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I თავი 
 

შესავალი 
 

შპს ბუსსს ანრის საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა (შემდგომში - გეგმა) შემუშავებულია 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის №508 დადგენილებით დამტკიცებული 

„სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის“ მე-5 მუხლის შესაბამისად და წარმოადგენს 

სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში შპს ბუსსს ანრის საქმიანობის საფუძველს და „სამოქალაქო 

უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის“ განხორციელების მხარდაჭერის სამოქმედო დოკუმენტს, 

რომელიც უზრუნველყოფს, შესაძლო საგანგებო სიტუაციაზე მზადყოფნის, პრევენციის, 

რეაგირებისა და აღდგენითი ღონისძიებების ჩატარებას. 

გეგმა განსაზღვრავს შესაძლო საგანგებო სიტუაციების შედეგების თავიდან აცილების ან 

შემცირების ღონისძიებების მოცულობას, ვადებს, ორგანიზებისა და განხორციელების წესს, 

თანამშრომლების 

სტუდენტების და მატერიალურ ფასეულობათა დამაზიანებელი ფაქტორებისაგან დაცვის მიზნით 

გადაუდებელი ღონისძიებების შესრულებას. 

 

1.1 სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალი 
 

შპს ბუსსს ანრი მოქმედებს დანართში N2 წარმოდგენილი ნორმატიული აქტების შესაბამისად 

და უფლება აქვს არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში, გეგმის ეფექტურად 

განხორციელების მიზნით, დადოს ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებები სხვა 

სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. 

 

1.2  გეგმის მიზანია: 
 

- ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან შპს ბუსსს ანრის 

პროფესიულ სტუდენტთა და თანამშრომელთა (მათ შორის საშტატო პერსონალი, 

პროფესიული განათლების მასწავლებელი და საწვრთნელი კურსის ინსტრუქტორი) დაცვის 

საერთო ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების წარმართვა; 

- ორგანიზაციის კომპეტენციის ფარგლებში, საგანგებო სიტუაციების მიტივაციის, მათზე  

მზადყოფნის, ხოლო მათი განვითარების შემთხვევაში, რეაგირებისა და აღდგენის 

ღონისძიებების შემუშავება და ორგანიზება; 
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- საგანგებო  სიტუაციების  მართვის პროცესის ეფექტურად განხორციელების მიზნით, 

ორგანიზაციის შესაძლებლობისა და ვალდებულების ფარგლებში, სამოქალაქო 

უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის მხარდაჭერა; 

- მომხდარ საგანგებო სიტუაციაზე სასწავლებლის დროული, კოორდინირებული და 

ორგანიზებული რეაგირების უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი იურიდიული საფუძვლის 

შექმნა; 

- შესაძლო საგანგებო სიტუაციის პრევენციისა და ლიკვიდაციისათვის  რესურსების 

განსაზღვრა. 

 

1.3 შპს ბუსსს ანრის განთავსების ტერიტორიის, შენობის აღწერა და ზოგადი მონაცემები. 
 

1.3.1 საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმის ამოქმედებაზე და მასზე ოპერატიულ წვდომაზე 

პასუხისმგებელია: შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორი ანზორ დიასამიძე - 

საქართველო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ქ. ბათუმი, დავით მამულაძის №6  

ტელ: 599691555. 
 

1.3.2. თანამშრომლების და მომსახურე პერსონალის რაოდენობა:  

- ადმინისტრაციული და დამხმარე/ტექნიკური პერსონალი - 40 ადამიანი; 

- პროფესიული განათლების მასწავლებელი - 30 ადამიანი; 

- საწვრთნელი კურსის ინსტრუქტორი - 5; პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებისა და საშტატოს პერსონალის პოზიციების შეთავსების გარეშე. 

- პროფესიული სტუდენტი -   131 ადამიანი. 
 

 1.3.3. ბუსსს ანრის ტერიტორიაზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების ტიპი და მისი 

არქიტექტურულ-კონსტრუქციული აღწერა:   

სასწავლებლის ტერიტორიაზე განთავსებულია ერთი ექვსსართულიანი ძირითადი 

კორპუსი და სამი ერთსართულიანი დამხმარე ნაგებობა: 
 

ძირითადი კორპუსი -   ექვსსართულიანი სადარბაზოს ტიპის  შენობა-ნაგებობა  

აგებულია რკინაბეტონით და აგურებით. სართულებს შორის კავშირი ხორციელდება 

ბეტონის საფეხურებიანი კიბის უჯრედით, რომელსაც მოწყობილი აქვს 

რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციის მოაჯირი. შენობაში დამონტაჟებულია 

ლიფტი. შენობის ყველა სართულზე მოწყობილია საევაკუაციო გასასვლელები 

რომლის  საშუალებითაც შესაძლებელია საევაკუაციო კიბის სარგებლობა. 
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კოლეჯის ძირითადი კორპუსი ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის, გააჩნია 

პირველადი დახმარების ოთახი, აღჭურვილია შესაბამისი სახანძრო ინვენტარით, 

საევაკუაციო გეგმებით, სახანძრო სიგნალიზაციით, ვიდეომეთვალყურეობის 

სისტემით, ავარიული განათებით, საევაკუაციო გზის მაჩვენებლებით (მანათობელი), 

ცეცხლმაქრეებით, ჰიდრანტით და მაღალი წნევის ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის 

სისტემით.  

 

ტერიტორიის აღწერა: კოლეჯის ტერიტორიაზე, გარდა ძირითადი კორპუსისა,  

განთავსებულია  დამხმარე ნაგებობები: 

 გამშვები პუნქტი დაცვის თანამშრომლებისთვის; 

 საქვაბე; 

 საწვრთნელი გემის ტრენაჟორი 

 

დეტალური აღწერილობა იხილეთ დანართი 10. 

  

1.4 ბუსსს ანრის საგანგებო შტაბის  წევრების ფუნქციონალური მოვალეობები 
 

შპს ბუსსს ანრიში ფუნქციონირებს საგანგებო სიტუაციების მართვის ჯგუფი, რომელიც 

წარმოადგენს საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მათზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და 

აღდგენითი სამუშაოების მაკოორდინირებელ და გადაწყვეტილების მიმღებ ჯგუფს. საგანგებო 

შტაბი უფროსი და მისი თანაშემწეები გეგმის შესაბამისად კოორდინაციას უწევენ რეაგირების 

ძალებსა და საშუალებებს, მუდმივ კავშირზეა შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს 

ოპერატიულ მორიგეს 
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1.4.1 საგანგებო  

შტაბის წევრების ფუნქციონალური მოვალეობები 
 

N საგანგებო შტაბი წევრის პოზიცია 

ყოველდღიური 

საქმიანობის რეჟიმში  

თანამდებობა, რომელთანაც 

შეთავსებულია საგანგებო 

შტაბი წევრის პოზიცია 

საგანგებო შტაბი 

წევრის 

ფუნქციონალური 

მოვალეობები 

1 

საგანგებო შტრაბის უფროსი შპს ბუსსს ანრის 

გენერალური დირექტორი 

დანართი № 3   

პუნქტი 1 

 

2 

საგანგებო შტაბი უფროსის 

თანაშემწე ევაკუაციის საკითხებში 

ვახტის და შრომის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 

დანართი № 3   

პუნქტი 2 

3 

საგანგებო შტაბის უფროსის 

თანაშემწე -კავშირგაბმულობისა 

და შეტყობინების ხაზით 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების მართვის 

განყოფილების უფროსი 

დანართი № 3   

პუნქტი 3 

 

4 

სამაშველო ჯგუფების 

კოორდინატორი 

სახანძრო მეურნეობაზე 

პასუხისმგებელი მევლუდ 

სარხანიძე 

დანართი № 3   

პუნქტი 4 

5 

მატერიალურ _ ტექნიკური 

მომარაგების დარგში უფლებამოსილი 

პირი 

 

შესყიდვებისა და სამეურნეო 

განყოფილების უფროსი 

დანართი № 3   

პუნქტი 5 

6 

საგანგებო შტაბი უფროსის 

თანაშემწე სამედიცინო 

უზრუნველყოფის დარგში 

სასწავლებლის ექთანი 

თამარ მიქელაძე 

დანართი № 3   

პუნქტი 6 

 

 

 

 

1.5  არსებული ადრეული გაფრთხილების სისტემის აღწერა 
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ადრეული გაფრთხილების სისტემას წარმოადგენს პროფესიული სტუდენტების, მსმენელების 

და თანამშრომლების შეტყობინება ელექტრო და ტექნიკური ზარის გამოყენებით, რომელიც 

სასწავლებელს გააჩნია სასწავლო პროცესის წარმართვისთვის განუწყვეტლად 3-4 წუთის 

განმავლობაში, ასევე რუპორით (ხმის გამაძლიერებელი). ამასთან, შტაბის წევრების 

შეტყობინება ხდება მობილური ტელეფონის საშუალებით 

1.6. სახანძრო-სამაშველო ტექნიკა-აღჭურვილობა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები 
 

აღწერილია N 11 დანართში.  

