დამტკიცებულია ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
2017 წლის 06 ნოემბრის N 01-11/89 ბრძანებით - დანართი 1
(კოდიფიცირებული

ცვლილებებით და დამატებებით: 2018 წლის 29 იანვრის N01-11/4,;
2021 წლის 15 სექტემბრის N01-10/78;
2022 წლის 08 ივნისის N01-10/58)

ბსუ-ში ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ინსტრუქცია
მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი (ცვლილებები: 2021 წლის 15 სექტემბრის N01-10/78; ცვლილება - 2022
წლის 08 ივნისის N 01- 10/58)

1.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის (შემდეგში ,,ბსუ“ ან ,,უნივერსიტეტი“) ხანძარსაწინააღმდეგო
უსაფრთხოების ინსტრუქცია (შემდეგში - ,,ბსუ-ს ინსტრუქცია“) შემუშავებულია
,,სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს მთავრობის
2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სახანძრო უსაფრთხოების
წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტისა“ და სახანძრო უსაფრთხოების
სფეროში მოქმედი სხვა ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა შესაბამისად.
2.
ინსტრუქცია ადგენს სახანძრო უსაფრთხოების ზოგად მოთხოვნებს ბსუ-ს
მართლზომიერ მფლობელობაში/სარგებლობაში არსებულ ტერიტორიაზე (მიწის ნაკვეთი,
შენობა-ნაგებობა)
და სავალდებულოა შესასრულებლად ბსუ-ს პერსონალის,
სტუდენტების, პროფესიული სტუდენტების, მსმენელების და ბსუ-ს ტერიტორიაზე მყოფი
სხვა პირებისათვის.
3.
წინამდებარე ინსტრუქცია ვრცელდება ბსუ-ს სარგებლობაში არსებულ შენობანაგებობებზე, რომლებსაც ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით მინიჭებული აქვს
შემდეგი ნომრები და განლაგებულია შემდეგ მისამართებზე:
ა) №1 კორპუსი - ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35-ში მდებარე შენობა (ს/კ 05.23.03.004) განთავსებულია აუდიტორიები, ბსუ-ს ადმინისტრაციის სამუშაო ოთახები, ილია
ჭავავაძის ბიბლიოთეკა, სპორტული დარბაზი, სააქტო დარბაზი, საერთო სივრცეები,
კომპიუტერული კლასები და სხვა;
ბ) №2 კორპუსი - ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №32-ში მდებარე შენობა (ს/კ 05.23.03.004) განთავსებულია
აუდიტორიები,
კომპიუტერული
კლასები,
ლაბორატორიები,
ფაკულტეტების ადმინისტრაციები/დეკანების ოფისები, სპორტული დარბაზი და სხვა;
გ) №3 კორპუსი - ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №32-ში, მელიქიშვილის ქუჩის მხარეს
მდებარე, ყოფილი ,,სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელის’’ შენობა (ს/კ 05.23.03.004) განთავსებულია ბსუ-ს დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები, სტომატოლოგიური
კლინიკა ,,ბსუ დენტი“, ფსიქოლოგიის კლინიკა, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი,
ცენტრები და სხვა;

დ) №4 კორპუსი - ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. №12-ში მდებარე შენობა (ს/კ 05.24.05.084) განთავსებულია ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სასწავლო აუდიტორიები,
ადმინისტრაციები/დეკანების ოფისები, ფაბლაბი, საგამოცდო ცენტრი, სტამბის მანქანადანადგარების განთავსების ოთახი);
ე) №5 კორპუსი - ქ. ბათუმი, გრიშაშვილის ქ. №5-ში მდებარე შენობა (ს/კ 05.30.26.027) განთავსებულია ბსუ-ს აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის
ადმინისტრაცია და ლაბორატორიები; ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგრარული
მიმართულებით ადმინისტრაცია და სასწავლო ფართი;
ვ) №6 კორპუსი - ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქ. N 15-ში მდებარე შენობა (ს/კ 05.25.12.020) განთავსებულია/განკუთვნილია ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი
განათლების ცენტრის სასწავლო ფართი/ადმინისტრაციისათვის;
ზ) №7 კორპუსი - ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქ. N 15-ში მდებარე შენობა (ს/კ 05.25.12.020) –
განთავსებულია უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი;
თ) №8 კორპუსი - ქ. ქობულეთი, ჰეიდარ აბაშიძის N26-ში მდებარე შენობა (ს/კ 20.42.11.522)
- განთავსებულია ბსუ-ს ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის
ადმინისტრაცია და ლაბორატორიები.
4.. ინსტრუქციის მოთხოვნათა შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს ბსუ-ს დაცვისა და
შრომის უსაფრთხოების სამსახური (ამ სტრუქტურული ერთეულის დებულებისა და
პერსონალის სამუშაო აღწერილობის შესაბამისად).
5. ბსუ-ს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურს ევალება საევაკუაციო გეგმების
ბსუ-ს შენობებში/კორპუსებში შესაბამის ადგილებზე განთავსება, ასევე მათი გაცნობა
პერსონალის/სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტებისათვის.
6. სასწავლო პროცესის დაწყებამდე ბსუ-ს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურის
მიერ უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ბსუ-ს სარგებლობაში არსებული ფართის შემოწმება,
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილებით დამტკიცებული
,,სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“
(შემდეგში - მთავრობის დადგენილება ან რეგლამენტი) მოთხოვნებთან.

მუხლი 2. სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები უნივერსიტეტის ტერიტორიისა და
შენობა - ნაგებობებისათვის
1. ობიექტებზე აკრძალულია მოცულობით-გეგმარებითი გადაწყვეტების შეცვლა, რამაც
შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანთა უსაფრთხო ევაკუაციის პირობების გაუარესება,
შეაფერხოს სახანძრო უსაფრთხოების საშუალებებთან მისვლა და შეამციროს
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის ავტომატური სისტემების მოქმედების ზონა.
2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების განთავსების ადგილიდან (შენობები,
სადაც ისინი იმყოფებიან) სათავსების, სართულების, შენობის საევაკუაციო
გასასვლელებამდე მანძილი უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად მინიმალური, ამასთან,

მანძილი ჩიხურ დერეფანში განთავსებული სათავსების კარებიდან სართულის
საევაკუაციო გასასვლელამდე არ უნდა აღემატებოდეს 15 მ-ს.
3. ობიექტები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ხანძრის ჩაქრობის პირველადი
საშუალებებით. ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების განთავსების ადგილები
უნდა იყოს აღნიშნული სახანძრო უსაფრთხოების შესაბამისი ნიშნებით.
4. შენობა-ნაგებობებში ხანძარფეთქებადსაშიში მოწყობილობა და ხანძარფეთქებადსაშიში
ნივთიერებების და მასალების შენახვის ადგილი უნდა იყოს აღნიშნული სახანძრო
უსაფრთხოების შესაბამისი ნიშნებით. დაუშვებელია ხანძარფეთქებადსაშიშროების
უცნობი
თვისებების
მქონე
მასალებისა
და
ნივთიერებების
შენახვა
სხვა
ხანძარფეთქებადსაშიშ მასალებსა და ნივთიერებებთან ერთად.
5. შენობა-ნაგებობების და სათავსების ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემები,
ხანძარსაწინააღმდეგო კარები, სარქველები, ლიუკები, სხვა დამცავი მოწყობილობები
ხანძარსაწინააღმდეგო კედლებსა და გადახურვებში, ხანძრის ჩაქრობის პირველადი
საშუალებები (მათი არსებობის შემთხვევაში) მუდმივად უნდა იყოს გამართულ
მდგომარეობაში.
6. ობიექტებზე აკრძალულია:
ა) სარდაფის, სხვენის და ცოკოლის სართულებში ადვილაალებადი და წვადი სითხეების,
დენთის, ფეთქებადი ნივთიერებების, პიროტექნიკური ნაკეთობების, წვადი აირის
ავზების, აეროზოლის პაკეტებში დაფასოებული საქონლის და სხვა ხანძარფეთქებადსაშიშ
ნივთიერებათა და მასალათა შენახვა-გამოყენება, გარდა შემთხვევებისა, რომლებიც
გათვალისწინებულია სახანძრო უსაფრთხოების სხვა ნორმატიული დოკუმენტებით;
ბ) სარდაფის და ცოკოლის სართულებში წვადი მასალების შენახვა, სახელოსნოების და
სხვა სამეურნეო დანიშნულების სათავსების მოწყობა, თუ მათში შესასვლელი არ არის
იზოლირებული საერთო კიბის უჯრედისაგან;
გ) სხვენის, ტექნიკური სართულების, სავენტილაციო კამერების და სხვა ტექნიკური
სათავსების გამოყენება საწარმოო უბნების და სახელოსნოების მოსაწყობად, აგრეთვე
პროდუქციის, მოწყობილობების, სხვა წვადი მასალების და საგნების შესანახად (მათ
შორის დროებით);
დ) ლიფტის ჰოლებში (ასეთის არსებობისას) საკუჭნაოების, ჯიხურების, ფარდულების და
სხვა სათავსების განთავსება;
ე) საევაკუაციო გასასვლელების, მათ შორის კარების, აივნების და ლოჯიების ლიუკების,
მომიჯნავე სექციებში გადასასვლელების ღიობების, გარე საევაკუაციო კიბეებზე
გასასვლელების ჩახერგვა ავეჯით, მოწყობილობებით და სხვა საგნებით;
ვ) სათავსების ფანჯრებზე, სადაც მუდმივად იმყოფებიან ადამიანები, სარდაფის
სათავსების ფანჯრებსა და ფანჯრების თანაორმოებზე ყრუ გისოსების დაყენება,
სათავსების დასუფთავება ადვილაალებადი და წვადი სითხეების გამოყენებით, აგრეთვე
გაყინული მილების გათბობა სარჩილი ლამპით და ღია ცეცხლის გამოყენებასთან
დაკავშირებული სხვა ხერხებით;
7. მასობრივი თავშეყრის ღონისძიებების (საღამოები, საახალწლო, სპორტული,
საკონცერტო, თეატრალური და სხვა წარმოდგენები) ჩატარებისას შენობა-ნაგებობებსა და
სათავსებში ხანძრის დროს ადამიანთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით
აკრძალულია:

ა) პიროტექნიკური ნაკეთობების, რკალური პროჟექტორების და სანთლების გამოყენება;
ბ) ღონისძიებების ჩატარება სათავსებში, თუ ფანჯრების გასაშლელი გისოსები ჩაკეტილია;
გ) ხანძარსაშიში სამუშაოების ჩატარება (ცეცხლის გამოყენებასთან დაკავშირებული და
ელექტროსაშემდუღებლო) სახანძრო ნაკვეთურის ფარგლებში, რომლებშიც ტარდება
ღონისძიება;
დ) სპორტული ღონისძიებების ჩატარებისას, _ ტელე და ვიდეოკამერების დადგმა
საევაკუაციო გზებსა და საევაკუაციო გასასვლელებში.
8. უნივერსიტეტის შენობა დროულად უნდა გასუფთავდეს წვადი ნარჩენების, ნაგვის,
ჩამოცვენილი ფოთლების, ხმელი ბალახისგან.
9. შენობა-ნაგებობებს შორის არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო დაცილებები არ შეიძლება
გამოყენებული იქნეს სხვადასხვა მასალების და დანადგარების დასაწყობად, აგრეთვე
ტრანსპორტის სადგომად.
10. შენობა-ნაგებობებთან, წყლის წყაროებთან (სახანძრო ჰიდრატები) მისასვლელები და
გასასვლელები უნდა იყოს მოწესრიგებული და თავისუფალი სახანძრო ტექნიკის
მისასვლელად, ხოლო ზამთრის პერიოდში - გაწმენდილი თოვლისა და ყინულისაგან.
11. ცეცხლის გამოყენებასთან დაკავშირებული ყველა სამუშაოს ჩასატარებლად
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით დანიშნულმა სახანძრო უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელმა პირმა უნდა უზრუნველყოს მომეტებული საშიშროების სამუშაოების
უსაფრთხოდ ჩატარება.
მუხლი 3. სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები საევაკუაციო
გზებისა და
გასასვლელებისათვის
1. საევაკუაციო გზების და გასასვლელების ექსპლუატაციისას უზრუნველყოფილი უნდა
იქნეს საევაკუაციო გზების და გასასვლელების რაოდენობის, ზომების, განათების და
გეგმარებით-მოცულობითი

გადაწყვეტების

დაცვა,

აგრეთვე

ამ

გზებზე

სახანძრო

უსაფრთხოების ნიშნების არსებობა.
2. საევაკუაციო გზების და გასასვლელების ექსპლუატაციისას აკრძალულია:
ა) პროექტით გათვალისწინებული საევაკუაციო გასასვლელების

(სართულების

დერეფნები, ტამბურები, ფოიე, ჰოლები და კიბის უჯრედები) კარების მოხსნა;
ბ) დამატებითი კარების დაყენება ან არსებული კარების გაღების მიმართულების შეცვლა
(პროექტიდან გადახვევა) კაბინეტებიდან საერთო დერეფანში (კიბის უჯრედის ბაქანზე),
თუ ეს აფერხებს ადამიანთა თავისუფალ ევაკუაციას ან აუარესებს ევაკუაციის პირობებს
მომიჯნავე კაბინეტებიდან;
გ) საევაკუაციო გასასვლელების რაოდენობის შემცირება (აჭედვა, გარედან ჩაკეტვა,
ამოშენება);
დ) საევაკუაციო გზების და გასასვლელების (მათ შორის, დერეფნები, ტამბურები,
გალერეები, ლიფტის ჰოლები, კიბის ბაქნები და მარში, კარების ღიობი, საევაკუაციო
ლიუკები) სხვადასხვა მასალით, ნაკეთობებით, მოწყობილობებით, ნარჩენებით და სხვა
საგნებით ჩახერგვა. გასასვლელების ტამბურებში ტანსაცმლის საკიდების, საშრობებისა და
გარდერობების მოწყობა, აგრეთვე ინვენტარისა და მასალების (მათ შორის დროებით)
შენახვა;

ე) კიბის უჯრედების, დერეფნების, ჰოლებისა და ტამბურების თვითჩამკეტი კარების ღია
მდგომარეობაში ფიქსირება (თუ ამ მიზნისთვის არ გამოიყენება ხანძრის შემთხვევაში
ავტომატური ამოქმედების მოწყობილობა), აგრეთვე კარების ან მათი თვითჩამკეტი
მოწყობილობების მოხსნა;
ვ) სართულების დერეფნებიდან დაუკვამლიანებელ კიბის უჯრედში გარე საჰაერო ზონით
გამავალი გადასასვლელების იზოლირება (შემინვა ან ამოშენება);
ზ) საევაკუაციო გზებზე არსებულ კარებზე ცეცხლმედეგობის ზღვრის მქონე შემინვის (მათ
შორის, არმირებული) ჩვეულებრივით, აგრეთვე წვადი ფურცლოვანი მასალებით (ფანერა,
ორგალიტი) შეცვლა;
თ) კიბის უჯრედებსა და დერეფნებში საკუჭნაოების და სამშენებლო პროექტით
გაუთვალისწინებელი სხვა სათავსების მოწყობა, აგრეთვე კიბის მარშების ქვეშ და
ბაქნებზე ნივთების და სხვა მასალების შენახვა;
ი) საევაკუაციო გზების მოსაპირკეთებლად იმ მასალების გამოყენება, რომელთა სახანძრო
საშიშროების

მაჩვენებელი

აღემატება

სახანძრო

უსაფრთხოების

ნორმატიული

დოკუმენტებით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს;
კ)

საევაკუაციო

გზებზე

ხანძარსაწინააღმდეგო

ზღუდეების

შემავსებლის

შეცვლა

მასალებით, რომლებიც ამცირებენ ხანძარსაწინააღმდეგო ზღუდეების ცეცხლმედეგობის
ზღვარს;
ლ) კიბის უჯრედებში კონდენციონერების გარე ბლოკების განთავსება;
მ) საევაკუაციო გზებზე ზღურბლების (გარდა კარების ღიობების ზღურბლისა), გასაწევი,
ასაწევ-დასაწევი კარების და ჭიშკრების, მბრუნავი კარების და ტურნიკეტების, ასევე სხვა
მოწყობილობების

დაყენება,

რომლებიც

ხელს

შეუშლის

ადამიანთა

თავისუფალ

ევაკუაციას.
3. ერთი საევაკუაციო გასასვლელის მქონე სათავსში 50-ზე მეტი ადამიანის ერთდროული
თავშეყრა დაუშვებელია. IV და V ხარისხის ცეცხლმედეგობის შენობებში 50-ზე მეტი
ადამიანის ერთდროული თავშეყრა დასაშვებია მხოლოდ შენობის პირველი სართულის
სათავსებში.
4. საევაკუაციო გზებზე არსებული კარების გაღება გათვალისწინებული უნდა იყოს
შენობიდან

გასვლის

მიმართულებით,

გარდა

იმ

კარებისა,

რომელთა

გაღების

მიმართულება ნორმირებული არ არის სახანძრო უსაფრთხოების ნორმატიული აქტებით,
ან მათთვის დადგენილია განსაკუთრებული მოთხოვნები.
5. შენობების, სათავსების საევაკუაციო გასასვლელების კარებს, რომლებშიც მუდმივად
იმყოფებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, უნდა ჰქონდეთ ისეთი
სახელურები და ჩამკეტები, რომლებიც იძლევიან დამატებითი ძალის გამოყენების გარეშე,
ცალი ხელით კარის გაღების საშუალებას. დერეფნის ან სათავსის კუთხეებში არსებული
კარის სახელურების დაშორება გვერდით კედლამდე უნდა იყოს არანაკლებ 0,6 მ.
მუხლი 4. სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები უნივერსიტეტში ტრანსპორტის
სადგომისთვის
1.
ავტოტექნიკის სადგომები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ხანძრის ჩაქრობის
პირველადი საშუალებებით, ხოლო ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების

