
მოდული 3

პირადი დამცავი აღჭურვილობა 
შესაბამისი დაცვის ინსტრუმენტების 
გამოყენების სწავლის მნიშვნელობა



მოდული 3

თავი 3.2. შესაბამისი დაცვის 
ინსტრუმენტების გამოყენების სწავლის 

მნიშვნელობა

ევროკომისიის მიერ წინამდებარე პუბლიკაციის მხარდაჭერა არ წარმოადგენს მის პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 

მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს და ევროკომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი მასში გამოყენებული ნებისმიერ 

ინფორმაციაზე.



მიზნები

ამ თავის მიზანია შემსწავლელებს მიაწოდოს ცოდნა 
პირადი უსაფრთხოების დაცვის აღჭურვილობის 
შესახებ და მისი სწორი გამოყენებისა და მოვლის 

შესახებ.



სწავლის შედეგები

შემსწავლელები შეძლებენ:
გამოიყენონ პირადი დამცავი მოწყობილობები (PPE)



როგორ გამოვიყენოთ PPE
ამ პრეზენტაციაში ჩვენ მოგაწვდით ინსტრუქციას, თუ როგორ გამოიყენოთ და შეინარჩუნოთ შემდეგი PPE:
ყველაზე ხშირად გამოყენებული PPE არის შემდეგი:

1. დამცავი ჩაფხუტი
2. დამცავი სათვალე და სახის დამცავი
3. ყურის დაცვა
4. პირადი უსაფრთხოების სიგნალიზაციის სისტემის (PASS) მოწყობილობა
5. სახანძრო თავშესაფარი
6. დამცავი ტანსაცმელი
7. დამოუკიდებელი სუნთქვის აპარატი (SCBA)



როგორ გამოვიყენოთ PPE
1. მძიმე ქუდი

მეხანძრემ უნდა:

• ატაროს  მძიმე ქუდი სწორ მდგომარეობაში, ზემოქმედების შესამცირებლად;

• ატაროს მსუბუქი ჩაფხუტი ტყის ხანძრებისთვის;

• არ ატაროს მძიმე ქუდები უკან;

• არასოდეს ატაროს ლითონის მყარი ქუდები;

• ყოველთვის ატაროს მყარი ქუდი შიდა შეჩერებით მინიმუმ 30 მმ;

• ატაროს მყარი ქუდი, რომელიც აღჭურვილია ნიკაპის სამაგრებით.

მომსახურების მეთალყურეს ევალება:

• დაზიანებული ჩაფხუტების შეკეთება;

• ხშირად შეამოწმეთ აღკაზმულობა, მოძებნეთ გაუარესების ნიშნები და შეცვალეთ, 

საჭიროების შემთხვევაში;

• ამოიღეთ ქიმიკატები, ზეთები და ნავთობის წარმოებულები ჭურვიდან, რადგან ამან 

შეიძლება შეარბილოს იგი და შეამციროს ჩაფხუტის დამცავი შესაძლებლობები

Hard hat for forest fires 

Inside of a hard hat

Source: 
Guerra, 2005
PPE: A short guide



როგორ გამოვიყენოთ PPE

2. დამცავი სათვალე და სახის დამცავი

• სათვალე უნდა იქნას გამოყენებული ტყის ხანძრების დროს და 
შექმნას ბეჭედი, რომელიც აკრავს ორბიტალურ რეგიონს 
სახესთან კონტაქტში.

• ურბანული და სამრეწველო ხანძრებისთვის მეხანძრეებმა უნდა 
ჩაიცვან ჩაფხუტი სახის დამცავი ფარებით.

თუ სახის ფარი დამახინჯებულია სიცხის გამო, ეს იმის ნიშანია, რომ 
მეხანძრემ უნდა დატოვოს ადგილი.

Source: Guerra, 2005



როგორ გამოვიყენოთ PPE

3. ყურის დაცვა

• მეხანძრეებს შეუძლიათ გამოიყენონ ყურის 
საცობები ან ყურის დამცავები

• ყურის დამცავების გამოყენებამ ხელი არ უნდა 
შეუშალოს მეხანძრის მიერ სასუნთქი აპარატის და 
ჰუდის გამოყენებას

Source: Guerra, 2005



როგორ გამოვიყენოთ PPE
4. პირადი სიგნალიზაციის უსაფრთხოების სისტემის 
(PASS) მოწყობილობა

• მეხანძრემ უნდა მოათვსოს მოწყობილობა სამუშაო 
ქამრიზე და სუნთქვის აპარატის აღკაზმულობაზე

• საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში განგაშის ხელით 
დარეკვა

• თუ მეხანძრემ იმობილიზირებულია 30 წამზე მეტი 
დროის მანძილზე, სიგნალიზაცია ავტომატურად 
გააქტიურდება

Source: Guerra, 2005



როგორ გამოვიყენოთ PPE
5. სახანძრო თავშესაფარი

-სახანძრო თავშესაფარი უნდა განთავსდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა სხვა 
გასასვლელი გზა გადაკეტილია