 

II თავი 
 

საფრთხეების, რისკების შეფასება და აღწერა 
 

საფრთხეებისა და რისკების შეფასება განხორციელდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 

დამტკიცებული “2015-2018 წწ. საფრთხეების შეფასების ეროვნული დოკუმენტის” (ნოემბერი 2015) 

საფუძველზე. 
 

2.1 მოსალოდნელი საფრთხეების ზოგადი აღწერა 
 

ქ.ბათუმის სეისმური, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, 

გეოპოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და კლიმატურ-ეკოლოგიური ზოგადი 

დახასიათების საფუძველზე არსებობს შემდეგი სახის საფრთხეები:  ხანძარი, ძლიერი სეტყვა 

ქარიშხლით, წყალდიდობა, მიწისძვრა. 
 

2.2.  რისკის შეფასების დრო: 02.05.2022  
 

2.3 რისკის შეფასების მეთოდოლოგია 
 

სტატისტიკურ-ალბათური, რომელიც ეფუძნება ისტორიულ ანალიზის და ზოგადად რისკის 

ხარისხობრივ შეფასებას. რისკის შემცირების ჯგუფის მიერ 10-10 ქულიანი სისტემებით 

შეფასებულ იქნა სასწავლებლის განთავსების ტერიტორიაზე მომხდარი ბუნებრივი მოვლენები 

და შეფასებისას გათვალისწინებული იქნა ამ მოვლენების მოხდენის ალბათობები და 

ზეგავლენა. 
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2.4.  რისკის შეფასების შედეგები: 
 

რისკის შეფასების ღონისძიების შედეგად არსებული საფრთხეებიდან გამოვლინდა შემდეგი 

რისკები: 
 

N საფრთხე ალბათობა ზეგავლენა 
რისკის მახასიათებელი  

ქულა 

1 ხანძარი 3 4 12 

2 მიწისძვრა 2 3 6 

3 ძლიერი სეტყვა ქარიშხლით 2 3 6 

4 წყალდიდობა 2 3 6 

 

N1 რისკის აღწერა:  შპს ბუსსს ანრის შენობების  გადახურვა შესრულებულია ხის 

კონსტრუქციებით, ხის კოჭებით და შეფიცვრით. შენობებს გააჩნია ფერმული ტიპის 

ორქანობიანი სახურავი, რომელზეც განხორციელებულია ხის კონსტრუქციებით: ხის კოჭებით 

და ნივნივებით, ბურული მოწყობილია თუნუქით. ამასთან, შენობა ელექტროფიცირებულია, 

რაც სახანძრო სიტუაციას უფრო აძლიერებს. 

 

N2 რისკის აღწერა:  მრავალწლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ქ.ბათუმში მიწისძვრის 

ალბათობა (მითუმეტეს ძლიერი მიწისძვრა) საკმაოდ დაბალია. მიწისძვრამ შეიძლება 

გამოიწვიოს შენობის ნგრევა, ხანძრების წარმოქმნა, კომუნალურ ენერგეტიკული ქსელის 

მწყობრიდან გამოყვანა. დარღვეულ იქნეს კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების სისტემა. 

 

N3 რისკის აღწერა: ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ძლიერი სეტყვა ქარიშხალით, 

განსაკუთრებით გაზაფხულზე და შემოდგომაზე. შპს ბუსსს ანრის შენობას კი გააჩნია 

ფერმული ტიპის ორქანობიანი სახურავი, რომელზეც განხორციელებულია ხის 

კონსტრუქციები, რის გამოც რისკად გამოცხადდა. 

 

N4 რისკის აღწერა:  ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა განსაკუთრებით 

გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მცირე (0,5მ) წყალდიდობა 3-5 

საათის განმავლობაში. აღნიშნულმა გარემოებამ შეიძლება შეაფერხოს საევაკუაციო 

ღონისძიებები - შეიძლება დროებით დაიტბოროს სასწავლებლის ტერიტორია. 
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2.5.    საგანგებო სიტუაციის განვითარების სცენარის აღწერა: 
 

გამოვლენილი რისკების საფუძველზე შემუშავდა ობიექტზე ან/და მის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების სავარაუდო განვითარების შემდეგი სცენარები: 

 

სცენარი N1 რისკის მიხედვით: ხანძრის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს აფეთქებები, 

გადაიწვას ელეტრო-სისტემა, ცეცხლი მოეკიდოს საწყობს, ლაბორატორიას,. ხანძრის 

შემთხვევაში შესაძლებელია ასევე ადამიანთა დაშავება და მსხვერპლიც. 

 

სცენარი N2 რისკის მიხედვით: მიწისძვრამ  შეიძლება გამოიწვიოს ობიექტზე არსებული 

შენობა-ნაგებობების ნგრევა, კომუნალურ, ენერგეტიკული ქსელის მწყობრიდან გამოსვლა 

კავშირგაბმულობის და კომუნიკაციის სისტემის მოშლა. დიდი მიწისძვრის შემთხვევაში 

შესაძლებელია პერსონალის დაღუპვა და ხანძარიც. 

 

სცენარი N3 რისკის მიხედვით: ძლიერმა სეტყვამ და ქარიშხალმა შესაძლებელია გამოიწვიოს 

უმართავი სიტუაცია. კერძოდ, საფრთხე ექმნება შენობის  გაყვანილობებს, შესაძლებელია 

გადახადოს სახურავი, წააქციოს ხე, დააზიანოს ენერგო და გაზმომარაგების საშუალებები და 

საქვაბეები. 

 

სცენარი N4 რისკის მიხედვით: წყალდიდობამ შეიძლება შეაფერხოს საევაკუაციო 

ღონისძიებები - შეიძლება დროებით დაიტბოროს სასწავლებლის ტერიტორია. 

 

 

III თავი 

 

გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა საგანგებო სიტუაციების 

მართვის ფაზების მიხედვით. 

 

პრევენციის უმთავრესი მიზანია საგანგებო სიტუაციებში სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ქონების და 

გარემოს დაცვის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება. 

საგანგებო სიტუაციების პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება ხორციელდება საგანგებო 

მართვის გეგმების საფუძველზე, საგანგებო სიტუაციების განვითარების სავარაუდო სცენარების 

მიხედვით. 
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არსებული ნორმატიული რეგულაციების საფუძველზე, საგანგებო მართვის გეგმა ითვალისწინებს 

სპეციალურ მოქმედებებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, 

როგორებიც არის: 

ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა იდენტიფიცირება და ინდივიდუალური 

საჭიროებების განსაზღვრა; 

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით შენობის ადაპტირება 

(გასასვლელების, დროებითი თავშესაფრების, შენობიდან ევაკუირებული პირების 

უსაფრთხო განთავსების ადგილების მოწყობის თვალსაზრისით); 

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალური საჭიროებებიდან 

გამომდინარე, სხვა ზომების დაგეგმვა. 
 

 

3.1  ფაზა I: პრევენცია / მიტიგაცია 
 

3.1.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N1 რისკის მიხედვით: ელექტრო სისტემის 

გადამოწმება, ცეცხლმაქრების, მაღალი წნევის ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის სისტემის და 

ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის გაკონტროლება, დამწვრობის საწინააღმდეგო სახვევი 

სამედიცინო მასალის და მედიკამენტების გადამოწმება და შევსება, შშმ პირებისთის 

კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა, შშმ 

პირების დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა. 

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 4.1) 
 

3.1.2 გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N2 რისკის მიხედვით: დაუმაგრებელი მოძრავი 

ავეჯის გამოვლენა და მათი შეძლებისდაგვარად ფიქსაცია შშმ პირებისთის კონკრეტული 

საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა, შშმ პირების 

დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა. 

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 4.2) 
 

3.1.3 გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N3 რისკის მიხედვით: შენობაში მოხდეს 

საოფისე ინვენტარის განთავსება იმგვარად, რომ თავიდან იქნას აცილებული ჩამოსული 

წყლის შედეგად მათი დაზიანება სახურავის შემოწმება, შშმ პირებისთის კონკრეტული 

საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა, შშმ პირების 

დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა. 