განთავსების ადგილები უნდა იყოს აღნიშნული სახანძრო უსაფრთხოების შესაბამისი
ნიშნებით.
2.
25 ერთეულზე მეტი რაოდენობის სატრანსპორტო საშუალებების სადგომი
სათავსებისთვის უნდა შემუშავდეს სატრანსპორტო საშუალებათა განლაგების გეგმა,
ხანძრის შემთხვევაში მათი ევაკუაციის რიგითობის და წესის აღწერით.
3.
სატრანსპორტო საშუალებათა სადგომი სათავსები და ღია მოედნები უნდა იყოს
აღჭურვილი საბუქსირო გვარლებით და შტანგებით, 10 ერთეულზე ერთი გვარლის
(შტანგის) გაანგარიშებით.
4.
ტრანსპორტის სადგომ სათავსებში, ფარდულებსა და ღია მოედნებზე აკრძალულია:
ა) სატრანსპორტო საშუალებების ნორმაზე მეტი რაოდენობით დაყენება, მათი განლაგების
გეგმის დარღვევა, ავტომობილებს შორის მანძილის შემცირება;
ბ) გამოსასვლელი ჭიშკრებისა და გასასვლელების ჩახერგვა;
გ) სატრანსპორტო საშუალებების დგომა საწვავის ავზების ღია ყელით, აგრეთვე საწვავისა
და ზეთის ჟონვის შემთხვევაში;
დ) სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით გამართვა და მისი ჩამოსხმა;
ე) საწვავის ტარის, საწვავისა და ზეთის შენახვა;
ვ) აკუმულატორების დამუხტვა უშუალოდ სატრანსპორტო საშუალებებზე;
ზ) ძრავების შეთბობა ღია ცეცხლით (კოცონი, ჩირაღდანი, სარჩილი ლამპა),
გასანათებლად ღია ცეცხლის გამოყენება;
თ) საერთო სადგომებზე ადვილაალებადი და წვადი სითხეების, აგრეთვე წვადი აირების
გადამზიდი სატრანსპორტო საშუალებების დაყენება.
მუხლი 5.
სახანძრო
დანადგარებისათვის
1.

უსაფრთხოების

მოთხოვნები

უნივერსიტეტში

ელექტროდანადგარებისა და ელექტროტექნიკური პროდუქტის

ელექტრო-

მონტაჟი და

ექსპლუატაცია, აგრეთვე ტექნიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი შენობა-ნაგებობებში
უნდა

განხორციელდეს

დოკუმენტაციის,

საპროექტო

სახანძრო

და

უსაფრთხოების

ქარხანა-დამამზადებლის
და

ტექნიკური

ტექნიკური

რეგულირების

სხვა

დოკუმენტების (მათ შორის, ევროკავშირის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების, საქართველოს სტანდარტების, სამშენებლო
ნორმების და წესების, სახანძრო უსაფრთხოების წესების კრებულის, სტანდარტების)
მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციის დროს აკრძალულია:
ა)

არასტანდარტული

გადატვირთვისა

და

(თვითნაკეთი)

მოკლე

ჩართვისაგან

ელექტროგამახურებელი
დამცავი

ხელსაწყოების,

არაკალიბრებული

დნობადი

დამცველების ან სხვა თვითნაკეთი აპარატების გამოყენება;
ბ) ელექტროფარებთან, ელექტროძრავებსა და გამშვებ აპარატურასთან წვადი (მათ შორის
ადვილაალებადი) მასალებისა და ნივთიერებების დაწყობა-შენახვა;

გ)

ხანძარსაშიშ

და ფეთქებადსაშიშ

ზონებში

ელექტროდანადგარების

გამოყენება,

რომლებსაც არ გააჩნიათ ქარხანა-დამამზადებლის მიერ შესრულებული ხანძრისაგან ან/და
აფეთქებისაგან დაცვის შესაბამისი ხარისხი;
დ) ელექტროსადენების და კაბელების გადაბმების და ბოლოების იზოლაციის გარეშე
დატოვება;
ე) სათავსში ჯავშნიანი კაბელების გაყვანა წვადი საფარის მოხსნის გარეშე;
ვ)

დროებითი

ელექტროგაყვანილობის

და

ელექტროხელსაწყოების

კვებისათვის

დამაგრძელებელი ელექტროსადენების გამოყენება, თუ მათი დანიშნულება არ არის
განპირობებული საავარიო და დროებითი სამუშაოების წარმოებით;
ზ) ელექტროქსელში ჩართული ელექტროგამაცხელებელი ხელსაწყოების, აგრეთვე სხვა
საყოფაცხოვრებო ელექტროხელსაწყოების უმეთვალყურეოდ დატოვება (მათ შორის,
„მოლოდინის“ რეჟიმში), გარდა ელექტროხელსაწყოებისა, რომელთა სადღეღამისო
მუშაობის რეჟიმი გათვალისწინებულია ქარხანა-დამამზადებლის ინსტრუქციით;
თ) სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ ელექტროდანადგარების და საყოფაცხოვრებო
ელექტროხელსაწყოების

ელექტროქსელში

ჩართულ

მდგომარეობაში

დატოვება

იმ

სათავსებში, სადაც არ იმყოფება მორიგე პერსონალი, გარდა მორიგე განათებისა,
ხანძარსაწინააღმდეგო
ელექტროტექნიკური

დაცვის

სისტემებისა,

ხელსაწყოებისა,

სხვა

რომელთა

ელექტროდანადგარებისა

მუშაობა

განპირობებულია

და
მათი

ფუნქციონალური დანიშნულებით და/ან გათვალისწინებულია მათი ექსპლუატაციის
ინსტრუქციით.
3. დაუშვებელია ელექტროგადამცემი საჰაერო ხაზების (მათ შორის, დროებითი და
კაბელით გაყვანილი) წვადი სახურავების, ფარდულების, აგრეთვე წვადი ნივთიერებების,
მასალების და ნაკეთობების (შტაბელები, ზვინები) ღია საწყობების ზემოდან გადატარება.
4. საევაკუაციო გზებზე მოწყობილი სახანძრო უსაფრთხოების თვითმანათობელი
მაჩვენებლები, როგორც ავტონომიური კვებით, ასევე ელექტროქსელში ჩართული (მათ
შორის, შუქმაჩვენებლები „საევაკუაციო გასასვლელი“), უნდა იყოს მუშა და გამართულ
მდგომარეობაში. მაყურებელთა, სადემონსტრაციო, საგამოფენო და სხვა დარბაზებში მათი
ჩართვა

აუცილებელია

მხოლოდ

ღონისძიებების

ჩატარების

დროს,

ადამიანთა

თავშეყრისას.
5. სოფიტების მოწყობისა და ექსპლუატაციისას სამაგრ კონსტრუქციებად, შუქდამჭერ და
ამრეკლ

ეკრანებად

წვადი

მასალების

გამოყენება

აკრძალულია.

ლინზური

პროჟექტორებიდან, პროჟექტორებიდან და სოფიტებიდან წვად კონსტრუქციებსა და
მასალებამდე უნდა იყოს დაცული უსაფრთხო მანძილი, რომელიც მოყვანილია ნაკეთობის
ტექნიკურ დოკუმენტაციაში. პროჟექტორების და სოფიტების შუქფილტრები უნდა იყოს
უწვი მასალების.

მუხლი 6. სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები უნივერსიტეტის გათბობის და
ვენტილაციის სისტემებისათვის

1. გათბობის და ვენტილაციის სისტემების მონტაჟი და ექსპლუატაცია, აგრეთვე მათი
ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი უნდა განხორციელდეს საპროექტო და ქარხანადამამზადებლის ტექნიკური დოკუმენტაციის, სახანძრო უსაფრთხოების და ტექნიკური
რეგულირების სხვა დოკუმენტების

(მათ შორის, ევროკავშირის და ეკონომიკური

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების, საქართველოს
სტანდარტების, სამშენებლო ნორმების და წესების, სახანძრო უსაფრთხოების წესების
კრებულის, სტანდარტების) მოთხოვნების შესაბამისად.
2. თბომაგენერირებელი აპარატების წვის პროდუქტები, როგორც წესი, გაყვანილი უნდა
იქნეს

შენობა-ნაგებობების

მოწყობილი

საკვამლე

ფარგლებს

მილების

გარეთ,

ამ

საშუალებით.

მიზნებისათვის

სპეციალურად

თბომაგენერირებელი

აპარატები,

რომლებმაც სათავსში შეიძლება გამოყონ წვის პროდუქტები, უნდა განთავსდეს სახანძრო
უსაფრთხოების

მოთხოვნების

შესაბამისად.

აკრძალულია

საკვამლე

მილებად

სავენტილაციო არხების გამოყენება.
3. საკვამლე მილის კონსტრუქციას უნდა ჰქონდეს ტექნოლოგიური ღიობები ჭვარტლის
მოსაცილებლად.
4. მყარ საწვავზე მომუშავე თბომაგენერირებელი აპარატების საცეცხლე კარებწინა წვადი
მასალის იატაკი დაცული უნდა იყოს უწვი მასალით.
5.

