
 

 

 

 

 

 

სასწავლო   

მოდული EF1: 

 

დარწმუნდით, რომ მცენარეულ საფარზე გავრცელებული ხანძრის 

ადგილას თქვენი ქმედება ხელს უწყობს თქვენთვის და გარშემო 

მყოფთათვის საფრთხის შემცირებას. 

 

ქვეთავი 1.1: სამუშაო ტერიტორიაზე არსებული საფრთხის ფაქტორების გამოვლენა 

და მოსალოდნელი რისკის შეფასება 

 

ქვეთავი 1.2: სამუშაო ტერიტორიაზე მოსალოდნელი რისკის შემცირება 

 

ქვეთავი 1.3: სამუშაო ტერიტორიაზე წარმოქმნილ ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებულ საგანგებო ვითარებაზე რეაგირება 

 

 

 მიმდინარე სასწავლო მოდულის შესახებ: 
 

მიმდინარე სასწავლო კურსი მიმოიხილავს უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებულ იმ საკითხებს, რომლებიც სასოფლო სივრცეში, 

მცენარეულ საფარზე გავრცელებული ხანძრის მართვის სამუშაოებში 

ჩართული ცალკეული პირების მიერ გამოიყენება, ცეცხლის ჩახშობის ან 

კონტროლირებული წვის პროცედურების განხორციელებისას.  

სწავლება ისეა ჩამოყალიბებული, რომ მისი გამოყენება შესაძლებელი 

იყოს ნებისმიერი მცენარეული საფარის შემთხვევაში: ტყე, ბუჩქნარი, 

ბალახი ან ტორფი. 

აღნიშნული მასალის სამიზნე აუდიტორიაში იგულისხმებიან ის 

ადამიანები, რომლებიც მოღვაწეობენ სახანძრო სამსახურში, საფერმერო 

და სატყეო, სამონადირეო მეურნეობის მართვის, ბუნების დაცვის, 

მიწით სარგებლობისა და რეკრეაციული მართვის სფეროში. ამ 

ადამიანების ფუნქციაში შედის მცენარეებით დაფარულ ტერიტორიაზე 

მოდებული ხანძრის მართვაში მონაწილეობის მიღება, როგორც სრული 

სამუშაო დროის განმავლობაში, ისე ნახევარი განაკვეთით, ასევე 

მოხალისედ მუშაობისას.  

 

 

გვერდი 1 

EuroFire materials were translated in 2012 into Georgian language with the support of the Organization for 
Security and Co-operation in Europe (OSCE) within the framework of an Environment and Security (ENVSEC) 
Initiative (www.envsec.org) project.  

EuroFire მასალები ითარგმნა ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის 

(ეუთო) მიერ, გარემოსა და უსაფრთხოების (ENVSEC) ინიციატივის ფარგლებში. 
 

  



  

 

 ამ სასწავლო კურსის ასათვისებლად საჭიროა, აჩვენოთ, რომ 

შეგიძლიათ: 
 

 მცენარეულ საფარზე გავრცელებული ხანძრის სამუშაო 

ტერიტორიაზე არსებული საფრთხის ფაქტორებისა და რისკის  

შეფასება 

 დაიცვათ ორგანიზაციული სახანძრო პროცედურები 

 უსაფრთხოდ იმუშაოთ ხანძრის გავრცელების ადგილზე  

 დაეხმაროთ და ხელი შეუწყოთ სხვა მეხანძრეებს  

 ხანძრის დროს მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება, 

ორგანიზაციული პროცედურების ფარგლებში და 

საკანონმდებლო თუ გარემოს დაცვის მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

 

 

 

 

საკვანძო სიტყვები და  

ფრაზები: 

 

იმისათვის, რომ კარგად გაიაზროთ მიმდინარე სასწავლო მოდულის 

შინაარსი და მასში აღწერილი აქტივობები, მნიშნელოვანია, შეძლოთ 

გამოყენებული ტერმინოლოგიის გაგება. მოცემული განმარტებები ამაში 

დაგეხმარებათ.  