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 4.3.)  
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3.1.4 გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N4 რისკის მიხედვით: სასწავლებლის 

ტერიტორიაზე გადამოწმდეს სანიაღვრე არხები, შშმ პირებისთის კონკრეტული საჭიროებების 

იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა, შშმ პირების დამხმარე 

პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა. 

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 4.4). 

 

3.2  ფაზა II:  მზადყოფნა 
 

შპს ბუსსს ანრის საგანგებო შტაბი განიხილავს პერსონალის უსაფრთხოების საკითხებს, 

მოიძიებს და აზუსტებს სათადარიგო სამოქმედო და დროებითი თავშესაფრისათვის 

უსაფრთხო ადგილებს, განაახლებს პერსონალის საევაკუაციო გეგმას და შეიმუშავებს 

ხელმძღვანელების არყოფნის შემთხვევაში მათი სხვა კადრებით ჩანაცვლების პროცედურებს. 

მზადყოფნის უზრუნველყოფისა და საგანგებო სიტუაციაზე დროული და ეფექტური 

რეაგირებისათვის ორგანიზება უკეთდება თეორიულ სწავლებებსა და სიმულაციურ 

ვარჯიშებს. 

მზადყოფნისა და რეაგირების პროცესებში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფორმაციის 

მართვას. ამ მიზნით იქმნება და პერიოდულად განახლდება მზადყოფნისა და რეაგირების 

ღონისძიებების შესახებ მონაცემთა ბაზა. 

ამასთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, გეგმის მზადყოფნის 

ღონისძიებები ითვალისწინებს როგორც მათი  ინფორმირების, ასევე სამოქალაქო 

უსაფრთხოების სფეროში ცნობიერების ამაღლებისათვის სწავლების უზრუნველყოფას 

მათთვის ხელმისაწვდომი ფორმით. 
 

3.2.1 გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N1 სცენარის მიხედვით: პროფესიული 

სტუდენტებისათვის და თანამშრომლებისთვის ცნობიერების ამაღლების 

ტრენინგები/სწავლება ხანძართან და მასთან დაკავშირებულ  უსაფრთხოების საკითხებზე,  

საევაკუაციო წვრთნა, შშმ პირებისთის კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და 

მათი პრევენციის ზომების დადგენა, შშმ პირების დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი 

ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა.  

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N5.1. ) 

 

3.2.2 გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N2 სცენარის მიხედვით: პროფესიული 

სტუდენტებისათვის და თანამშრომლებისთვის ცნობიერების ამაღლების 

ტრენინგები/სწავლება მიწისძვრასთან და მასთან დაკავშირებულ  უსაფრთხოების 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
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საკითხებზე, საევაკუაციო წვრთნა, რისკის შემცველ შენობა-ნაგებობების მონიტორინგი 

უსაფრთხოების კუთხით, სამაშველო-სახანძრო,  აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და 

სრულყოფა-განახლება, შშმ პირებისთის კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და 

მათი პრევენციის ზომების დადგენა, შშმ პირების დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი 

ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა.  

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N5.2.) 

 

3.2.3 გასატარებელი ღონიძიებების აღწერ N3 სცენარის მიხედვით: პროფესიული 

სტუდენტებისათის და თანამშრომლებისთვის ცნობიერების ამაღლების 

ტრენინგები/სწავლება სეტყვის, ქარიშხლის და მასთან დაკავშირებულ  უსაფრთხოების 

საკითხებზე, საევაკუაციო წვრთნა, შენობა-ნაგებობის მონიტორინგი უსაფრთხოების კუთხით, 

შშმ პირებისთის კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების 

დადგენა, შშმ პირების დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების 

განსაზღვრა. 

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N5.3.) 

 

3.2.4 გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N4 სცენარის მიხედვით: კოლეჯის ტერიტორიაზე 

გადამოწმდეს სანიაღვრე არხები - შშმ პირებისთის კონკრეტული საჭიროებების 

იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა, შშმ პირების დამხმარე 

პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა.  

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N5.4.) 

 

3.3 ფაზა III: რეაგირება 
 

3.3.1  შენობიდან ევაკუაციის გეგმა – წარმოადგენს გრაფიკულ ნაწილს, რომელიც გამოკრულია 

ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილებზე, მისი ასლი თან ერთვის  გეგმას (იხილეთ დართი 

N 9) სასწავლებელში მოქმედებს საგანებო სიტუაციების რეაგირების ჯგუფები (იხილეთ 

დართი N 11). 
 

3.3.2 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა №1 სცენარის მიხედვით: სამაშველო ჯგუფის 

გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112, საევაკუაციო გეგმის მიხედვით ხალხის ევაკუაცია 

უსაფრთხო ადგილამდე, სახანძრო-სამაშველო საქმიანობებში ჩართვა კომპეტენტური პირების 

და ტექნიკის, ხალხის აღრიცხვა, შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო 

დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან. 
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(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 6.1.) 
 

3.3.3 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა №2 სცენარის მიხედვით: სამაშველო ჯგუფის 

გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112, საევაკუაციო გეგმის მიხედვით ხალხის ევაკუაცია 

უსაფრთხო ადგილამდე,  სახანძრო-სამაშველო საქმიანობებში ჩართვა კომპეტენტური 

პირების და ტექნიკის, ხალხის აღრიცხვა, შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის 

სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან. 

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 6.2.) 
 

3.3.4 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა №3 სცენარის მიხედვით: განგაშის გამოცხადება და 

შეტყობინება, სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112, საგანგებო 

სიტუაციების განვითარების კონკრეტული უბნებიდან ინფორმაციის მიღება, გადამუშავება, 

საგანგებო ვითარების შეფასება და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა, შშმ პირისა და მისი 

დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების 

მხრიდან. 

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 6.3.) 
 

3.3.5  ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა №4 სცენარის მიხედვით: განგაშის გამოცხადება და 

შეტყობინება, სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112, საგანგებო 

სიტუაციების განვითარების კონკრეტული უბნებიდან ინფორმაციის მიღება, გადამუშავება, 

საგანგებო ვითარების შეფასება და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა, შშმ პირისა და მისი 

დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების 

მხრიდან. 

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 6.4). 

 

3.4  ფაზა IV: აღდგენა 
 

3.4.1  ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N1 სცენარის მიხედვით: განადგურებული 

ტექნიკის მოშორება, აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება.   

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 7.1.) 
 

3.4.2 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა №2 სცენარის მიხედვით: განადგურებული 

ტექნიკის მოშორება, აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება.   

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 7.2.) 
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3.4.3 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა №3 სცენარის მიხედვით: მიყენებული ზარალის 

აღრიცხვა/შეფასება, აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება - 

გადახდილი/დაზიანებული შენობის შეფასება. 

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 7.3.) 
 

3.4.4  ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა №4 სცენარის მიხედვით: 

გადახდილი/დაზიანებული შენობის შეფასება. 

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 7.4.) 
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გეგმის დანართები 

 

დანართის  

№ 
დანართის დასახელება 

გეგმის 

გვერდის № 

1 
ბრძანება საგანგებო მართვის გეგმის დამტკიცების და 

საგანგებო შტაბის შექმნის შესახებ 
18 

2 
სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების 

ჩამონათვალი 
19 

3 
საგანგებო შტაბის წევრები, მათი საკურატორო 

საგანგებო დახმარების ფუნქციები და მათი ამოცანები 
20 

ფაზა I: პრევენცია/მიტიგაცია – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით 

ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში 

4.1 
გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N1 რისკის 

მიხედვით 
27 

4.2 
გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N2 რისკის 

მიხედვით 
28 

4.3 
გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N3 რისკის 

მიხედვით 
29 

4.4 
გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N4 რისკის 

მიხედვით 
30 

ფაზა II: მზადყოფნა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით 

ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში  

5.1 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N1 სცენარის 

მიხედვით 
31 

5.2 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N2 სცენარის 

მიხედვით 
32 

5.3 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N3 სცენარის 

მიხედვით 
34 

5.4 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N4 სცენარის 

მიხედვით 
35 

ფაზა III:  რეაგირება – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების, გაძლიერებული 

მზადყოფნისა და საგანგებო რეჟიმების მიხედვით  
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6.1 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N1 სცენარის 