საქვაბეებისა

და

სხვა

თბომაგენერირებელი

აპარატების

ექსპლუატაციისას

დაუშვებელია:
ა) სამუშაოდ იმ პირთა დაშვება, რომლებსაც არა აქვთ გავლილი შესაბამისი სწავლება;
ბ) თხევადი საწვავის შენახვა სათავსებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ
მიზნებისთვის;
გ) საწვავად წვადი ნივთიერებების (მყარი, თხევადი და აირისებრი) გამოყენება, რომლებიც
არ

არის

გათვალისწინებული

მოწყობილობის

ექსპლუატაციის

წესებით

(ასეთის

არსებობის შემთხვევაში);
დ) მუშაობა კონსტრუქციით გათვალისწინებული საკონტროლო და მარეგულირებელი
ხელსაწყოების არარსებობის, გაუმართაობის ან გამორთვისას.
6. მყარ საწვავზე მომუშავე საქვაბე დანადგარების საკვამლე მილები უნდა იყოს
მოწყობილი ნაპერწკალჩამქრობებით და იწმინდებოდეს ჭვარტლისგან.
7. ვენტილაციის და კონდიცირების სისტემების ექსპლუატაციისას აკრძალულია:
ა) სავენტილაციო კამერების კარების ღია მდგომარეობაში დატოვება;
ბ) გამწოვი არხების, ღიობების და ცხაურების გადაკეტვა;
გ) ჰაერსატარებში დაგროვილი ცხიმნალექების, მტვრისა და სხვა წვადი ნარჩენების
ამოწვა;
დ) ჰაერსატარებზე აირის გამათბობელი ხელსაწყოების მიერთება.

მუხლი 7. სახანძრო
სათავსებისათვის

უსაფრთხოების

მოთხოვნები

სამეცნიერო

ლაბორატორიების

1. სამეცნიერო ლაბორატორიებში კვლევის დაწყებამდე სამუშაოების ხელმძღვანელი
ვალდებულია ჩაუტაროს პერსონალს ინსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოების ზომების
შესახებ.
2. ექსპერიმენტების ჩატარებისას სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვაზე
პასუხისმგებლობა ეკისრება ექსპერიმენტის ხელმძღვანელს.
3. ადვილაალებადი და წვადი სითხეების და წვადი ნივთიერებების მარაგი უნდა
ინახებოდეს სპეციალურად მოწყობილ სათავსებში (საკნები).
4.

ქიმიური

რეაქტივები,

რომელთა

ერთმანეთთან,

წყალთან

და

ჰაერთან

ურთიერთქმედება შეიძლება გახდეს ხანძრის ან აფეთქების მიზეზი, უნდა ინახებოდეს
ცალ-ცალკე, შესაბამის შეფუთვაში, უწვ კარადებში. ქილებზე, ბოთლებსა და სხვა
შეფუთვებზე, სადაც ინახება ქიმიური რეაქტივები და ნივთიერებები უნდა იყოს
წარწერები

დამახასიათებელი

საშიშროების

აღნიშვნით:

„ხანძარსაშიში“,

„ფეთქებადხანძარსაშიში“, „შხამიანი“, „ქიმიურად აქტიური“. ლაბორატორიის სათავსებში
ადვილაალებადი და წვადი სითხეები და აირები სამუშაო ადგილზე უნდა მიეწოდოს
შეფუთულ და მსხვრევისაგან დაცულ ტარაში.
5.

ლაბორატორიის

სათავსებში

ყველა

სამუშაო,

რომელსაც

თან

ახლავს

ფეთქებადხანძარსაშიში ორთქლის და აირის გამოყოფა, უნდა ჩატარდეს გამწოვ
კარადებში. აკრძალულია სამუშაოების ჩატარება გამწოვ კარადებში, რომლებსაც აქვთ
გაუმართავი ვენტილაცია.
6. გამწოვ კარადებში უნდა იყოს გათვალისწინებული ჰაერის ზედა და ქვედა გაწოვა, თუ
ჩატარებულ სამუშაოებს თან ახლავს ხანძარფეთქებადსაშიში ორთქლისა და აირების
გამოყოფა.
7.

ლაბორატორიის

მაგიდები

და

გამწოვი

კარადები,

რომლებიც

განკუთვნილია

ადვილაალებად და წვად სითხეებსა და წვად აირებთან, აგრეთვე ხანძარფეთქებადსაშიშ
ნივთიერებებთან სამუშაოდ, უნდა იყოს შესრულებული უწვი მასალებისაგან.
8. ადვილაალებადი და წვადი სითხეების კანალიზაციაში ჩაღვრა დაუშვებელია.
9. ხანძარსაშიშ სათავსებსა და ხანძარფეთქებადსაშიშ მოწყობილობებზე უნდა იყოს
გამოკრული ღია ცეცხლის გამოყენების ამკრძალავი სახანძრო უსაფრთხოების ნიშნები.
10. წითელი ფოსფორი უნდა ინახებოდეს მჭიდრო საცობის ან ხუფის მქონე მინის ან
ლითონის ტარაში, წყალბადის ზეჟანგი (30%-იანი) - ლითონის კონტეინერში მოთავსებულ
კორპისსაცობიან მუქი ფერის მინის ჭურჭელში. წითელი ფოსფორი და წყალბადის
ზეჟანგი შეიძლება ინახებოდეს ნეიტრალურ მარილებთან (კარბონატები, სულფიდები)
ერთად

დამჟანგველების,

ლითონის

ფხვნილებისა

და

ტუტელითონებისაგან

განცალკევებით.
11. ქიმიური ნივთიერებები და მასალები უნდა ინახებოდეს ცალკე სათავსებში ჯგუფებად
ფიზიკური, ქიმიური და ხანძარსაშიში თვისებების ერთგვაროვნების მიხედვით.
12. აზოტის და გოგირდმჟავას შენახვისას უნდა იყოს მიღებული ზომები, რომლებიც
გამორიცხავენ

მათ

ნივთიერებებთან.

შეხებას

ხის

მასალებსა

და

სხვა

ორგანული

წარმოშობის

13. სათავსებში, სადაც ინახება ხანძრის დროს გალღობის უნარის მქონე ქიმიური
ნივთიერებები, უნდა იყოს გათვალისწინებული ნალღობის თავისუფალი დაღვრის
შემზღუდავი საშუალებები (ქიმები, ზღურბლები).
14. კლინიკების/ლაბორატორიების აკრძალულია რეაქტივების გამოყენება, ელექტრო
და

სხვა

გამახურებელ

ხელსაწყოებთან

კურსის/სასწავლო/პრაქტიკული

მუშაობა

კომპონენტის

ლაბორანტის

განმახორციელებელი

ან

სალექციო

დასაქმებული

ზედამხედველობის/ხელმძღვანელობის გარეშე. (ცვლილება - 2022 წლის 08 ივნისის N N 01- 10/58)
15. ხანძარსაშიში სამუშაოების ჩატარება დასაშვებია მხოლოდ უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით და დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების
სამსახურის თანდასწრებით. (ცვლილება - 2022 წლის 08 ივნისის N N 01- 10/58 ბრძანებით)
16. მეცადინეობის დამთავრების შემდეგ სალექციო კურსის ხელმძღვანელი/ლაბორანტი
ვალდებულია

უზრუნველყოს

კაბინეტებიდან,

ლაბორატორიებიდან

და

სახელოსნოებიდან ყველა ხანძარფეთქებადსაშიში ნივთიერების და მასალის გატანა მათი
დროებითი შენახვისათვის განკუთვნილ სათავსში.

მუხლი 8. სახანძრო უსაფრთხოების

მოთხოვნები

სამედიცინო დანიშნულების

ობიექტისათვის
1. სამედიცინო კაბინეტში უნდა ინახებოდეს საკაცე.
2. დაუშვებელია ჟანგბადის ავზების განთავსება-გამოყენება და შენახვა სამედიცინო
კაბინეტში. ჟანგბადი სამედიცინო კაბინეტში სამედიცინო საჭიროებისათვის უნდა
მიეწოდოს ცალკე მდგომი დანადგარიდან (მათ შორის ჟანგბადის ერთავზიანი რამპიდან),
რომელიც განთავსებულია შენობის გარე უწვ კედელთან ფანჯრისა და კარების
ღიობებიდან არანაკლებ 4 მეტრის მანძილზე (ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად)
მოწყობილ კარადაში ან უწვი მასალის ერთსართულიან მინაშენში.
3. ადვილაალებად და წვად სითხეებს მიკუთვნებული მედიკამენტები და რეაქტივები
(სპირტი, ეთერი და ა.შ.) უნდა ინახებოდეს ამ მიზნებისათვის გამოყოფილ სათავსებში,
საკეტის მქონე სპეციალურ ლითონის კარადებში, მათი თავსებადობის გათვალისწინებით.
4. სათავსებში 4 კგ-მდე რენტგენის ფირებისა და რენტგენოგრამების შენახვა დასაშვებია
ლითონის კარადებში (ყუთებში), გამათბობელი ხელსაწყოებიდან არანაკლებ 1 მ
მანძილზე.
მუხლი 9. სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების
წყაროებისათვის
1. ხანძარსაწინააღმდეგო წყალსადენის სისტემების მონტაჟი და ექსპლუატაცია, აგრეთვე
მათი ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი უნდა განხორციელდეს საპროექტო და
ქარხანა-დამამზადებლის ტექნიკური დოკუმენტაციის, სახანძრო უსაფრთხოების და
ტექნიკური
ეკონომიკური