 

ცეცხლსაწინააღმდეგო 

ბარიერი 

ყველა აშენებული თუ ბუნებრივად არსებული ბარიერი და ხანძრის 

დამუშავებული განაპირი, რომელიც ცეცხლის გასაკონტროლებლად 

იხმარება. 

პირდაპირი იერიში ხანძრის გამაკონტროლებელი მოქმედება, გამოყენებული პირდაპირ 

ცეცხლთან მიმართებაში. 

რისკის დინამიკის 

შეფასება 

საფრთხის ფაქტორების გამოვლენის, რისკის შეფასების და რისკის 

გამორიცხვისა თუ შემცირებისათვის საჭირო ქმედებების 

განხორციელების აქტიური უწყვეტი პროცესი. ყოველივე ეს ხანძრის 

დროს არსებულ სწრაფად ცვალებად გარემოებებში მიმდინარეობს. 

ხანძრის მოქმედება იმის გამომჟღავნება, თუ როგორ რეაგირებს ხანძარი სხვადასხვა 

საწვავზე, ამინდსა და ტოპოგრაფიაზე, რაც ხანძრის ინტენსივობაში და 

გავრცელების სიჩქარეში გამოვლინდება. 

ხანძრის საშიშროების 

ფაქტორები 

ხანძრის მოქმედებასთან დაკავშირებული საფრთხე, რომელიც 

ადამიანებს ან გარკვეულ ქონებას ემუქრება. 

ხანძრის ინტენსივობა ენერგიის გამონთავისუფლების იმპულსი ან სიჩქარე, რომელიც 

ცეცხლისგან ზემო მიმართულებით მიდის, ხშირად უკავშირდება ალის 

სიმაღლეს. 

ხანძრის გაჩენის რისკი ხანძრის გაჩენის პოტენციალი. 

სახანძრო დახმარების 

სამსახური 

სატყეო უბნის დაცვის სამსახური, ქონების დაცვის სამსახური ან 

კომპანიის ოფისი, სადაც შეგვიძლია სახანძრო მხარდაჭერის მიღება. 

ცეცხლსაწინააღმდეგო 

თავშესაფარი (ანგარი) 

ადგილი, სადაც ხანძართან ბრძოლისთვის განკუთვნილი 

აღჭურვილობა ინახება. 

ხანძრის სახეობა ნიადაგის, ზედაპირული ან კენწეროებში გავრცელებული ხანძარი. 



ყველაზე გავრცელებული სახეობა ზედაპირულია. 

ხანძრის ამინდი პროგნოზირებული კლიმატური პირობები, რომლებიც მოიცავს წვის 

პერიოდს, განსაკუთრებით ქარს, ჰაერის ტემპერატურას და 

შედარებითი ტენიანობა. 

ცეცხლის ალის სიმაღლე ცეცხლის ალის დაბოლოებასა (კენწეროს) და მისი ფუძის შუა ნაწილს 

(ძირითადად მიწის ზედაპირი) შორის არსებული დისტანცია, ხანძრის 

ინტენსივობის მაჩვენებელი. 

ფლანგი ხანძრის გვერდითი მხარეები. 

ფლანგის მხრიდან 

იერიში 

პირდაპირი იერიშის ყველაზე გავრცელებული სტრატეგია, რომლის 

დროსაც ხანძართან ბრძოლა იწყება ხელსაყრელი საყრდენი 

პუნქტიდან, შემდგომ კი გადაადგილდება ფლანგის გასწვრივ 

სათავის/თავის მონაკვეთის მიმართულებით. 

საწვავი მასალა მცენარეების სახეობა, რაოდენობა, ორგანიზება, გავრცელება და 

ტენიანობის შემცველობა. საწვავი მასალა შესაძლოა იყოს: ნიადაგის 

(ტორფი, ფესვები), ზედაპირული (მცენარეული ნაგავი, ბალახი, 

ბუჩქნარი) ან საჰაერო (ხეები). 