მიხედვით 
3 

6.2 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N2 სცენარის 

მიხედვით 
37 

6.3 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N3 სცენარის 

მიხედვით 
38 

6.4 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N4 სცენარის 

მიხედვით 
39 

ფაზა IV: აღდგენა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით საგანგებო 

რეჟიმში 

7.1 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N1 სცენარის 

მიხედვით 
41 

7.2 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N2 სცენარის 

მიხედვით 
42 

7.3 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N3 სცენარის 

მიხედვით 
43 

7.4 
გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N4 სცენარის 

მიხედვით 
44 

8 საგანგებო შტაბის შეტყობინების სქემა 45 

შენობებიდან ევაკუაციის გეგმები  

9.1 პირველი სართულის ევაკუაციის გეგმა 46 

9.2 მეორე სართულის ევაკუაციის გეგმა 47 

9.3 მესამე სართულის ევაკუაციის გეგმა 48 

9.4 მეოთხე სართულის ევაკუაციის გეგმა 49 

9.5 მეხუთე სართულის ევაკუაციის გეგმა 50 

9.6 მეექვსე სართულის ევაკუაციის გეგმა 51 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

16-61 

 

 

10 საკადასტრო აგეგმვითი - აზომვითი ნახაზი 
53 

11 
სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობის და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ნუსხა 
55 

12 საგანგებო შტაბის შემადგენლობა 57 

13 სამაშველო ჯგუფის შემადგენლობა 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

17-61 

 

 

 

 

დანართი 1 

 

 
 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

18-61 

 

 

დანართი N 2 

 

სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალი 

 

1. საქართველოს კანონი ,,სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ’’ (27.06. 2018 წ.);  

2. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება ,,სამოქალაქო 

უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ’’;  

3. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #371 დადგენილება „საქართველოში სახელმწიფო 

სახანძრო და სამოქალაქო უსაფრთხოების ზედამხედველობის განხორციელების შესახებ 

დებულების დამტკიცების თაობაზე“; 

4. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვარის № 51 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის - 

,,სამოქალაქო უსაფრთხოების საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიებების“ დამტკიცების თაობაზე; 

5. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 4 ივნისის #153 დადგენილება “საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების ძალების წესდების დამტკიცების შესახებ”; 

6. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 4 ივნისის #154 დადგენილება “უსაფრთხოების დეკლარაციის 

წარდგენის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე”; 

7. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილება „სახანძრო უსაფრთხოების 

წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“;  

8. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტონბრის № 452 დადგენილება „საგანგებო მართვის გეგმის 

მომზადების  წესების  შემუშავების შესახებ“;  

9. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტობრის №453 დადგენილება „საგანგებო სიტუაციის 

რისკის მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების შესახებ”; 

10. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის  №4 დადგენილება „საქართველოს კატასტროფის 

რისკის შემცირების 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“;  

11. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ნოემბრის №577 დადგენილება „სამოქალაქო 

უსაფრთხოების სფეროს მოხალისეთა წესდების დამტკიცების შესახებ“; 

12. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 სექტემბრის N590 დადგენილება „ინციდენტისა და 

საგანგებო სიტუაციის კლასიფიკაციის წესის დამტკიცების შესახებ“;  

13. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის №48 დადგენილება „მუნიციპალიტეტის 

უსაფრთხოების პასპორტის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ“.  
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დანართი N 3 

 

საგანგებო შტაბი წევრები, 

მათი ფუნქციონალური მოვალეობები 

 

№ 

საგანგებო სიტუაციების 

მართვის ჯგუფი 

(სახელი გვარი) 

ფუნქციონალური მოვალეობები 
საკონტაქტო 

ტელეფონი 
შენიშვნა 

1. საგანგებო შტაბის  

უფროსი: ანზორ 

დიასამიძე 

 

 საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნისა 

და რეაგირების, ასევე საგანგებო მართვის 

გეგმის დამტკიცება და მისი ამოქმედება 

საგანგებო სიტუაციების დროს; 

 რეაგირების ფორმირებების 

ჩამოყალიბება, მათი აღჭურვა და 

მომზადება; 

 ფორმირებების ინდივიდუალური 

დაცვისათვის საჭირო აღჭურვილობით 

მომარაგება, მათი ექსპლუატაციისათვის 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა, შენახვა და 

საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზებული 

გაცემა; 

 საგანგებო მართვის გეგმით 

გათვალისწინებული საგანგებო 

სიტუაციების პრევენციული და 

მზადყოფნის ღონისძიებების 

ორგანიზება. 

 თანამშრომლებისა და პერსონალის 

დადგენილი წესის მიხედვით ევაკუაცია 

უსაფრთხო ადგილებში; 
 

 

599 691555 
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2. საგანგებო შტაბი 

უფროსის თანაშემწე  

ევაკუაციის 

საკითხებში: 

მინდია თავართქილაძე 

 ადმინისტრაციულ შენობაში (ცალ-ცალკე 

ყოველი სართულისათვის) და შენობის 

გარეთ თანამშრომელთა ევაკუაციის 

გეგმის შემუშავება; 

- ევაკუციის დროს იგი ვალდებულია 

დროულად შეატყობინოს პერსონალს 

ევაკუაციის დაწყება;  

 დროულად გააგზავნოს შემკრებ 

საევაკუაციო პუნქტზე თავისი 

წარმომადგენელი;  

 ორგანიზება გაუკეთოს დანიშნულ 

დროში სრული შემადგენლობით  

თანამშრომლების გამოცხადებას შემკრებ 

პუნქტზე, მათი უსაფრთხო ადგილებში 

გადაყვანის მიზნით; 

 საგანგებო სიტუაციის დროს საევაკუაციო 

ჯგუფის წევრებისგან მიღებული 

ინფორმაცია დაახვედროს/ გადასცეს 

სახანძრო და საგანგებო სიტუაციების 

მორიგე ჯგუფებს 

 

 

598091573 
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3. საგანგებო შტაბი 

უფროსის თანაშემწე   

კავშირგაბმულობისა 

და შეტყობინების 

ხაზით  

ირაკლი ბეჟანიძე 

 

 

 ორგანიზებას უკეთებს მართვის, 

კავშირისა და შეტყობინების მუდმივ 

მზადყოფნას. შესაბამისად, შეტყობინების 

სქემის მიხედვით საგანგებო შტაბის  

შეკრებასა და  სხდომების ორგანიზებას; 

 იგი ვალდებულია დროულად 

განახორციელოს შეტყობინება 

ხელმძღვანელი პირების, რეაგირების 

ფორმირების და პერსონალის სამოქალაქო 

უსაფრთხოების ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე. 

 ახორციელებს საგანგებო 

სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და 

ტერიტორიის დაცვის სფეროში 

ინფორმაციის შეგროვებას  და მისი 

გაცვლის ორგანიზებას; საინფორმაციო 

ბაზის შექმნას და მის მუდმივ 

განახლებას. 

 

577 222 597 

 

4. სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი 

მევლუდ სარხანიძე 

 

ორგანიზებას უკეთებს რეაგირების 

ძალების  საგანგებო სიტუაციების 

შედეგების სალიკვიდაციო და აღდგენით 

სამუშაოებში ჩართვას; 

 

იგი მშვიდობიან პირობებში ვალდებულია; 

 იცოდეს ჯგუფის პირადი შემადგენლობა, 

მათი მომზადების დონე, სამუშაო 

ადგილი.  ჰქონდეს ჯგუფის პირადი 

შემადგენლობის სია საჭიროების 

შემთხვევაში მათი სწრაფი 

შეკრებისათვის; 

 შეისწავლოს ობიექტზე განლაგებული 

ყველა შენობა-ნაგებობა და 

ენერგომომარაგების, კანალიზაციის, 

593282099 
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წყალმომარაგებისა და საკომუნიკაციო 

ქსელები; 

 სისტემატიურად ამოწმებდეს 

ხანძარსაწინააღმდეგო დაფების 

დაკომპლექტებას საჭირო ინვენტარითა 

და ცეცლმაქრებით. იცოდეს 

ცეცლმაქრების ვარგისიანობა, მათი 

შევსების დრო;  

 სისტემატიურად ახორციელებდეს 

ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ 

ღონისძიებებს; უნდა ამოწმებდეს 

ელექტროგადამცემი ხაზების 

მდგომარეობას, ტერიტორიის 

დასუფთავებას, ცეცხლმაქრი 

საშუალებების მარაგის არსებობას;  

 სისტემატიურად უნდა ატარებდეს, 

როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ 

მეცადინეობას პირად 

შემადგენლობასთან. 