განვითარების ნაბიჯები:

1. გადაყარეთ პაკეტები და ამოიღეთ თავშესაფარი
2. გაასუფთავეთ ტერიტორია (თუ დრო გაქვთ)
3. შეანჯღრიეთ თავშესაფარი
4. შედით თავშესაფრის ქვეშ
5. ამოიღეთ თავსახური და გვერდები
6. გაამაგრეთ ხელით თავშესაფარი

Source: Delatorre, 2020



როგორ გამოვიყენოთ PPE
6. დამცავი ტანსაცმელი
ჰუდი

მეხანძრეებმა უნდა ატარონ შესაბამისი გამწოვები იმ ტიპის 
ცეცხლისთვის, რომლის წინაშეც დგანან
ა - ურბანული და სამრეწველო ხანძრების გამწოვებს აქვთ 
ხვრელი სასუნთქი აპარატის სახესთან მოსთავსებლად.
ბ - ტყის ხანძრების გამწოვებს აქვთ უფრო მცირე ხვრელი, 
რათა დაიცვან ცხვირი და პირი

ა - ტყის ხანძრების გამწოვები; B - გამწოვი ურბანული და 
სამრეწველო ხანძრებისთვის

Source: Delatorre, 2020



როგორ გამოვიყენოთ PPE
6. დამცავი ტანსაცმელი
ქურთუკი და შარვალი
• ქურთუკები და შარვლები, რომლებსაც მეხანძრეები იცვამენ, 
ცეცხლგამძლე უნდა იყოს

• მეხანძრეებმა არასოდეს უნდა ატარონ სინთეტიკური ქარისგან 
დამცავები ან ქურთუკები

• შარვალს უნდა ჰქონდეს სათანადო სიგრძე, რომ დაიფაროს ჩექმის 
ზედაპირი, რომ არ გამოვიდეს ნაპერწკლები

• ქურთუკიც და შარვალიც უნდა იყოს თავისუფალი, კომფორტულად 
მოსარგები, რაც მეხანძრეს საშუალებას მისცემს გადაადგილდეს 
შეზღუდვის გარეშე.

Source: Delatorre, 2020



როგორ გამოვიყენოთ PPE
6. დამცავი ტანსაცმელი

ხელთათმანები

• ტყავის ხელთათმანები თითქმის ყოველთვის გამოიყენება
• ხელთათმანები სწორად უნდა მოვირგოთ, რათა თავიდან აიცილოთ დამწვრობის 
ბუშტუკები.

Source: Delatorre, 2020
                  Guerra, 2005

დამცავი ბოტები

• მეხანძრეებს შეუძლიათ ტყავის ან რეზინის ჩექმები ჩაიცვან, სამუშაოს 
მიხედვით

• ჩექმები უნდა იყოს დამზადებული რეზისტენტული მასალისაგან და ჰქონდეს 
მოცურების საყრდენი

• ჩექმები უნდა იყოს თავისუფალი ზეთის, ცხიმის, ქიმიკატების და ნარჩენებისგან
• ისინი უნდა ინახებოდეს ბნელ და სუფთა ადგილას.

მაღალი ხილვადობის ტანსაცმელი

• ყველაზე ხშირად გამოყენებული ნივთი არის ჟილეტი
• ის უნდა გაკეთდეს ამრეკლ მასალისაგან, ფლუორესცენტური ყვითელი ან 
წითელი/ნარინჯისფერი ფერის, ტორსის გარშემო ორი ჰორიზონტალური 
ამრეკლავი ზოლით, თითოეული 50 მმ სიგანით



როგორ გამოვიყენოთPPE
6. დამცავი ტანსაცმელი
სპეციალური დაცვის კოსტიუმები
ხანძრის სიახლოვის სარჩელი

• ეს კოსტიუმები შედგება რამდენიმე ნაწილისგან, სითბოს ამრეკლავი 
თვისებებით

• სხეულისა და კიდურების დაცვა შეიძლება ქურთუკითა და შარვლით
• ჩაფხუტი უნდა იყოს მორგებული მეხანძრის მყარ ქუდზე
• ხელები დაცული უნდა იყოს ორი ან ხუთი თითის ხელთათმანებით
• ფეხები უნდა იყოს დაცული ჩექმებითა ან ბოჭკოვანი საფარით ბოჭკოვანი 
იზოლაციით

Source: Guerra, 2005



როგორ გამოვიყენოთ PPE
6. დამცავი ტანსაცმელი

სპეციალური დაცვის ტანსაცმელი

ცეცხლში შესასვლელი ტანსაცმელი
- კოსტიუმები რამდენიმე ნაწილისგან, სითბოს ამრეკლავი თვისებებით
- კიდურების დაცვა შეიძლება ქურთუკითა და შარვლით
- ჩაფხუტი უნდა იყოს მორგებული მეხანძრის მყარ ქუდზე
- ხელები დაცული უნდა იყოს ორი ან ხუთი თითის ხელთათმანებით
- ფეხები უნდა იყოს დაცული ჩექმითან ბოჭკოვანი საფეხურზე ბოჭკოვანი 
იზოლაცია