რეგულირების

სხვა

დოკუმენტების

თანამშრომლობისა

და

(მათ

შორის, ევროკავშირის

განვითარების

და

ორგანიზაციის

წევრი ქვეყნების, საქართველოს სტანდარტების, სამშენებლო ნორმების და წესების,
სახანძრო უსაფრთხოების წესების კრებულის, სტანდარტების) მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების ხელოვნური და ბუნებრივი წყაროები (მათ
შორის, ხანძარსაწინააღმდეგო წყალსადენი, სახანძრო წყალსატევი, ხანძრის ჩაქრობის
მიზნებისათვის განკუთვნილი წყლის რეზერვუარები), აგრეთვე მისასვლელები უნდა
იყოს მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში.
3. ქალაქების, დაბების, სოფლის დასახლების და ობიექტების წყალსადენის ქსელებზე
დამონტაჟებული სახანძრო ჰიდრანტების გამართულობაზე კონტროლს, მათ ტექნიკურ
მომსახურებას და შეკეთებას უზრუნველყოფს წყალსადენის ქსელის მფლობელი და
ექსპლუატაციის გამწევი ორგანიზაცია, სახანძრო ჰიდრანტები პერიოდულად მოწმდება
წყალგამტარიანობაზე.
4. ზამთრის პერიოდში სახანძრო ჰიდრანტები და მათთან მისასვლელები უნდა იყოს
გაწმენდილი თოვლისა და ყინულისაგან. სახანძრო ჰიდრანტების ჭების სახურავები უნდა
იყოს გზის სავალი ნაწილის ზედაპირის დონეზე.
5. წყალსადენის ქსელის უბნების გამორთვის, ჰიდრანტების გაუმართაობის ან ქსელში
დაშვებულზე ქვევით წნევის ვარდნის შემთხვევაში ინფორმაცია უნდა გადაეცეს სახანძროსამაშველო დანაყოფს.
6. ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების წყაროების (მათ შორის, სახანძრო ჰიდრანტები,
სახანძრო

წყალსატევები)

და

სახანძრო

მანქანების

დასაყენებელი

პირსების

ადგილმდებარეობა, შენობა-ნაგებობების სახანძრო მშრალ მილებთან სახანძრო მანქანების
მიერთების ადგილები, აგრეთვე მათკენ მიმავალი გზები უნდა იყოს აღნიშნული სახანძრო
უსაფრთხოების ნიშნებით.
7.

შიგა

ხანძარსაწინააღმდეგო

წყალმომარაგების

სახანძრო

ონკანები

უნდა

იყოს

დაკომპლექტებული სახელოებით და ლულებით. სახანძრო სახელო უნდა იყოს
შეერთებული ონკანსა და ლულაზე. მათი გამოყენებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს
მისი ექსპლუატაციის შესახებ ინსტრუქციის მოთხოვნები. სახანძრო ონკანები დადგენილი
წესით უნდა შემოწმდეს წყალგამტარიანობასა და გამართულ მუშაობაზე.
8. სატუმბო სადგურების სათავსებში, რომლებშიც განლაგებულია მართვის კვანძები და
სახანძრო ტუმბოები, უნდა იყოს გამოკრული ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების
საერთო და ტუმბოების მოწყობის სქემები. ყოველ საკვალთსა და წნევის ამწევ სახანძრო
ტუმბოზე უნდა იყოს

გამოკრული აბრები მომსახურე უბნების (სათავსები, შენობები)

აღნიშვნით. წნევის ამწევი სახანძრო ტუმბოების ჩართვის წესი უნდა განისაზღვროს
ინსტრუქციით, რომელიც გამოიკვრება უშუალოდ ტუმბოს მართვის კვანძთან.
9.

წყალსაზომი

მოწყობილობების

შემოვლით

ხაზებზე

დაყენებული

ელექტროამძრავებიანი საკვალთები უნდა შემოწმდეს გამართულ მუშაობაზე არანაკლებ
წელიწადში ორჯერ, ხოლო სახანძრო ტუმბოები – ყოველთვიურად.
10. წყალსადაწნეო კოშკების მოწყობა უნდა უზრუნველყოფდეს წლის ნებისმიერ დროს
სახანძრო ტექნიკით წყლის აღების შესაძლებლობას.

11. უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ობიექტები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი
ცეცხლმაქრი

ნივთიერებების

საჭირო

(საანგარიშო)

რაოდენობით.

ცეცხლმაქრი

ნივთიერებები უნდა ინახებოდეს ქარხანა-დამამზადებლების მოთხოვნების შესაბამისად
და იყოს ხელმისაწვდომი სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებისათვის დღე-ღამის ნებისმიერ
დროს.
მუხლი 10. სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები ობიექტის ხანძრის ჩაქრობის
პირველადი საშუალებებით უზრუნველყოფისას
1. ობიექტის უზრუნველყოფა ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებებით უნდა
განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილებით
დამტკიცებული ,,სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტის“ №7 დანართის - ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების საჭირო
რაოდენობის განსაზღვრა - მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების სახეობის და რაოდენობის განსაზღვრისას
გათვალისწინებული უნდა იყოს წვადი მასალების ფიზიკურ-ქიმიური და ხანძარსაშიში
თვისებები, მათი ურთიერთქმედება ცეცხლმაქრ ნივთიერებებთან, აგრეთვე საწარმოო
სათავსების, ღია მოედნებისა და მოწყობილობების ფართობი.
3. ტექნოლოგიური დანადგარების დაკომპლექტება ცეცხლმაქრებით ხორციელდება ამ
დანადგარების ტექნიკური პასპორტის მიხედვით.
4. ობიექტზე (სათავსში) ცეცხლმაქრის ტიპის და საჭირო რაოდენობის დადგენა უნდა
განხორციელდეს მათი ცეცხლის ჩაქრობის უნარიდან გამომდინარე, სათავსის ზღვრული
ფართობის, აგრეთვე ხანძრის კლასის (წვადი მასალების სახეობის მიხედვით), დასაცავი
სათავსის ან ტექნოლოგიური მოწყობილობების და სხვა პარამეტრების (ტემპერატურა
დასაცავ სათავსში, ცეცხლმაქრი ნივთიერების ჭავლის სიგრძე, ცეცხლმაქრის მუშაობის
ხანგრძლივობა და ტევადობა) თავისებურებების გათვალისწინებით. ცეცხლმაქრის ტიპის
(ხელის ან გადასატანი) შერჩევა ხორციელდება შესაძლო ხანძრის კერების ფართობიდან
გამომდინარე.
5. დასაცავი სათავსებისათვის, სადაც შესაძლებელია ხანძრის კომბინირებული კერების
გაჩენა, ცეცხლმაქრების შერჩევისას უპირატესობა ეძლევა მათ შორის უნივერსალურს.
6. სხვადასხვა ხანძარსაშიში და აფეთქებახანძარსაშიში კატეგორიის შენობა-ნაგებობების
სათავსების დასაცავად ცეცხლმაქრის რაოდენობა განისაზღვრება ერთი ცეცხლმაქრით
დასაცავი ზღვრული ფართობის და სათავსის საერთო ფართობის მიხედვით საქართველოს
მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სახანძრო
უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ №7 დანართის
№1 და №2 ცხრილების შესაბამისად.
7.

მანძილი

ხანძრის

შესაძლო

კერიდან

ცეცხლმაქრის

განთავსების

ადგილამდე

საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობებისათვის არ უნდა აღემატებოდეს – 20 მ-ს, A, B და V
კატეგორიის სათავსებისთვის – 30 მ-ს, G კატეგორიის სათავსებისთვის – 40 მ-ს,
კატეგორიის სათავსებისთვის – 70 მ-ს.

D

8. ობიექტზე უნდა განისაზღვროს ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების შენახვასა
და მოქმედებისთვის მზადყოფნაზე პასუხისმგებელი პირი.
9. საზოგადოებრივ შენობა-ნაგებობებში თითოეულ სართულზე უნდა იყოს არანაკლებ
ორი ხელის ცეცხლმაქრი.
10. D კატეგორიის სათავსები შეიძლება არ აღიჭურვოს ცეცხლმაქრით, თუ მათი ფართობი
2

არ აღემატება 100 მ -ს.
11. ერთნაირი ხანძარსაშიში და აფეთქებახანძარსაშიში კატეგორიის რამდენიმე მცირე
სათავსისათვის ცეცხლმაქრების საჭირო რაოდენობა განისაზღვრება №7 დანართის №1 და
№2 ცხრილების შესაბამისად, ამ სათავსების ჯამური ფართობის გათვალისწინებით.
12. ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სტაციონარული დანადგარებით აღჭურვილი
სათავსები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ხელის ცეცხლმაქრებით მათი ნორმატიული
რაოდენობის 50%-ის გათვალისწინებით.
13. დერეფნებსა და გასასვლელებში ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების
განთავსება არ უნდა აბრკოლებდეს ადამიანთა უსაფრთხო ევაკუაციას. ხანძრის ჩაქრობის
პირველადი საშუალებები უნდა იყოს მოთავსებული თვალსაჩინო ადგილებზე სათავსების
საევაკუაციო გასასვლელებთან, იატაკიდან არაუმეტეს 1,5 მ-ის სიმაღლეზე.
14. ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების, არამექანიზებული ინსტრუმენტის და
სახანძრო ინვენტარის განსათავსებლად იმ საწარმოო ობიექტების სათავსებში, რომლებშიც
არ არის გათვალისწინებული შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების და ხანძრის
ჩაქრობის