 სისტემატიურად უნდა ამოწმებდეს, 

როგორც პირად ასევე ჯგუფის პირადი 

შემადგენლობის მუდმივ მზადყოფნას; 

 იცოდეს ჯგუფის ქონების 

ადგილსამყოფელი, მიღებისა და გაცემის 

გრაფიკი; 

 აქტიურად მონაწილეობდეს 

პრევენციული და მზადყოფნის 

ღონისძიებების საგანგებო გეგმით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელებაში; 

 იცოდეს ობიექტზე სუსტი ადგილები, 

ავარიის შემთხვევაში მისი სწრაფი 

ლიკვიდაციის მიზნით. 
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ექსტრემალური ვითარების განვითარებისას 

იგი: 

 მოვალეა სწრაფად შეკრიბოს ჯგუფის 

პირადი შემადგენლობა. მოკლედ 

განუმარტოს შექმნილი ვითარება, 

დაუსახოს თითოეულს ამოცანები და 

მიიღოს საჭირო აღჭურვილობა; 

 სწრაფად და ენერგიულად იმოქმედოს 

დაზიანების კერაში დაზარალებულთა 

გასაყვანად და დახმარების აღმოსაჩენად. 

აწარმოოს ავარიის შედეგების 

ლიკვიდაცია; 

 სისტემატიურად ახსენებდეს საგანგებო 

შტაბის  უფროსს გაწეული საქმიანობის 

შესახებ; 

 სასწრაფოდ შეატყობინოს ტერიტორიულ 

სახანძრო-სამაშველო დანაყოფს; 

 განსაზღვროს ხანძრის კერის წარმოქმნისა 

და გავრცელების ადგილი, ყველა 

საშუალებების გამოყენებით 

განახორციელოს ცეცხლის ქრობა და მისი 

ლოკალიზაცია; 

 ადგილზე მოსულ მეხანძრე-მაშველებს 

მოახსენოს საქმის ვითარება და მათთან 

ერთად განაგრძოს ცეცხლის ქრობა. 

 

ხანძრის შემთხვევაში: 

 შეაფასოს სახანძრო ვითარება; 

 განსაზღვროს ხანძარსაშიში ადგილები, 

ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო ძალები და 

ტექნიკა, ასევე საჭირო წყლის მოწოდების 

საშუალებების სახეები და მათი 
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რაოდენობა;  

 განისაზღვროს უსაფრთხო ევაკუაციის 

მარშრუტი. 

5. მატერიალურ _ 

ტექნიკური 

მომარაგების დარგში 

უფლებამოსილი პირი 

ირაკლი გოგიტიძე 

 

ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს 

და იგი ვალდებულია: 

 მიიღოს აქტიური მონაწილეობა 

საგანგებო მართვის გეგმის შედგენაში 

მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების 

საკითხების გათვალისწინების 

თვალსაზრისით; 

 მონაწილეობა მიიღოს პრევენციული და 

მზადყოფნის ღონისძიებების საგანგებო 

მართვის გეგმით  გათვალისწინებულ 

ღონისძიებების განხორციელებაში; 

 მოამზადოს ანგარიში რეაგირების 

ფორმირებების აღჭურვის მიზნით; 

 იცოდეს საჭირო აღჭურვილობისა და 

ინვენტარის რაოდენობა, მისი შეძენისა 

და შენახვის პირობები; 

 იცოდეს ავტოტრანსპორტის რაოდენობა, 

მათი ტექნიკური აღჭურვილობა და 

საწვავ-საცხები მასალის შენახვის 

პირობები. აწარმოოს მათი 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და 

ხარჯვის ზუსტი აღრიცხვა; 

 სისტემატიურად აწვდის ინფორმაციას 

საგანგებო შტაბის უფროსს 

ავტოტრანსპორტის და სამოქალაქო 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის 

საჭირო ქონების ტექნიკურ 

მდგომარეობის შესახებ.  

 

579 244 459 

 

 

 

 

 

6. სამედიცინო 

უზრუნველყოფის 

ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს  

და იგი ვალდებულია: 

 

558 060 308 
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დარგში 

უფლებამოსილი პირი  

თამარ მიქელაძე 

 

 

 

მშვიდობიან პირობებში: 

 მონაწილეობდეს პრევენციული და 

მზადყოფნის ღონისძიებების საგანგებო 

მართვის გეგმით გათვალისწინებულ 

ღონისძიებების განხორციელებაში; 

 სისტემატიურად უწევდეს კონტროლს 

ობიექტის ტერიტორიაზე სისუფთავისა 

და პერსონალის მიერ ჰიგიენის დაცვას;  

 აღმოუჩინოს პირველადი სამედიცინო 

დახმარება დაზიანებულ ადამიანებს; 

 მუდმივად ზრუნავდეს პირველადი 

სამედიცინო დახმარების 

მედიკამენტებისა და სამედიცინო 

საშუალებების საჭირო მარაგის შექმნაზე. 

 

ექსტრემალურ ვითარებაში იგი: 

 ორგანიზებას უკეთებს დაშავებულების 

პირველადი სამედიცინო დახმარების 

გაწევას; 

 ინფორმაცია მიაწოდოს სამედიცინო 

დახმარების მორიგე ჯგუფს 

დაშავებულების შესახებ 
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დანართი N 4.1 

 

ფაზა I: პრევენცია/მიტიგაცია – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური 

ფუნქციონირების რეჟიმში 

 

გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N1 რისკის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 
პასუხისმგებელი პირი შენიშვნა 

1 ელექტრო სისტემის გადამოწმება თვეში ერთხელ სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი,ელექტრიკოსი 
 

2 ცეცხლმაქრების, მაღალი წნევის 

ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის 

სისტემის და ხანძარსაწინააღმდეგო 

სიგნალიზაციის გაკონტროლება 

თვეში ერთხელ ვახტის და შრომის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 

 

3 დამწვრობის საწინააღმდეგო სახვევი 

სამედიცინო მასალის და 

მედიკამენტების გადამოწმება და 

შევსება 

თვეში ერთხელ ექთანი 

 
 

4 შშმ პირებისთის კონკრეტული 

საჭიროებების იდენტიფიცირება და 

მათი პრევენციის ზომების დადგენა 

კვარტალში 

ერთხელ 

სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი  

5 შშმ პირების დამხმარე პერსონალის 

არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების 

განსაზღვრა 

კვარტალში 

ერთხელ 

სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი  

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

27-61 

 

 

 

დანართი: N 4.2   

 

გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N2 რისკის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 
პასუხისმგებელი პირი შენიშვნა 

1 მიწისძვრისას მოქმედებების 

ინსტრუქციის შემუშავება/ 

კორექტირება დახვეწა  

 

კვარტალში 

ერთხელ 

ვახტის და შრომის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 

 

2 შენობების კონსტრუქციისა და 

არსებული ფართობების 

ტექნიკური დათვალიერება- 

შემოწმება  

 

კვარტალში 

ერთხელ 

ვახტის და შრომის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 

 

3 

 

3 

დაუმაგრებელი მოძრავი ავეჯის 

გამოვლენა და მათი 

შეძლებისდაგვარად ფიქსაცია 

კვარტალში 

ერთხელ 

ვახტის და შრომის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 

 

4 საოფისე მაგიდების 

ფანჯრებისგან  1.5 მეტრის  

დაშორებით განლაგების 

გადამოწმება 

კვარტალში 

ერთხელ 

ვახტის და შრომის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 

 

5 შშმ პირებისთის კონკრეტული 

საჭიროებების იდენტიფიცირება და 

მათი პრევენციის ზომების დადგენა 

კვარტალში 

ერთხელ 

სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი  

6 შშმ პირების დამხმარე პერსონალის 

არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების 

განსაზღვრა 

კვარტალში 

ერთხელ 

სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი  

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

28-61 

 

 

 

დანართი N 4.3  

 

გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N3 რისკის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 
პასუხისმგებელი პირი შენიშვნა 

1 შენობაში მოხდეს საოფისე 

ინვენტარის განთავსების 

შესაძლებლობა ჩამოსული წყლის 

შედეგად მათი დაზიანების თავიდან 

აცილების გამო 

კვარტალში 

ერთხელ 

ვახტის და შრომის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 

 

2 სახურავის შემოწმება კვარტალში 

ერთხელ 

ვახტის და შრომის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 

 

