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Ճամբարակի Մարտունի գյուղը 100 տարվա պատմություն ունի․

բնակիչները գաղթել են Մուշից և Վանից։ Գյուղը ունի մշակույթի տուն,

մանկապարտեզ , միջնակարգ դպրոց , թեև դպրոցի աշակերտների թիվը 54 է,

ուսուցումը իրականցվում է երկկոմպլեկտ դասարաններով։ Դպրոցի տնօրեն

պարոն Խաչատրյանը երկար տարիներ է տնօրինում դպրոցում և շատ

մտահոգված է թե՛ գյուղի և թե՛ իր ուսուցչական անձնակազմի մասին ։

Երկրում տիրող իրավիճակը միշտ զգոն է պահում բնակիչներին, իսկ նրանց

ապագան մեր աշակերտներն են, և մեր պարտքն է նրանց ուսուցանել` բարդ

իրավիճակներից դուրս գալու ելքեր գտնելու։

Համաձայն ԳՄՓՎ Ճամբարակի թիվ 35 ՀՓՋ 2021թ. հատուկ տակտիկական

ուսումնավարժությունների (այսուհետ՝ ՀՏՈւ) պլան – ժամանակացույցի՝

մարտի 17 - ին թիվ 35 ՀՓՋ - ի 1 –ին հերթափոխի կողմից անցկացվեցին

հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ ՀՏՈւ Մարտունի

վարչական բնակավայրի 3 -րդ փողոցի 21 հասցեում գտնվող «Մարտունու

միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿ - ում:

 ՀՏՈւ - ի թեման

Տարհանումը և հրդեհաշիջումը դպրոցում:

ՀՏՈւ - ի մասնակիցները

ԳՄՓՎ Ճամբարակի թիվ 35 ՀՓՋ 1 – ին հերթափոխի անձնակազմը՝

հերթափոխի պետ, փ/ծ ենթասպա Ս. Հարությունյանի գլխավորությամբ, «1+1»

թերթի խմբագիր Ռ. Հակոբյանը և << Մարտունու միջնակարգ դպրոց >>

ՊՈԱԿ - ի աշակերտական ու ուսուցչական կազմը՝ ի դեմս տնօրեն Ա .

Խաչատրյանի: ՀՏՈւ -ի ղեկավար էր հանդիսանում Ճամբարակի թիվ 35 ՀՓՋ

հրամանատար, փ/ծ փոխգնդապետ Ռ.Օհանյանը:

 ՀՏՈւ - ի նպատակը

1. Ուսումնասիրել օպերատիվ քարտը և կատարել ճշգրտումներ:

2. Կատարելագործել հրամանատարական կազմի ունակությունները

դպրոցում տարհանման և հրդեհաշիջման աշխատանքներ

կազմակերպելու ժամանակ:

3. Կատարելագործել մարտական հաշվարկի պատրաստվածության

վիճակը դպրոցում տարհանման, փրկարարական և հրդեհաշիջման

աշխատանքներ կատարելիս:

ՀՏՈւ - ի ընթացքում

ժ. 12:00 – ին Ճամբարակի թիվ 35 ՀՓՋ ահազանգ է ստացվել, որ Մարտունի

վարչական բնակավայրի 3 – րդ փողոցի 21 հասցեում գտնվող << Մարտունի

միջնակարգ դպրոց >> ՊՈԱԿ – ում հրդեհ է բռնկվել: ժ. 12 : 02 – ին դեպքի

 1 / 3

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՏՈՒ  ՄԱՐՏՈՒՆԻ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ 

 

վայր է մեկնել 1 – ին մարտական հաշվարկը, որը դեպքի վայր է հասել ժ.12 :

20 – ին: Դեպքի վայրում ՀՏՈւ – ի ղեկավար փ/ծ փոխգնդապետ Ռ. Օհանյանը

տալիս է հրաման հրդեհաշիջման ղեկավար (այսուհետ՝ ՀՇՂ) փ/ծ ենթասպա

Ս. Հարությունյանին հետախուզություն անցկացնելու վերաբերյալ: Ժ.12 : 25 –

ին ՀՇՂ փ/ծ ենթասպա Ս. Հարությունյանը ՀՏՈւ – ի ղեկավար փ/ծ

փոխգնդապետ Ռ. Օհանյանին զեկուցում է, որ հրդեհ է բռնկվել շենքի 2-րդ

հարկում տեղակայված դասասենյակներից մեկում և կրակն ու ծուխը

սպառնում են տարածվել դեպի տանիք, միջանցք և հարակից սենյակներ:

Շենքի 1 – ին հարկի աստիճանավանդակի մոտ կա մեկ աշակերտ, որն ունի

ոտքի վնասվածք, իսկ 2 - րդ հարկի հրդեհ բռնկված դասասենյակին հարակից

դասասենյակում կան երկու աշակերտներ, ովքեր խիտ ծխապատման

պատճառով չեն կարողացել դուրս գալ շենքից: ՀՏՈւ-ի ղեկավար, փ/ծ

փոխգնդապետ Ռ.Օհանյանը տալիս է հրաման 1 – ին հարկում մնացած, ոտքի

վնասվածք ստացած աշակերտին պատգարակի միջոցով ապահով դուրս

բերելու, 2 – րդ հարկի դասասենյակում մնացած աշակերտներին պարանների

միջոցով անվտանգ դուրս բերելու, և միաժամանակ կատարելու

հրդեհաշիջում : Անմիջապես ՀՇՂ փ/ծ ենթասպա Ս.Հարությունյանը և օղակի

հրամանատար, փ/ծ ավագ Ն. Դալլաքյանը ոտքի վնասվածք ստացած

աշակերտին պատգարակի միջոցով դուրս են բերում անվտանգ վայր և

ցուցաբերում առաջին բուժօգնություն: Հրշեջ – փրկարարներ , փ/ծ ավագ

սերժանտ Վ. Թիզյանը, փ/ծ ավագ սերժանտ Ն. Բարսեղյանը և փ/ծ սերժանտ

Ա. Ոսկանյանը 2 - րդ հարկում մնացած աշակերտներին պարանների

միջոցով, դելտա կոչվող հնարքով անվտանգ դուրս են բերում շենքից և

անցկացնում հոգեբանական զրույց: Իսկ հրշեջ – փրկարարներ, փ/ծ սերժանտ

Ֆ. Դանիելյանը և փ/ծ սերժանտ Ս.Ջառահյանը արդեն իրենց զբաղեցրած

դիրքերից հաջողությամբ կատարեցին հրդեհաշիջում: Ժ.12 : 45 – ին ՀՇՂ փ/ծ

ենթասպա Ս. Հարությունյանը ՀՏՈւ-ի ղեկավար փ/ծ փոխգնդապետ Ռ.

Օհանյանին զեկուցում է շենքում մնացած աշակերտների ապահով դուրս

բերման և հրդեհի մեկուսացման մասին: Ժ.12 : 50 – ին հմուտ

կազմակերպված մարտավարության շնորհիվ առանց մարդկային

կորուստների և խոշոր նյութական վնասների << Մարտունու միջնակարգ

դպրոց >> ՊՈԱԿ - ի շենքում բռնկված հրդեհը մարվեց: Ժ.12:55 -ին տրվեց

փրկարարական աշխատանքների ավարտ, իսկ Ժ. 13 : 00 – ին տրվեց ՀՏՈւ – ի

ավարտ։ 1 – ին մարտական հաշվարկը ՀՓՋ վերադարձավ Ժ.13:20 - ին:

Եզրակացություն

ՀՏՈՒ – ն ցույց տվեց, որ Ճամբարակի թիվ 35 ՀՓՋ 1 – ին հերթափոխի

անձնակազմը ունակ է դպրոցում իրականացնել տարհանման,

փրկարարական և հրդեհաշիջման աշխատանքներ: Որպես ՀՇՂ փ/ծ

ենթասպա՝ Ս. Հարությունյանը հրամանները տալիս էր հստակ, կայացրած

որոշումները արդյունավետ էին և իրավիճակին համապատասխան: ՀՏՈւ - ի

ընթացքում հայտնաբերվեցին որոշակի թերություններ, որոնք էական չէին և

վերացվեցին տեղում: Ամփոփման ժամանակ ՀՏՈւ - ն գնահատվեց

բավարար:

ԳՄՓՎ` Ճամբարակի թիվ 35 ՀՓՋ հրամանատար, փ/ծ փոխգնդապետ
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Ռ.Օհանյան

 

«1+1» թերթի խմբագրություն
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