ავტომატური

დანადგარების

მოწყობა,

აგრეთვე

საწარმოო

ობიექტების

ტერიტორიაზე გარე ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების არარსებობისას ან იმ შემთხვევაში,

თუ

საწარმოო

ობიექტების

შენობა-ნაგებობები,

გარე

ტექნოლოგიური

დანადგარები წყლის წყაროებიდან 100 მ-ით არის დაშორებული, აუცილებელია სახანძრო
სტენდების

მოწყობა,

რომელთა

საჭირო

რაოდენობა

და

სახეობა

განისაზღვრება

სათავსების, შენობა-ნაგებობების და გარე ტექნოლოგიური დანადგარების ხანძარსაშიში
და აფეთქებახანძარსაშიში კატეგორიების, ერთი სახანძრო სტენდით დასაცავი ზღვრული
ფართობისა და ხანძრის კლასის მიხედვით №7 დანართის №3 ცხრილის შესაბამისად.
15. სახანძრო სტენდის დაკომპლექტება ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებებით,
არამექანიზებული სახანძრო ინსტრუმენტით და ინვენტარით უნდა განხორციელდეს
მთვარობის დადგენილების/რეგლამენტის №7 დანართის №4 ცხრილის შესაბამისად.
(ცვლილება - 2022 წლის 08 ივნისის N N 01- 10/58)

მუხლი 11. სახანძრო უსაფრთხოების საერთო მოთხოვნები უნივერსიტეტში
,,1. ყველა პირი (სტუდენტი, პროფესიული სტუდენტი, მსმენელი, დასაქმებული,
სტუმარი), ვინც იმყოფება უნივერსიტეტში ვალდებულია: (ცვლილება - 2022 წლის 08 ივნისის N
N 01- 10/58)

ა) დაიცვას სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები და ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმი;

ბ) დაიცვას უსაფრთხოების ზომები აირის ხელსაწყოების საყოფაცხოვრებო ქიმიის
საგნების მოხმარებისას, ადვილად აალებადი და წვადი სითხეების სხვა ხანძარსაშიში
ნივთიერებების გამოყენებით სამუშაოების შესრულებისას;
გ) იცოდეს ხანძრის დროს ევაკუაციის გეგმა და ცეცხლმაქრების განთავსების ადგილები
და მათი სარგებლობის წესი; არ ჩახერგოს საევაკუაციო გზები და გასასვლელები.
დ) ხანგრძლივი შესვენების დროს (1 საათზე მეტი) ან სამუშაოს (სწავლების) დამთავრების
შემდეგ გამორთოს პერსონალური კომპიუტერი ან სხვა ელექტროხელსაწყოები (მაცივრისა
და ფაქსის აპარატის გარდა) ჩამრთველი ჩანგლის ელექტრო როზეტიდან გამორთვის
გზით;
ე) სამუშაოს დამთავრების შემდეგ სათავსის დაკეტვის წინ ჩაატაროს მათი დათვალიერება,
დახუროს ყველა სარკმელი, გამორთოს ყველა ელექტროხელსაწყო და განათება;
1.

აკრძალულია:

ა) სათავსებში ადვილად აალებადი წვადი და ფეთქებადი ნივთიერებების შენახვა;
ბ) თამბაქოს მოწევა;
გ) სათავსებში ღია ცეცხლის გამოყენება;
დ) არაქარხნული წესით დამზადებული და გაუმართავი ელექტრო-ხელსაწყოებისა და
ელექტრო ინსტრუმენტების გამოყენება;
ე) სათავსის გათბობის მიზნით ღია სპირალის მქონე ელექტრო-გამათბობლების
გამოყენება;
მუხლი 12. ხანძრის შემთხვევაში მოქმედების წესი
1.
უნივერსიტეტში ხანძრის ან წვის ნიშნების (დაკვამლიანების, დამწვრის სუნის
ტემპერატურის აწევის და ა.შ) აღმოჩენის შემთხვევაში ნებისმიერი პირი (სტუდენტი,
პროფესიული სტუდენტი, მსმენელი, დასაქმებული, სტუმარი), ვალდებულია: (ცვლილება 2022 წლის 08 ივნისის N 01- 10/58)

ა) შეწყვიტოს სამუშაო (სწავლება/სწავლა), დაუყოვნებლივ შეატყობინოს აღნიშნულის
შესახებ უნივერსიტეტის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურს (თუ თავად არის
ამ სამსახურში დასაქმებული - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს) და სახანძრო სამაშველო
სამსახურს ტელეფონის მეშვეობით ნომერზე ,,112'' (ცვლილება - 2022 წლის 08 ივნისის N01- 10/58)
ბ) შეძლებისდაგვარად მონაწილეობა მიიღოს ადამიანთა ევაკუაციაში, მატერიალურ
ფასეულობათა გადარჩენასა და ხანძრის ჩაქრობაში;
გ) გათიშოს დენის წყაროდან სათავსში არსებული, მასზე განპიროვნებული
ელექტროდანადგარები და ხელსაწყოები; ოთახების და კაბინეტების, აუდიტორიების
დატოვებისას ფანჯრები და კარებები უნდა იყოს დახურული, რაც ხელს შეუშლის
ცეცხლის გავრცელებას;
დ) საშიშროების საერთო განკარგულების (ხანძრის შესახებ ხმოვანი სიგნალის) მიღებისას
დატოვოს უნივერსიტეტი;

ე) სხვებთან ერთად გაჩერდეს შენობის მიმდებარე ეზოში, რათა დადგინდეს ის პირები,
ვინც შენობაში დარჩნენ, მათ შესახებ აცნობონ დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების
თანამშრომელს ან/და საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრს. (ცვლილება -2022 წლის 08
ივნისის N01- 10/58)

მუხლი 13. სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლება
1.
სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლების

მიზნით

უნივერსიტეტის

სარგებლობაში არსებულ ობიექტებზე ტარდება ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი.
2.

ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი უტარდებათ თანამშრომლებს სახანძრო

უსაფრთხოების

ძირითადი

მოთხოვნების,

წარმოების

და

მოწყობილობების

ტექნოლოგიური პროცესების სახანძრო საშიშროების, ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის
საშუალებების, აგრეთვე ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში მათი ამოქმედების წესის შესწავლის
მიზნით.
3.

ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი ტარდება

სახანძრო უსაფრთხოებაზე

პასუხისმგებელი პირის მიერ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370
დადგენილებით

დამტკიცებული

ტექნიკური

რეგლამენტის

მოთხოვნების

გათვალისწინებით და ინსტრუქტაჟის ჩატარების განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
4.

ხანძარსაწინააღმდეგო

ინსტრუქტაჟის

ჩატარებისას

საჭიროა

ობიექტის

საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინება.
5.

ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის ჩატარება ითვალისწინებს ობიექტის

თანამშრომელთა გაცნობას:
ა) ტერიტორიის, შენობა-ნაგებობების, სათავსების, მათ შორის, საევაკუაციო
გზების, შიდა და გარე წყალსადენის, ხანძრის შესახებ მაუწყებლობის სისტემების მიმართ
დადგენილ მოთხოვნებსა და ადამიანთა ევაკუაციის პროცესის მართვასთან;
ბ) ტექნოლოგიური პროცესების სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნებთან,
საწარმოების და ობიექტების სახანძრო საშიშროების სპეციფიკიდან გამომდინარე;
გ)

შენობების,

სათავსების,

მოწყობილობების

ექსპლუატაციისა

და

ხანძარსაშიში სამუშაოების ჩატარებისას სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველმყოფ
ღონისძიებებთან;
დ) ხანძარსაშიში სამუშაოების ჩატარების წესებთან;
ე) ხანძრის დროს თანამშრომელთა ვალდებულებებსა და მოქმედებებთან,
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გამოძახების წესებთან, ხანძრის ჩაქრობის საშუალებების
და სახანძრო ავტომატიკის დანადგარების გამოყენების მოთხოვნებთან.
6.
შემდეგი

ხასიათის და ჩატარების პერიოდულობიდან გამომდინარე, დადგენილია
სახის ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი: საწყისი, განმეორებითი და

მიზნობრივი.
7.

მონაცემები საწყისი, განმეორებითი და მიზნობრივი ინსტრუქტაჟის გავლის

შესახებ შეიტანება „სახანძრო უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟების აღრიცხვის ჟურნალში“
(თანდართული ფორმა), იმ პირების ხელმოწერით, რომლებმაც ჩაატარეს და გაიარეს
ინსტრუქტაჟი.