3 შშმ პირებისთის კონკრეტული 

საჭიროებების იდენტიფიცირება და 

მათი პრევენციის ზომების დადგენა 

კვარტალში 

ერთხელ 

სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი  

4 შშმ პირების დამხმარე პერსონალის 

არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების 

განსაზღვრა 

კვარტალში 

ერთხელ 

სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი  

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

29-61 

 

 

 

დანართი: N 4.4   

 

გასატარებელი ღინიძიებების აღწერილობა N4 რისკის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 
პასუხისმგებელი პირი შენიშვნა 

1 სასწავლებლის  ტერიტორიაზე 

გადამოწმდეს სანიაღვრე არხები 

კვარტალში 

ერთხელ 

სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი 
 

2 შშმ პირებისთის კონკრეტული 

საჭიროებების იდენტიფიცირება და 

მათი პრევენციის ზომების დადგენა 

კვარტალში 

ერთხელ 

სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი  

3 შშმ პირების დამხმარე პერსონალის 

არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების 

განსაზღვრა 

კვარტალში 

ერთხელ 

სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

30-61 

 

 

დანართი N 5.1 

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N1 სცენარის მიხედვით 

 

№ გასატარებელი ღონისძიებები 
პასუხისმგებელი 

პირი 
განხორციელების ვადები შენიშვნა 

1 

პროფესიული სტუდენტებისათვის 

და თანამშრომელბისთვის 

ცნობიერების ამაღლების 

ტრენინგები/სწავლება ხანძართან 

და მასთან დაკავშირებულ  

უსაფრთხოების საკითხებზე 

მინდია 

თავართქილაძე 

2022   წლის მაისი - 

დეკემბერი 

 

2 
საევაკუაციო წვრთნა მინდია 

თავართქილაძე 

2022 წლის მაისი - 

დეკემბერი 
 

3 

სახანძრო სისტემების 

ტექნიკური გამართულობის 

შემოწმება  

მევლუდ სარხანიძე 2022 წლის მაისი - 

დეკემბერი  

4 

სახანძრო სფეროში სახანძრო-

სამაშველო ჯგუფებისათვის 

ხანძრის ჩაქრობის 

იმიტირებული სწავლებების 

ჩატარება  

მევლუდ სარხანიძე 2022 წლის მაისი - 

დეკემბერი 

 

5 

შშმ პირებისთის კონკრეტული 

საჭიროებების იდენტიფიცირება და 

მათი პრევენციის ზომების დადგენა 

მევლუდ სარხანიძე კვარტალში ერთხელ 

 

6 

შშმ პირების დამხმარე პერსონალის 

არყოფნისას მათი 

ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა 

მევლუდ სარხანიძე კვარტალში ერთხელ 

 

 

 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

31-61 

 

 

 

დანართი:  N 5.2    

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N2 სცენარის მიხედვით 

 

№ გასატარებელი ღონისძიებები 
პასუხისმგებელი 

პირი 
განხორციელების ვადები შენიშვნა 

1 პროფესიული 

სტუდენტებისათვის და 

თანამშრომლებისთვის 

ცნობიერების ამაღლების 

ტრენინგები/სწავლება 

მიწისძვრასთან და მასთან 

დაკავშირებულ  უსაფრთხოების 

საკითხებზე 

მინდია 

თავართქილაძე 

2022 წლის მაისი - 

დეკემბერი 

 

2 საევაკუაციო წვრთნა მინდია 

თავართქილაძე 

2022 წლის მაისი - 

დეკემბერი 

 

3 შენობა-ნაგებობების 

მონიტორინგი უსაფრთხოების 

კუთხით 

მინდია 

თავართქილაძე 

2022 წლის მაისი - 

დეკემბერი 

 

4 საოფისე მაგიდების 1.5 მეტრის 

დაშორებით ფანჯრებისგან 

განლაგების გადამოწმება 

მინდია 

თავართქილაძე 

კვარტალში ერთხელ  

5 დაუმაგრებელი მოძრავი 

 ავეჯის გამოვლენა და მათი 

შეძლებისდაგვარად ფიქსაცია 

ირაკლი გოგიტიძე კვარტალში ერთხელ  

6 სამაშველო-სახანძრო,  

აღჭურვილობის ვარგისიანობის 

შეფასება და სრულყოფა-

განახლება 

ირაკლი გოგიტიძე კვარტალში ერთხელ  

7 შშმ პირებისთის კონკრეტული 

საჭიროებების იდენტიფიცირება 

და მათი პრევენციის ზომების 

 შტაბი წევრები და 

გადამზადებული 

პერსონალი 

კვარტალში ერთხელ  



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

32-61 

 

 

დადგენა 

8 შშმ პირების დამხმარე 

პერსონალის არყოფნისას მათი 

ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა 

შტაბის წევრები და 

გადამზადებული 

პერსონალი 

კვარტალში ერთხელ  

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

33-61 

 

 

 

დანართი: N 5.3   

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N3 სცენარის მიხედვით 

 

№ გასატარებელი ღონისძიებები 
პასუხისმგებელი 

პირი 

განხორციელების 

ვადები 
შენიშვნა 

1 პროფესიული სტუდენტებისათის და 

თანამშრომლებისთვის ცნობიერების 

ამაღლების ტრენინგები/სწავლება სეტყვის, 

ქარიშხლის და მასთან დაკავშირებულ  

უსაფრთხოების საკითხებზე 

მინდია 

თავართქილაძე 

2022 წლის მაისი 

- დეკემბერი 

 

2 საევაკუაციო წვრთნა მინდია 

თავართქილაძე 

2022   წლის 

მაისი - 

დეკემბერი 

 

3 შენობა-ნაგებობის მონიტორინგი 

უსაფრთხოების კუთხით 

მინდია 

თავართქილაძე 

კვარტალში 

ერთხელ  

4 შშმ პირებისთის კონკრეტული 

საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი 

პრევენციის ზომების დადგენა 

 შტაბი წევრები და 

გადამზადებული 

პერსონალი 

კვარტალში 

ერთხელ  

5 შშმ პირების დამხმარე პერსონალის 

არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების 

განსაზღვრა 

შტაბის წევრები და 

გადამზადებული 

პერსონალი 

კვარტალში 

ერთხელ  
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დანართი: N 5.4  

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N4 სცენარის მიხედვით 

 

№ გასატარებელი ღონისძიებები 
პასუხისმგებელი 

პირი 

განხორციელების 

ვადები 
შენიშვნა 

 სტუდენტებისათის და 

თანამშრომლებისთვის ცნობიერების 

ამაღლების ტრენინგები/სწავლება 

დატბორვასთან დაკავშირებულ  

უსაფრთხოების საკითხებზე 

მინდია 

თავართქილაძე 

კვარტალში 

ერთხელ 

 

 სახანძრო-სამაშველო 

ჯგუფებისათვის დატბორვის 

შემთხვევაში მოქმედების შესახებ 

სწავლებების ჩატარება 

მევლუდ სარხანიძე კვარტალში 

ერთხელ 
 

 საევაკუაციო წვრთნა მინდია 

თავართქილაძე 

კვარტალში 

ერთხელ 
 

1 სასწავლებლის ტერიტორიაზე 

გადამოწმდეს სანიაღვრე არხები 

ირაკლი გოგიტიძე კვარტალში 

ერთხელ 
 

2 შშმ პირებისთის კონკრეტული 

საჭიროებების იდენტიფიცირება და 

მათი პრევენციის ზომების დადგენა 

შტაბი წევრები და 

გადამზადებული 

პერსონალი 

კვარტალში 

ერთხელ  

3 შშმ პირების დამხმარე პერსონალის 

არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების 

განსაზღვრა 

შტაბი წევრები და 

გადამზადებული 

პერსონალი 

კვარტალში 

ერთხელ  
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დანართი 6.1 

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N1 სცენარის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 

