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ბრძანება №01-04/115-ით 

ხანძრის პირობებში ევაკუაციის უზრუნველყოფისათვის პერსონალის  მოქმედებების ინსტრუქცია  

 

N მოქმედებების დასახელება მოქმედებების წესი დათანმიმდევრობა შემსრულებლი 

1 შეტყობინება ხანძრის შესახებ სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გამოძახება 

ნომერზე -“112”  

პირი, რომელმაც აღმოაჩინა ხანძარი 

2 მაუწყებლობა ხანძრის შესახებ ხანძრის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება შენობაში 

მყოფი ადამიანებისათვის 

სახანძრო  უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი 

პირები, მორიგე ჯგუფი 

3 ადამიანთა ევაკუაცია შენობიდან ადამიანების ორგანიზებული გაყვანა ევაკუაციის 

გეგმის მიხედვით  

სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი 

ირები, მორიგე ჯგუფი 

4 ევაკუირებულთა აღრიცხვა ევაკუირებული ადამიანების თავმოყრა 

სპეციალურად გათვალისწინებულ თავშეყრის 

ადგილზე, მათი აღრიცხვა, ვინაობის და 

რაოდენობის ფიქსირება 

ადმინისტრაცია 

5 ხანძრის ჩაქრობა და ქონების 

ევაკუაცია 

ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოების ორგანიზება მისი 

აღმოჩენის მომენტი და სახანძრო-სამაშველო 

დანაყოფის მისვლამდე; 

შეძლებისდაგვარად  მატერიალურ ფასეულობათა 

ევაკუაცია 

მორიგე ჯგუფი, 

ადმინისტრაცია და სახანძრო უსაფრთხოებაზე 

პასუხისმგებელი პირები 

6 სახანძრო-სამაშველო დანაყოფის 

დახვედრა 

სახანძრო-სამაშველო სამსახურების  დახვედრა, 

ხანძრის ჩაქრობის ხელმძღვანელისათვის 

შექმნილი ვითარების შესახებ ინფორმაციის 

გადაცემა 

ადმინისტრაცია 

 



                                                                                                                                                                                 

1.  მორიგე ჯგუფის კომპეტენცია და მორიგე  ჯგუფის ძირითადია მოცანები:              

 

ა) შენობის ხანძრსაწინააღმდეგო მდგომარეობის სადღეღამისო კონტროლის ორგანიზება და განხორციელება, რომლის ძირითადი 

შედეგია სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა დარღვევების აღმოფხვრა დარღვევის ადგილზე; 

ბ) შენობაში ხანძრის დროს ადამიანთა სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და ქონების გადარჩენა; 

გ) სახანძრო-სამაშველო დანაყოფის მისვლამდე შეძლებისდაგვარად ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების 

ჩატარების ორგანიზება და განხორციელება. 

 

2. მორიგე ჯგუფი დაკისრებული ამოცანების შესაბამისად ახორციელებს შემდეგ ძირითად ფუნქციებს: 

 

ა) აკონტროლებს შენობასა და მის ტერიტორიაზე სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვას, შენობის პერიოდული შემოვლის 

გზით წინასწარ შემუშავებული შემოვლის მარშრუტის შესაბამისად; 

ბ) იღებს გადაუდებელ ზომებს შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში. დარღვე-

ვების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში ახსენებს უფლებამოსილ ხელმძღვანელობას; 

გ) აკონტროლებს ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების მუშა უნარიანობას და მათ მოქმედების თვის მზადყოფნას; 

დ) აკონტროლებს შენობაში დროებით ადგილებზე ცეცხლის გამოყენებასთან დაკავშირებული სამუშაოების ჩატარებას;  

ე) საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობს სამუშაოს დამთავრების შემდეგ სათავსის დაკეტვამდე მის დათვალიერებაში; 

ვ) განუმარტავს თანამშრომლებს შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების ზომების ინსტრუქციის ზოგად დებულებებს; 

ზ) ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში იძახებს სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებს, პარალელურად აცნობებს ადმინისტრაციას, 

ორგანიზებას უწევს ადამიანებისათვის ხანძრის შესახებ შტყობინებას, საევაკუაციო გზებზე არსებული ჩაკეტილი კარებების გაღებას, 

ადამიანთა გაყვანას შენობიდან ევაკუაციის გეგმით გათვალისწინებული მარშრუტით, შეძლებისდაგვარად იღებს საჭირო ზომებს ხანძრის 

ჩასაქრობად - შენობაში არსებული ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებებით, აგრეთვე მატერიალურ ფასეულობათა 

შეძლებისდაგვარად გადასარჩენად; 

თ) შესაბამის სამსახურთან ერთად უზრუნველყოფს სახანძრო-სამაშველო დანაყოფების დახვედრას და ხანძრის ჩაქრობის 

ხელმძღვანელის მითითებების შესრულებას. 

 

 

          