8.
საწყისი ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი უტარდება:
ა) სამსახურში ახლად მიღებულ ყველა თანამშრომელს, მიუხედავად განათლებისა და
პროფესით (თანამდებობაზე) მუშაობის სტაჟისა;
ბ) სეზონურ თანამშრომლებს;
გ) ობიექტში მივლინებულ ყველა თანამშრომელს;
დ) საწარმოო სწავლებაში მონაწილე ან პრაქტიკაზე მყოფ პირებს;
ე) ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით სხვა კატეგორიის თანამშრომელს.
9.
საწყის ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟს ატარებს ობიექტის ხელმძღვანელი
ან მისი ბრძანებით (განკარგულებით) დანიშნული სახანძრო უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელი პირი.
10.
საწყისი ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი ტარდება თვალსაჩინოების და
სასწავლო-მეთოდური მასალების გამოყენებით.
11.
საწყისი
ხანძარსაწინააღმდეგო
ინსტრუქტაჟი
ტარდება
სახანძრო
უსაფრთხოების ნორმატიული აქტების მოთხოვნების გათვალისწინებით და მოიცავს
შემდეგ საკითხებს:
ა) მონაცემებს ობიექტის ხანძარ და ფეთქებადსაშიში პირობების სპეციფიკის და
თავისებურებების შესახებ;
ბ) თანამშრომლების მოვალეობებს და პასუხისმგებლობას სახანძრო უსაფრთხოების
მოთხოვნების დაცვაზე;
გ) ობიექტის ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის გაცნობას;
დ) ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის დაცვის თაობაზე არსებული ნორმატივების გაცნობას;
ე) სახანძრო პროფილაქტიკის ზოგად ზომებს და ხანძრის ჩაქრობაზე მიმართულ ძირითად
მოქმედებებს.
12.
უნივერსიტეტის მუშაკებს უნდა შეეძლოთ ხანძრის დროს მოქმედებების და
ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების გამოყენების პრაქტიკული ჩვენება.
13.
განმეორებითი ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი უტარდება ყველა მუშაკს,
კვალიფიკაციის, განათლების, სტაჟის და შესასრულებელი სამუშაოების ხასათის
მიუხედავად, ობიექტის ხელმძღვანელის მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით.
განმეორებით ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟს ატარებს ხელმძღვანელის ბრძანებით
(განკარგულებით) დანიშნული სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი.
14.
განმეორებითი
ხანძარსაწინააღმდეგო
ინსტრუქტაჟი
ტარდება
ინდივიდუალურად ან მუშაკთა ჯგუფთან, რომლებიც ემსახურებიან ერთი და იგივე
ტიპის მოწყობილობას საერთო სამუშაო ადგილის ფარგლებში, პირველადი
ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის პროგრამის მიხედვით, სამუშაო ადგილზე.
15.
განმეორებითი ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის დროს მოწმდება
თანამშრომლების მიერ ობიექტში დადგენილი ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის
მოთხოვნების, ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების, ევაკუაციის გზების
გამოყენების ცოდნა.
16.
განმეორებითი ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი ტარდება:
ა) სახანძრო უსაფრთხოების ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების შეტანის და ახალი
დოკუმენტების შემუშავების შემთხვევაში;

ბ) საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის შეცვლისას, მოწყობილობის, ინსტრუმენტების,
საწყისი ნედლეულის, მასალების შეცვლის ან მოდერნიზაციის დროს, აგრეთვე ობიექტის
ხანძარსაწინააღმდეგო მდგომარეობაზე მოქმედი სხვა ფაქტორების ცვლილებების
შემთხვევაში;
გ) ობიექტის მუშაკების მიერ სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევისას,
რომლებმაც გამოიწვიეს ან შეიძლება გამოიწვიონ ხანძარი;
დ) ანალოგიურ ობიექტებში ავარიების, ხანძრების შესახებ ცნობების მიღებისას;
ე) ობიექტის მუშაკების მიერ სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების არასათანადო
ცოდნის შემთხვევაში.
17.
მიზნობრივი ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი ტარდება:
ა) მომეტებულ ხანძარსაშიშროებასთან დაკავშირებული ერთჯერადი
ხანძარსაშიში
სამუშაოების ჩატარებისას;
ბ) ავარიების, სტიქიური უბედურებების და კატასტროფების შედეგების
ლიკვიდაციისას;
გ) ობიექტში ექსკურსიების ჩატარებისას;
დ) მსმენელების მონაწილეობით მასობრივი ღონისძიებების ჩატარებისას;
ე) ობიექტში ადამიანთა მასობრივი თავშეყრის (50 ადამიანზე მეტი) ღონისძიებების
მომზადებისას.
18.
მიზნობრივ ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟს ატარებს ობიექტის სახანძრო
უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი ან უშუალოდ სამუშაოების ხელმძღვანელი
(ოსტატი, ინჟინერი) ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ შემთხვევებში.
19.
მიზნობრივი
ხანძარსაწინააღმდეგო
ინსტრუქტაჟის
დასასრულს
ინსტრუქტაჟის ჩამტარებელი პირი ამოწმებს მუშაკების მიერ ხანძრის ჩაქრობის
პირველადი საშუალებების გამოყენების, ხანძრის დროს მოქმედებების, ევაკუაციის
წესების ცოდნას.
მუხლი 14. დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების პერსონალის ხანძარსაწინააღმდეგო
სამოქმედო ინსტრუქცია (ცვლილება - 2022 წლის 08 ივნისის N01- 10/58)
1. ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში უფლებამოსილი პირების მოქმედებები უნდა იყოს
მიმართული ადამიანთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და მათ დროულ ევაკუაციაზე
2. უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები
(მათ შორის დაცვისა და შრომის უსაფრთოხების სამსახურის პერსონალი, რომლებმაც
შეიტყვეს ხანძრის გაჩენის შესახებ) ვალდებულნი არიან იმოქმედონ ამ ინსტრუქციაზე
თანდართული ხანძარსაწინააღმდეგო სამოქმედო ინსტრუქციის (თანდართული)
შესაბამისად, კერძოდ: (ცვლილება - 2022 წლის 08 ივნისის N01- 10/58)
ა) ხანძრის შემჩნევის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აამოქმედონ შენობაში განთავსებული
სახანძრო სიგნალიზაცია,

შესაბამის ღილაკზე დაჭერით ან/და აცნობონ დაცვისა და

შრომის

სამსახურის

უსაფრთხოების

დაცვის

განყოფილების

უფროსს

(სახანძრო

სიგნალიზაციის ასამოქმედებელი ღილაკების განთავსების ადგილები მითითებულია
ევაკუაციის გეგმაზე); (ცვლილება -2022 წლის 08 ივნისის N01- 10/58)

ბ) გადაამოწმონ გამოძახებულია თუ არა სახანძრო სამაშველო დანაყოფი, შეატყობინონ
ხანძრის თაობაზე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს;
გ) გააღოს საევაკუაციო გასასვლელი და სახანძრო სიგნალიზაციის ამოქმედებით
გააფრთხილოს შენობაში მყოფნი, წარმოშობილი საფრთხის შესახებ, შეწყვიტონ
უნივერსიტეტში ყველა სამუშაო (სწავლება/სწავლა), გარდა სამუშაოებისა, რომლებიც
დაკავშირებულია ხანძრის ლიკვიდაციასთან, გაიყვანონ საშიში ზონის ფარგლებს გარეთ
ყველა პირი, რომელიც არ მონაწილეობს ხანძრის ჩაქრობაში;
დ) შეძლებისდაგვარად მიიღონ ზომები ხანძრის ჩასაქრობად და უნივერსიტეტში მყოფი
პირების
ევაკუაციისათვის,
მატერიალური
ფასეულობების
გადარჩენისათვის,
უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიერ შენობის უსაფრთხოდ
დატოვება (მიეხმარონ გადაადგილებაში/გაიყვანონ);
ე) საჭიროების შემთხვევაში გამორთონ ელექტროენერგია (გარდა ხანძარსაწინააღმდეგო
დაცვის სისტემების მკვებავისა), შეაჩერონ სავენტილიაციო და კონდიცირების სისტემების
მუშაობა, შეასრულონ ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტის
სათავსებში ხანძრის გავრცელებისა და დაკვამლიანების თავიდან აცილებას;
ვ) სახანძრო სამაშველო დანაყოფების მოსვლამდე განახორციელონ ხანძრის ჩაქრობის
საერთო
ხელმძღვანელობა
(ობიექტის
სპეციფიკური
თავისებურებების
გათვალისწინებით), უზრუნველყონ ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილე თანამშრომლების მიერ
უსაფრთხოების წესების მოთხოვნების დაცვა;
ზ) ორგანიზება გაუწიონ სახანძრო სამაშველო დანაყოფებისათვის დახმარების აღმოჩენას
ხანძრის კერასთან უმოკლესი გზების შერჩევაში, მიაწოდონ ინფორმაცია უნივერსიტეტის
კონსტრუქციული თავისებურებების, სათავსებში არსებული ნივთიერებების, მასალების
ხანძარსაშიში თვისებების შესახებ.
მუხლი 15. სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები სახანძრო სიგნალიზაციისა და ხანძრის
ავტომატური ჩაქრობის დანადგარების, კვამლსაწინააღმდეგო დაცვის, ხანძრის დროს
ადამიანთა მაუწყებლობის და ევაკუაციის მართვის სისტემებისათვის
1.
შენობა-ნაგებობებში მოწყობილი სახანძრო სიგნალიზაციისა და ხანძრის
ავტომატური ჩაქრობის დანადგარების, კვამლსაწინააღმდეგო დაცვის, ხანძრის დროს
ადამიანთა მაუწყებლობის და ევაკუაციის მართვის სისტემების გამართული მუშაობის
უზრუნველყოფა

ევალება

უნივერსიტეტის

დაცვისა

და

შრომის

უსაფრთხოების

სამსახურს. (ცვლილება - 2022 წლის 08 ივნისის N01- 10/58)
2.