Source: Guerra, 2005



როგორ გამოვიყენოთ PPE
6. დამცავი ტანსაცმელი
სპეციალური დაცვის კოსტიუმები
ჰაზმატის სარჩული

• ვინაიდან არც ერთი ჰაზმატური კოსტუმი არ იცავს ყველა მავნე ნივთიერებისგან, 
სარჩული უნდა შეირჩეს იმ საფრთხის მიხედვით, რომლის წინაშეც დგას მეხანძრე

• ყოველი გამოყენების წინ სარჩული უნდა შემოწმდეს მის ყველა სუსტ წერტილში, 
როგორიცაა ნაკერები, დახურვის ელემენტები და სარქველები

• ჩამოხსნამდე სარჩული უნდა გარეცხოთ დახურულ ადგილას, ისე რომ წყალი არ 
დააბინძუროს მიწამ

• დეკონტამინაციის შემდეგ, სარჩული უნდა გავრეცხოთ წყლით და შესაბამისი 
პროდუქტით. გავაშროთ გარეთ, ჩრდილში, 3 დღის განმავლობაში, სანამ კვლავ 
გამოიყენებთ

Source: Guerra, 2005



როგორ გამოვიყენოთ PPE
7. დამოუკიდებელი სუნთქვის აპარატი (SCBA)

• მეხანძრე -მაშველები უნდა იყვნენ გაწვრთნილი, რომ SCBA- ს 60 წამში დააყენონ
• არსებობს ჩაცმის რამდენიმე მეთოდი:

1. ჩაცმის მეთოდი:

• მომხმარებელმა უნდა დაიჭიროს SCBA მათ წინ მხრის სამაგრებით და ცილინდრი მათი 
სხეულისკენ.

• გაიხედე მარცხენა მხარს, რომ დაადასტურო, რომ ტერიტორია ცარიელია.
• შემდეგ გადაატრიალეთ SCBA მარცხენა მხარზე, რაც საშუალებას მისცემს მკლავებს 
გაიარონ მხრის სამაგრის მარყუჟები (ქურთუკის ჩაცმის მსგავსი).

• შემდეგ დამაგრეთ და შეცვალეთ სამაჯურები.

Source: Guerra, 2005
Kiesling, 2018



როგორ გამოვიყენოთ PPE
7. დამოუკიდებელი სუნთქვის აპარატი (SCBA)

2. SCBA- ს გადაცემა უშუალოდ მანქანიდან მეხანძრის ზურგამდე:

• შუეყავით მხრები შესაბამისი მხრის სამაგრებში და დაიჭირეთ მხრები.

• შემდეგ დაარეგულირეთ სამაგრები აპარატის დატოვების შემდეგ.

Source: Guerra, 2005



როგორ გამოვიყენოთ PPE
3. თავზე გადატარების მეთოდი

• პირველ რიგში, SCBA უნდა განთავსდეს იატაკზე ან უფრო 
ამაღლებულ ზედაპირზე, ცილინდრის სარქველები წინ არის 
მიმართული;

• სახის ნაჭერი კისერზე უნდა იყოს დაკიდებული მისი სამაჯურით;

• გახსენით აღკაზმულობა;

• დაიჭირეთ უკანა საყრდენი ან ცილინდრი ორივე ხელით,       
თითო თითოეულ მხარეს;

Source: Guerra, 2005



როგორ გამოვიყენოთ PPE
3. თავზე გადატარების მეთოდი

• გადაიტარეთ SCBA თავზე და შეყავით იდაყვები       

აღკაზმულობის სამაგრების მეშვეობით დაიჭირეთ 
სამაჯურები უკანა საყრდენთან ახლოს და ნება მიეცით       
აპარატი ჩასრიალდეს უკან

Source: Guerra, 2005



როგორ გამოვიყენოთ PPE
3. თავზე გადატარების მეთოდი

● ჩამოწიეთ სამაჯურები, სანამ უკანა საყრდენის ზედა ნაწილი 
არ იქნება მხრებთან კონტაქტში და კარგად მორგებული

• ბოლო ნაბიჯი არის ქამრის შეკვრა ისე, რომ SCBA კარგად იყოს 
მორგებული წელზე

Source: Guerra, 2005



დამატებითი სატრენინგო მასალები

აქ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ დამატებითი რესურსები და მითითებები წინა თემებზე:
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შეჯამება

ამ თავში განხილული იყო შემდეგი ასპექტები:
- სათანადო აღჭურვილობის გამოყენების სწავლის 

მნიშვნელობა
- როგორ მართოთ და გამოიყენოთ პირადი დამცავი 

აღჭურვილობა



პროექტის ვებ-გვერდი: https://volinact.com/en/ 

სამუშაო ლიცენზირებულია

https://volinact.com/en/