პასუხისმგებელი 

პირი 
შენიშვნა 

1 სამაშველო ჯგუფის 

გამოძახება ტელეფონით, 

ნომერზე: 112 

„სთ+5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსი 

დრო მითითებულია პირობითად 

აქტივობებს შორის ინტერვალის 

დაცვის მიზნით 

2 საევაკუაციო გეგმის 

მიხედვით პერსონალისა 

და სტუდენტების  

ევაკუაცია უსაფრთხო 

ადგილამდე 

„სთ+10 წთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსის თანაშემწე 

ევაკუაციის 

საკითხებში 

დრო მითითებულია პირობითად 

აქტივობებს შორის ინტერვალის 

დაცვის მიზნით 

3 სახანძრო-სამაშველო 

საქმიანობებში ჩართვა 

კომპეტენტური პირების და 

ტექნიკის 

„სთ+5 წთ“ სახანძრო ჯგუფის 

უფროსი 

დრო მითითებულია პირობითად 

აქტივობებს შორის ინტერვალის 

დაცვის მიზნით 

4 ევაკუირებული 

პერსონალისა და  

სტუდენტების აღრიცხვა 
 

„სთ+1 სთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსის თანაშემწე 

ევაკუაციის 

საკითხებში 

დრო მითითებულია პირობითად 

აქტივობებს შორის ინტერვალის 

დაცვის მიზნით 

5 სამაშველო ძალების 

დახვედრა და მათი 

ინფორმირება ადგილზე 

შექმნილი საგანგებო 

ვითარების შესახებ 
 

„სთ+5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსის  

დრო მითითებულია პირობითად 

აქტივობებს შორის ინტერვალის 

დაცვის მიზნით 

6 შშმ პირისა და მისი 

დამხმარე 

პერსონალისათვის 

სათანადო დახმარების 

აღმოჩენა სხვა 

პასუხისმგებელი პირების 

მხრიდან 

„5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

წევრები და 

გადამზადებული 

პერსონალი 

დრო მითითებულია პირობითად 

აქტივობებს შორის ინტერვალის 

დაცვის მიზნით 
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36-61 

 

 

დანართი: N 6.2   

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N2 სცენარის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 

პასუხისმგებელი 

პირი 
შენიშვნა 

1 სამაშველო ჯგუფის 

გამოძახება ტელეფონით, 

ნომერზე: 112 

„სთ+5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსი 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

2 საევაკუაციო გეგმის 

მიხედვით პერსონალისა და 

სტუდენტების  ევაკუაცია 

უსაფრთხო ადგილამდე 

„სთ+10 წთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსის თანაშემწე 

ევაკუაციის 

საკითხებში 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

3 სახანძრო-სამაშველო 

საქმიანობებში ჩართვა 

კომპეტენტური პირების და 

ტექნიკის 

„სთ+5 წთ“ სახანძრო ჯგუფის  დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

4 პერსონალისა და 

სტუდენტების აღრიცხვა 

„სთ+1 სთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსის თანაშემწე 

ევაკუაციის 

საკითხებში 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

5 სამაშველო ძალების 

დახვედრა და მათი 

ინფორმირება ადგილზე 

შექმნილი საგანგებო 

ვითარების შესახებ 

 

„სთ+5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსის  

დრო მითითებულია პირობითად 

აქტივობებს შორის ინტერვალის 

დაცვის მიზნით 

6 შშმ პირისა და მისი დამხმარე 

პერსონალისათვის სათანადო 

დახმარების აღმოჩენა სხვა 

პასუხისმგებელი პირების 

მხრიდან 

„5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

წევრები და 

გადამზადებული 

პერსონალი 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 
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დანართი: N 6.3  

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N3 სცენარის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 

პასუხისმგებელი 

პირი 
შენიშვნა 

1 განგაშის გამოცხადება და 

შეტყობინება 

„სთ+5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსი 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

2 სამაშველო ჯგუფის 

გამოძახება ტელეფონით, 

ნომერზე: 112 

„სთ+10 წთ“ სამაშველო 

ჯგუფის უფროსი 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

3 ინფორმაციის მიღება, 

გადამუშავება, საგანგებო 

ვითარების შეფასება და 

შესაბამისი ღონისძიებების 

დაგეგმვა 

„სთ+5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსის 

თანაშემწე 

ევაკუაციის 

საკითხებში 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

4 საჭიროების შემთხვევაში 

სახანძრო-სამაშველო 

საქმიანობებში ჩართვა 

კომპეტენტური პირების 

და ტექნიკის 

 

„სთ+5 წთ“ 

საგანგებო შტაბი 

უფროსი 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

5 სამაშველო ძალების 

დახვედრა და მათი 

ინფორმირება ადგილზე 

შექმნილი საგანგებო 

ვითარების შესახებ 

 

 

„სთ+5 წთ“ 

საგანგებო შტაბი 

უფროსის 

დრო მითითებულია პირობითად 

აქტივობებს შორის ინტერვალის 

დაცვის მიზნით 

6 შშმ პირისა და მისი 

დამხმარე 

პერსონალისათვის 

„5 წთ“ შტაბი წევრები 

და 

გადამზადებული 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 
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38-61 

 

 

სათანადო დახმარების 

აღმოჩენა სხვა 

პასუხისმგებელი პირების 

მხრიდან 

პერსონალი მიზნით 
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დანართი: N 6.4   

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N4 სცენარის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 

პასუხისმგებელი 

პირი 
შენიშვნა 

1 განგაშის გამოცხადება და 

შეტყობინება 

„სთ+5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსი 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

2 სამაშველო ჯგუფის 

გამოძახება ტელეფონით, 

ნომერზე: 112 

„სთ+10 წთ“ სამაშველო 

ჯგუფის უფროსი 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

3 ინფორმაციის მიღება, 

გადამუშავება, საგანგებო 

ვითარების შეფასება და 

შესაბამისი ღონისძიებების 

დაგეგმვა 

„სთ+5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

უფროსის 

თანაშემწე 

ევაკუაციის 

საკითხებში 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

4 საჭიროების შემთხვევაში 

სახანძრო-სამაშველო 

საქმიანობებში ჩართვა 

კომპეტენტური პირების 

და ტექნიკის 

 

„სთ+5 წთ“ 

საგანგებო 

შტაბისს უფროსი 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

5 სამაშველო ძალების 

დახვედრა და მათი 

ინფორმირება ადგილზე 

შექმნილი საგანგებო 

ვითარების შესახებ 

 

 

„სთ+5 წთ“ 

საგანგებო შტაბი 

უფროსი 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 

მიზნით 

6 შშმ პირისა და მისი 

დამხმარე 

პერსონალისათვის 

„5 წთ“ საგანგებო შტაბი 

წევრები და 

გადამზადებული 

დრო მითითებულია 

პირობითად აქტივობებს 

შორის ინტერვალის დაცვის 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

40-61 

 

 

სათანადო დახმარების 

აღმოჩენა სხვა 

პასუხისმგებელი პირების 

მხრიდან 

პერსონალი მიზნით 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

41-61 

 

 

დანართი N 7.1 

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N1 სცენარის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 

პასუხისმგებელი 

პირი 
შენიშვნა 

1 განადგურებული ტექნიკის 

მოშორება 

მომხდარიდან 1-2 

დღეში 

მატერიალურ 

ტექნიკური 

რესურსების 

მომმარაგებელი 

 

2 აღდგენითი და სარემონტო 

სამუშაოების დაწყება 

მომხდარიდან 

მეორე დღეს 

სასწავლებლის 

გენერალური 

დირექტორი 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

42-61 

 

 

 

დანართი:  N 7.2 

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N2 სცენარის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 

პასუხისმგებელი 

პირი 
შენიშვნა 

1 მიყენებული ზარალის 

აღრიცხვა/შეფასება 

მომხდარიდან 1-2 

დღეში 

მატერიალურ 

ტექნიკური 

რესურსების 

მომმარაგებელი 

 

2 აღდგენითი და სარემონტო 

სამუშაოების დაწყება 

მომხდარიდან 

მეორე დღეს 

სასწავლებლის 

გენერალური 

დირექტორი 
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საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

43-61 

 

 

 

დანართი: N 7.3  

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N3 სცენარის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 

პასუხისმგებელი 

პირი 
შენიშვნა 

1 გადახდილი/დაზიანებული 

შენობის შეფასება 

 

მომხდარიდან1-2 

დღეში 

მატერიალურ 

ტექნიკური 

რესურსების 

მომმარაგებელი 

 

2 მიყენებული ზარალის 

აღრიცხვა/შეფასება 

მომხდარიდან 1-2 

დღეში 

მატერიალურ 

ტექნიკური 

რესურსების 

მომმარაგებელი 

 

3 აღდგენითი და სარემონტო 

სამუშაოების დაწყება 

მომხდარიდან 

მეორე დღეს 

სასწავლებლის 

გენერალური 

დირექტორი 
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საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

44-61 

 

 

 

დანართი:  N 7.4  

 

გასატარებელი ღონიძიებების აღწერა N4 სცენარის მიხედვით 

 

№ ღონისძიება 
შესრულების 

პერიოდი 

პასუხისმგებელი 

პირი 
შენიშვნა 

1 გადახდილი/დაზიანებული 

შენობის შეფასება 

 