დანადგარების

(ცალკეული

ხაზები,

მაუწყებლები)

ან

სისტემების

გათიშვა

აკრძალულია, თუ ეს არ არის დაკავშირებული ტექნიკურ მომსახურების რეგლამენტით
გათვალისწინებულ ან გეგმიურ სარემონტო სამუშაოების შესრულებასთან. დაუშვებელია
დანადგარების გადაყვანა ავტომატურიდან ხელით გაშვებაზე, გარდა ამ დანადგარების
ტექნიკური მომსახურების დოკუმენტაციაში სპეციალურად მოყვანილი შემთხვევებისა.
3.

ხანძრის ჩაქრობის სისტემების ხელით გაშვების მოწყობილობა უნდა იყოს

დალუქული და დაცული მათი შემთხვევით მოქმედებაში მოყვანისა ან მექანიკური
დაზიანებისაგან.

4.

შენობა-ნაგებობებში სახანძრო სიგნალიზაციისა და ხანძრის ავტომატური ჩაქრობის

დანადგარების, კვამლსაწინააღმდეგო დაცვის, ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობის
და ევაკუაციის მართვის სისტემების მონტაჟი, ექსპლუატაცია, ტექნიკური მომსახურების
რეგლამენტით გათვალისწინებული და გეგმიური სარემონტო სამუშაოები, აგრეთვე მათი
ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი უნდა განხორციელდეს საპროექტო და ქარხანადამამზადებლის ტექნიკური დოკუმენტაციის, სახანძრო უსაფრთხოების და ტექნიკური
რეგულირების

სხვა

დოკუმენტების

(მათ შორის, ევროკავშირის და

ეკონომიკური

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების, საქართველოს
სტანდარტების, სამშენებლო ნორმების და წესების, სახანძრო უსაფრთხოების წესების
კრებულის, სტანდარტების) მოთხოვნების შესაბამისად.
5.

აკრძალულია

მაკომპლექტებელი

სახანძრო

ავტომატიკის

ნაკეთობების

სისტემებსა

გამოყენება,

და

რომლებიც

დანადგარებში

არ

შეესაბამება

ისეთი
ქარხანა-

დამამზადებლის ტექნიკური დოკუმენტაციის მოთხოვნებს. გახსნილ ან გაუმართავ
სპრინკლერულ და დრენჩერულ სახანძრო გამაფრქვევლებზე საცობების და სახშობების
დაყენება, აგრეთვე მწყობრიდან გამოსული სახანძრო მაუწყებლების შეკეთების პერიოდში
(სათავსში მაუწყებლის არარსებობისას) დასაშვებია სიგნალიზაციის შლეიფის დამოკლება
მწყობრიდან გამოსვლის მომენტიდან არაუმეტეს 5 დღე-ღამის განმავლობაში.
6.

ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური დანადგარების, შუქისა და ხმოვანი მაუწყებლების

მდგომარეობის კონტროლისა და მართვის ხელსაწყოები, მიმღებ-მაკონტროლებელი
ხელსაწყოები და ამ დანადგარების ხელის სახანძრო მაუწყებლები უნდა იქნეს
დალუქული და დაცული არასანქცირებული გამოყენებისაგან.
7.

გაზის, წყლისა და ქაფის ხანძრის ჩაქრობის დანადგარების ტუმბო-სადგურების

სათავსებში უნდა იყოს გამოკრული ამ სისტემების მოწყობის სქემა და ხანძრის დროს
დანადგარის მართვის ინსტრუქცია. ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური დანადგარის
თითოეული

მართვის

კვანძთან

უნდა

სათავსების,

აგრეთვე

დანადგარის

იყოს

სექციაში

გამოკრული

ინფორმაცია

სპრინკლერული

და

დასაცავი

დრენჩერული

გამაფრქვევლების ტიპის და რაოდენობის შესახებ. საკვალთები და ონკანები უნდა იყოს
დანომრილი მოწყობის სქემის შესაბამისად. ხანძრის ჩაქრობის დანადგარით დაცულ
სათავსებში უნდა იყოს გამოკრული ინსტრუქცია სისტემის ამუშავების შემთხვევაში
სათავსში მყოფ ადამიანთა მოქმედებების შესახებ.
8.

კვამლსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების კვამლის გამწოვი სარქველები უნდა იქნეს

დახურული.

აკრძალულია

მათი

დაფარვა

მოწყობილობებით,

სამშენებლო

კონსტრუქციებით და მასალებით.
9.

სახანძრო საგუშაგოს, სადისპეტჩეროს და სხვა სპეციალური სათავსები (მათ შორის,

ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობის და ევაკუაციის მართვის სისტემების მართვის
პუნქტები), რომლებიც გამოიყენება ხანძრის ჩაქრობის დროს, უნდა შეესაბამებოდეს
სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნებს. აღნიშნულ სათავსებში უნდა იყოს გამოკრული
ინსტრუქცია

ხანძრის

შესახებ

სიგნალის

მიღებისა

და

სახანძრო

ავტომატიკის

დანადგარების (სისტემების) გაუმართაობისას (ოპერატიული მორიგის) მოქმედების წესის
შესახებ, გარდა ამისა, მისი მოქმედებების აღწერა ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვისა და

ხანძრის ჩაქრობის სისტემების მართვის განსახორციელებლად. ეს სათავსები უნდა იყოს
უზრუნველყოფილი

სატელეფონო

ან/და

ხმამაღლამოლაპარაკე

კავშირის

მოწყობილობებით. აღნიშნულ სათავსებში უნდა იყოს არანაკლებ 3 გამართული
ელექტროფარანი.
ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმა
.
სამსახური

ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის აღრიცხვის
ჟურნალი
დაიწყო

“

0000 წ.

“

0000 წ.

2

3

4

სახელი თანამდებობა

ინსტრუქტორის გვარი,

ინსტრუქტაჟის სახეობა

დაბადების წელი

ინსტრუქტაჟი (გვარი,

ხელმოწერა

სახელი, თანამდებობა)

პირი, რომელსაც ჩაუტარდა

თარიღი

დამთავრდა “

“

პირი,

ინსტრუქტორი

რამელსაც
ჩაუტარდა
ინსტრუქტაჟი

5

6

7

ხანძარსაწინააღმდეგო სამოქმედო ინსტრუქცია

N

1

მოქმედებების
დასახელება

შეტყობინება ხანძრის
შესახებ

შემსრულებელი
ხანძარსაწინააღმდეგო სამოქმედო
ინსტრუქცია
მოქმედების წესი და თანმიმდევრობა
1.
სამაშველო სამსახურის
გამოძახება ტელეფონით ,,112’’;
2.
დაცვის სამსახურის მორიგის
ინფორმირება;
3.
უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის

პირი, რომელმაც
პირველმა აღმოაჩინა
ხანძარი

2

საერთო შეტყობინება
და
ხანძარსაწინააღმდეგ
ო ქმედებები

3

ევაკუაცია
უნივერსიტეტიდან

4

ევაკუირებულ პირთა
ფაქტიური
რაოდენობის
შედარება სიით
არსებულ
რაოდენობასთან

5

გაჩენილი ხანძრის
ჩაქრობა სახანძრო
დანაყოფის
მისვლამდე

6

სახანძრო სამაშველო
დანაყოფის
დახვედრა

ინფორმირება;
ხანძრის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება უნივერსიტეტში მყოფი
პირებისთვის, ძირითადი და
სათადარიგო გასასვლელების,
ტურნიკეტების გაღება.
ხანძრის შესახებ შეტყობინების
მიღების შემდეგ პირთა
ორგანიზებული გაყვანა დერეფნების,
კიბის უჯრედებისა და
გასასვლელების გავლით.
ადამიანთა თავმოყრა სპეციალურად
გათვალისწინებულ ადგილზე. ყველა
ევაკუირებულის აღრიცხვა, შედარება
სიით არსებულ რაოდენობასთან
თავმოყრის ადგილზე ადამიანთა
სრული შემადგენლობის არყოფნის
შემთხვევაში ხანძრის ჩაქრობის
ხელმძღვანელისათვის ინფორმაციის
დაუყოვნებლივ მიწოდება.
ხანძრის ჩაქრობის ორგანიზება მისი
აღმოჩენის მომენტიდან,
ცეცხლმაქრების, სახანძრო ონკანების
გამოყენებით მატერიალური
ფასეულობების ევაკუაცია

სახანძრო სამაშველო სამსახურების
დახვედრა -მიღება.
ხანძრის ჩაქრობის
ხელმძღვანელისათვის შექმნილი
ვითარების შესახებ ინფორმაციის
შეტყობინება- სად და რა იწვის,
ემუქრება თუ არა ადამიანებს
საფრთხე, ტერიტორიაზე წყლის
წყაროების არსებობა, სართულების
ევაკუაციის გეგმების გადაცემა

სახანძრო
უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელი
პირები/მორიგე
სახანძრო
უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელი
პირები/ მორიგე
სახანძრო
უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელი
პირები/ მორიგე

თანამშრომლები,
რომლებიც არ
მონაწილეობენ
ევაკუაციაში, სახანძრო
უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელი
პირები, მორიგე

დაცვისა და შრომის
უსაფრთოხების
სამსახურის
უფროსი/ სახანძრო
უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელი
პირები
ადმინისტრაცია,
მორიგე (ცვლილება 2022 წლის 08 ივნისის
N 01- 10/58)
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