
Ուժեղ ցնցմանը կարող է հաջորդել ուրիշ ցնցում 
 
Սկզբի համար 

 Դուրս եկեք շենքից, մի օգտվեք վերելակից, հոսանքը կարող է անջատվել 
ցանկացած պահի; 

 Հետներդ վերցրեք նախօրոք պատրաստված պայուսակը կամ ճամպրուկը, 
որի մեջ ձեր փաստաթղթերն են, տաք հագուստ, անհրաժեշտ դեղորայք և 
ռադիո;   

 Ուղղվեք դեպի մեկուսի մի վայր, որը ընկնող իրերից ապահով կլինի: Քայլեք 
մայրուղու մեջտեղով, ուշադրություն դարձնելով այն ամենին ինչը կարող է 
ընկնել: Զգուշացեք էլեկտրալարերից:  

 
Հաջորդ փուլում 
Չօգտագործեք լուցկի կամ գազայրիչ մինչև չհամոզվեք, որ գազ չկա; 
Էլեկտրականությունից չօգտվեք, եթե կասկածում եք, որ գազի հոսք կա: Մի ծխեք 
(պայթյունի վտանգ); 
Չդիպչեք գետնին ընկած լարերին; 
Մի զանգեք. Մի ծանրաբեռնեք հեռախոսային ցանցը: Այն պետք է ազատ լինի 
օգնություն հասցնելու համար: 
 
3. Ձեր անվտանգությունը միջուկային խոշոր պատահարի դեպքում 

Ինչպես վարվել ճգնաժամի ընթացքում 
 

Չմատնվել խուճապի և հեռու մնալ ռադիոակտիվ փոշուց, որը կարող է 
արտանետված լինել մթնոլորտ 

 
Եթե դուք դրսում եք 

 Մի դիպեք ոչ մի իրի (մասնավորապես ձեր մեքենային), սնունդի, ջրի ; 



 Գտեք փակ տարածք և մեկուսացեք այնտեղ; 
 Եթե ձեր ներս մտնելու ընթացքում անձրև է գալիս, դրսում թողեք այն ամենն 

ինչ կարող է թրջված լինել, (անձրևանոց, կոշիկներ, վերարկու, անջրանցիկ 
վերարկու…); 

 Եթե գտնվում եք տրանսպորտում, հնարավորինս արագ գտեք որևէ  
ապաստարան ( շենք, բնակավայր …) Մեքենան պատսպարվելու լավագույն 
վայրը չէ:   

 
Եթե գտնվում եք ներսում (բնակավայր, աշխատավայր…)   

 Պատուհաններն ու բոլոր բացվածքները փակ պահեք; 
 Անջատեք օդակարգավորիչը, օդափոխիչը և ջեռուցումը; 
 Փակեք դռների ու լուսամուտների ճեղքերը և օդափոխման անցքերն 

այնպես, որ սենյակը ծառայի որպես մեկուսացման վայր; 
 Եթե կարծում եք, որ գտնվել եք ռադիոակտիվ փոշու տարածքում, փակ 

տարածք մտնելուց առաջ հանեք ձեր շորերը: Հնարավորության դեպքում 
մտեք ցնցուղի տակ և փոխեք ձեր շորերը; 

 Լսեք նորությունները; 
 Մի ծանրաբեռնեք հեռախոսային ցանցը: Դեսպանությունից կարող են 

փորձել կապվել ձեզ հետ: Եթե բարեկամներ ունեք Ֆրանսիայում, զանգեք 
նրանցից մեկին և խնդրեք, որ նա լուրը փոխանցի մյուսներին;  

 Մեկուսացման տևողությունը կարող է տևել մի քանի ժամից մինչև 
քառասունութ ժամ (բացառիկ դեպքում) : 

   
Այս պայմաններում պետք է համոզվել, որ մեկուսացումը ճիշտ է արվել, 
այսպես. 