მომხდარიდან 1-2 

დღეში 

მატერიალურ 

ტექნიკური 

რესურსების 

მომმარაგებელი 

 

2 მიყენებული ზარალის 

აღრიცხვა/შეფასება 

მომხდარიდან 1-2 

დღეში 

მატერიალურ 

ტექნიკური 

რესურსების 

მომმარაგებელი 

 

3 აღდგენითი და სარემონტო 

სამუშაოების დაწყება 

მომხდარიდან 

მეორე დღეს 

სასწავლებლის 

გენერალური 

დირექტორი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

45-61 

 

 

დანართი N 8 

საგანგებო შტაბი წევრების შეტყობინების 

ს ქ ე მ ა 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამაშველო ჯგუფის 

კოორდინატორი მევლუდ 

სარხანიძე 593282099 

შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სამსახური - 112; 

სასწრაფო-112; 

საპატრულო პოლიცია-112; 

სამედიცინო რეაგირების ჯგუფის 

უფროსი/ქიმიური და რადიაციული 

რეაგირების ჯგუფის უფროსი - ექთანი: 

თამარ მიქელაძე 558060308 

საგანგებო სიტუაციების მართვის ჯგუფის 

უფროსი - 

სასწავლებლის გენერალური დირექტორი  

- ანზორ დიასამიძე 599691555 

 

 

ანზორ დიასამიძე 599 691555 

 

599691555 
 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

მართვის განყოფილების 

უფროსი - 

ირაკლი ბეჟანიძე 

577 220 697 

მატერიალურ ტექნიკური მომარაგების 

ჯგუფის უფროსი - რესურსების 

ურზუნველყოფის კოორდინატორი:  

ირაკლი გოგიტიძე 579 244459 

საგანგებო სიტუაციების მართვის ჯგუფის 

უფროსის თანაშემწე ევაკუაციის საკითხებში  

- ვახტის და  შრომის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი  

მინდია თავართქილაძე  

598091573  



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

46-61 

 

 

 

დანართი N 9.1 

 

 

ევაკუაციის გეგმა 

 

პირველი სართული 

 

1.  
 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

47-61 

 

 

 

 

 

დანართი N 9.2  

 

ევაკუაციის გეგმა 

 

მეორე სართული 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

48-61 

 

 

 

დანართი N 9.3  

 

ევაკუაციის გეგმა 

 

მესამე სართული 

 

 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

49-61 

 

 

 

დანართი N 9.4  

 

ევაკუაციის გეგმა 

 

მეოთხე სართული 

 

 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

50-61 

 

 

 

დანართი N 9.5  

 

ევაკუაციის გეგმა 

 

მეხუთე სართული 

 

 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

51-61 

 

 

 

დანართი N 9.6  

 

ევაკუაციის გეგმა 

 

მეექვსე სართული 
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საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

52-61 

 

 

 

დანართი N 10 

 

საკადასტრო აგეგმვითი - აზომვითი ნახაზი 
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53-61 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

54-61 

 

 

 

 



შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის  გეგმა 
 

55-61 

 

 

 

დანართი N 11 

 

სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების 

ნ უ ს ხ ა 

 

N დასახელება რაოდენობა ერთეული 

1 ფანრები 2 ცალი 

2 რეზინის ჩექმები 25 წყვილი 

3 რესპირატორი (კარტრიჯებით) 20 ცალი 

4 ცეცხლმაქრი 22 ცალი 

5 გადასატანი ცეცხლმაქრი (50კგ) 1 ცალი 

6 სახანძრო სტენდი 1 კომპლექტი 

7 მიმთითებელი ჯოხი 15 ცალი 

8 ხმის გამაძლიერებელი (რუპორი) 1 ცალი 

9 სასიგნალო ჟილეტი 10 ცალი 

10 ელ. ბურღის კომპლექტი 2 ცალი 

11 ბრტყელტუჩა,  2 ცალი 

12 სახრახნისი 4 ცალი 

13 ჩაქუჩი 3 ცალი 

14 სახანძრო ცული 4 ცალი 

15 პირველადი დახმარების ყუთი (გადასატანი) 1 ცალი 

16 საკაცე 1 ცალი 

17 არტაშანი 2 ცალი 

18 რაცია (საერთო გახმონავებით) 1 ცალი 

19 ჰიდრანტი 12 ცალი 

20 ცეცხლგამძლე ხელთათმანი 15 წყვილი 

21 პირველადი დახმარების ოთახი 1  

22 სასუნთქი აპარატი (ბალონისებრი) 4 კომპლექტი 

23 სახანძრო ჩაფხუტი 5 ცალი 
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56-61 

 

 

24 ჩაფხუტი 30 ცალი 

25 სახანძრო ქამარი 4 ცალი 

26 სამაშველო ქამარი 4 ცალი 

 

 

       წყლის ავზი 5000 ლიტრიანი თავისი ელექტროტუმბოთი დაერთებულია ჰიდრანტების საერთო ქსელში, 

რომლიც უზრუნველყოფს დამატებით წყლის მიწოდებას მუდმივად.  
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დანართი 12 

 

საგანგებო შტაბი შემადგენლობა 

 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა 
საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

1 ანზორ დიასამიძე საგანგებო შტაბის  უფროსი 599691555 

2 მინდია თავართქილაძე საგანგებო შტაბის წევრი 598091573 

3 ირაკლი ბეჟანიძე საგანგებო შტაბის წევრი 577222697 

4 ირაკლი გოგიტიძე საგანგებო შტაბის წევრი 579244459 

5 თამარ მიქელაძე საგანგებო შტაბის წევრი 558060308 
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დანართი N 13 

 

სამაშველო ჯგუფის შემადგენლობა 

 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა 
საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

1 მევლუდ სარხანიძე სამაშველო ჯგუფის კოორდინატორი  593282099 

2 თამთა ჩხეიძე სამაშველო ჯგუფის წევრი (პირველი 

სართული) 

577495749 

3 ვლადიმერ ბოგდანოვი სამაშველო ჯგუფის წევრი                   

(მეორე  სართული) 

593514706 

4 ნათია დიასამიძე სამაშველო ჯგუფის წევრი                    

(მესამე  სართული) 

579799922 

5 გურამ ქათამაძე სამაშველო ჯგუფის წევრი                 

(მეოთხე  სართული) 

593402218 

6 ომარ დიასამიძე სამაშველო ჯგუფის წევრი                 

(მეხუთე სართული) 

551301203 

7 ირაკლი გოგიტიძე სამაშველო ჯგუფის წევრი                

(მეექვსე სართული) 

579244459 
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პერსონალის გაცნობის ფურცელი 
 

№ სახელი, გავრი თანამდებობა 
გაცნობის 

თარიღი 
ხელმოწერა 

1 მაია დავითიანი სასწავლო პროცესის მენეჯერი   

2 

თამთა ჩხეიძე პროფესიულ სტუდენტებთან, 

მსმენელებთან და თანამშრომლებთან 

ურთიერთობის განყოფილების 

საქმისმწარმოებელი 

 

 

3 მზია დუმბაძე  არქივარიუსი   

4 სოფიკო მამულაძე მთავარი ბურალტერი   

5 ილია ნიქაბაძე პიარ-მენეჯერი   

6 ლონდა მიქელაძე საქმისმწარმოებელი   

7 

ომარ დიასამიძე პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და 

პროფესიულ სტუდენტებთან 

ურთიერთობის განყოფილების  

უფროსი 

 

 

8 ჟუჟუნა დიასამიძე ბიბლიოთეკის გამგე   

9 მალვინა ურუშაძე ბიბლიოთეკის უფროსი   

10 თამილა მიქელაძე თამარ მიქელაძე   

11 
ირაკლი გოგიტიძე შესყიდვების და სამეურნეო 

განყოფილების უფროსი 
 

 

12 ირაკლი ბეჟანიძე 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

მართვის განყოფილების უფროსი 
 

 

13 ანა მუშამბაძე ბიბლიოთეკარი   

14 ზურაბ დიასამიძე შესყიდვების მენეჯერი   

15 დავით ჩხაიძე  
სასწავლო საამქროებისა და 

სახელოსნოების უფროსი 
 

 

16 ირაკლი წივწივაძე საფინანსო განყოფილების უფროსი   

17 ბადრი გიორგაძე სასწავლო გემის უფროსი მექანიკოსი   

18 მონიკა დიასამიძე 
წვრთნისა და სერტიფიცირების 

საქმისმწარმოებელი 
 

 

19 ალიკო ბარამიძე სასწავლო გემის კაპიტანი   

20     
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