 Նախատեսել միջոցներ (գործվածքներ, փայտի կտորներ, 
հնարավորության դեպքում  սիլիկոնի ատրճանակներ) դռների և 
պատուհանների ճեղքերը փակելու և օդափոխման անցքերը ծեփելու 
համար; 

 Նախատեսել հագուստ` փոխվելու համար, ծածկոցներ` ջեռուցումը 
դադարեցվելու դեպքում, լուսավության համար մոմեր, էլեկտրական 
լամպեր ` էլեկտրական հոսանքի անջատման դեպքում:    

 Պահել անհրաժեշտ դեղամիջոցներ; 
 Ձեռքի տակ ունենալ ռադիո կամ հեռուստացույց (պահուստում 

նախատեսել էլեկտրական մարտկոցներ); 
 Տարածքը մի լքեք, մինչև չհամոզվեք, որ վտանգն ամբողջովին անցել է; 
 Երեխաներին կթույլատրվի դպրոցից դուրս գալ միայն դեսպանի հատուկ 

թույլտվությամբ: 
 
Հնարավոր տարհանում 
Տարհանումն անհրաժեշտ է. 

 Այն մարդկանց համար, ովքեր գտնվել են ռադիոակտիվ արտանետումների 
կամ ճառագայթված տարածքում, (ինչը շատ հազվադեպ է պատահում, 
պետք է գտնվելիս լինել անմիջապես վթարի վայրում կամ մոտակայքում ); 



 Այն մարդկանց համար, ովքեր այլևս չեն կարող մնալ իրենց բնակավայրում, 
սանիտարական վատ պայմանների (ջուր, սնունդ, ճառագայթված տարածք), 
մատակարարման կամ առողջական պատճառներով ; 

 Այն մարդկանց համար, ովքեր չեն ցանկանում մնալ տվյալ երկրում ;  
 Ռադիոակտիվ արտանետումների ենթարկված կամ չենթարկված անձանց 

տարհանումը մասնագետների գործն է : 
 
Անհրաժեշտ է օպերատիվ մեթոդների կիրառում.  

 Պարզելու, թե արդյոք մարդիկ ճառագայթվել են; 
 Ապահովելու առաջին բուժօգնություն (դեղորայքային կամ հոգեբանական) ; 
 Ապահովելու մարդկանց տեղափոխումն առանց ճառագայթման վտանգի ; 
 Այս միջոցները պետք է իրականացվեն կամ տեղական իշխանությունների 

կողմից ; 
 Կամ դրանք պետք է իրականացվեն Ֆրանսիայի կամ այլ պետությունների 

կողմից ուղարկված իրավասու ծառայությունների կողմից : 
 
 
4. Արդյունաբերական աղետի վտանգ 
 

 Ձեռնարկվելիք միջոցառումները գրեթե նույնն են, ինչ միջուկային աղետի 
դեպքում : Տանը կամ աշխատավայրում նախատեսել մեկուսացման գոտի` 
թունավոր ամպից պաշտպանվելու համար (Սևեզոյի կամ Բոպալի կարգի) 

 
6. Տարածքներ, որոնցից հարկավոր է խուսափել 

 
 Խուսափել Ադրբեջանի հետ սահմանակից գոտիներից (պարբերաբար 

միջադեպեր են գրանցվում հյուսիս-արևելյան սահմանում), այստեղ 
հակահետևակային ականները իրական վտանգ են ներկայացնում : 

  Լեռնային Ղարաբաղն ու Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները գտնվում են 
Երևանի հյուպատոսական հաշվառման տարածքից դուրս : Այս տարածքում 
հյուպատոսական ներկայացուցչության միջոցով հնարավոր չէ ապահովել 
Ձեր պաշտպանությունը : 

 
Սույն տեղեկատվությունը թարմացվում 

է http://www.France.diplomatie.gouv.fr/voyageurs/ կայքի 
 « Խորհուրդներ ճանապարհորդներին » բաժնում 

 
Օգտակար հեռախոսահամարներ` 
 
Ֆրանսիայի Դեսպանություն` 59 19 50, 095 50 11 03 , 055 40 61 36 , 055 09 82 65 
(Եթե զանգահարում եք Ֆրանսիայից 0037410 59 19 50, 00374 95 50 11 03 , 00374 55 
40 61 36 , 00374 55 09 82 65)  
Հրշեջ ծառայություն` 101 
Ոստիկանություն` 102 



Շտապ օգնություն` 103 
 
Էլ. Փոստ` 

1) fslt.erevan-amba@diplomatie.gouv.fr 
2)  cad.erevan-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
Նշում` Այս տեղեկությունները տրամադրվում են տեղեկատվական նպատակով, 
որի համար Դեսպանությունը պատասխանատվություն չի կրում: 
 
 
 
 
 
 