საფრთხის ფაქტორი ყველაფერი, რასაც ზიანის მიყენება შეუძლია, მაგალითად: 

სატრანსპორტო საშუალებები, ქიმიკატები, ელექტრობა, მოწყობილობა, 

კიბეზე მუშაობა და ა.შ. 

სათავე/თავის მონაკვეთი ხანძრის ფრონტი, რომლის მონაკვეთშიც გავრცელების ყველაზე 

მაღალი სიჩქარე აისახება 

ქუსლი (უკანა 

მხარე/უკანა მონაკვეთი) 

ხანძრის უკანა მხარე, მისი წარმოშობის კერასთან ახლოს 

ცხელი წერტილი ხანძრის პერიმეტრზე ან მის ფარგლებში არსებული მბჟუტავი ან 

მოკაშკაშე წვის პატარა მონაკვეთი; ტერმინი, რომელიც ძირითადად 

ხანძრის ნარჩენის ჩაქრობის ეტაპზე იხმარება 

არაპირდაპირი იერიში ხანძრის გამაკონტროლირებელი აქტივობა, მისი ნაპირიდან 

მოშორებით, მაგალითად, შემხვედრი ცეცხლის წაკიდება 

LACES დამკვირვებლები, საქმის კურსში ყოფნა, ინფორმაციის გაცვლა, 

გაქცევის მარშრუტები და უსაფრთხო ზონები 

წარმოშობის კერა ადგილი, საიდანაც ცეცხლი წარმოიშვა 

გავრცელების სიჩქარე  ის სიჩქარე, რომლითაც მიმდინარეობს ცეცხლის გავრცელება ხანძრის 

სათავეში/თავის მონაკვეთში 

რისკი რისკი არის დიდი თუ მცირე შანსი იმისა, რომ პიროვნება დაზიანდეს 

ამა თუ იმ საფრთხის ფაქტორების შედეგად, იმ მითითებებთან ერთად, 

თუ რამდენად სერიოზული შეიძლება იყოს ზარალი.  

 

ტოპოგრაფია მიწის ზედაპირის ფორმა, განსაკუთრებით ფერდობის დაქანება და 

ფერდობის გვერდი 

ბუნებაში 

გავრცელებული ხანძარი 

ხანძარი, რომელიც ვერ კონტროლირდება 

 

 

 

 

გვერდი 3 

 

 

 

 



 

 

ქვეთავი 1.1: 

 

სამუშაო ტერიტორიაზე არსებული საფრთხის ფაქტორების გამოვლენა 

და მოსალოდნელი რისკის შეფასება 

 

 

 რისი გაკეთება უნდა შეგეძლოთ:  

 

 1 უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის სწორად 

დასახელება და სამუშაო პერიმეტრზე განთავსება 

2 იმ სახიფათო ფაქტორების განსაზღვრა, რომლებიც შესაძლოა, 

გამოვლინდეს თქვენი სამუშაო ფუნქციების შესრულების 

ნებისმიერ ეტაპზე, რამაც დასაშვებია, თქვენ ან სხვა ადამიანებს 

ზიანი მიაყენოს 

3 იმ რისკების შეფასება და პრიორიტეტებად დაყოფა, რომლებიც 

შესაძლოა, გამოწვეულ იქნას სამუშაო ადგილზე არსებული 

სახიფათო ფაქტორების შედეგად 

4 ნებისმიერი საფრთხის ფაქტორის შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდება, რომელიც თანაგუნდელთათვის, 

ხელმძღვანელთათვის და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი 

პირ(ებ)ისთვის საფრთხეს წარმოადგენს 

5 ნებისმიერი საფრთხის ფაქტორის მოგვარება, რომელიც 

წარმოადგენს საფრთხის დაბალ დონეს ორგანიზაციული 

პოლიტიკის, კანონმდებლობისა და გარემოს დაცვის 

მოთხოვნების თანახმად 

6 ხანძრის გარემოს ლოგიკური შეფასება და ადგილობრივი ხანძრის 

მოქმედების წინასწარ განსაზღვრა 

7 რისკის დინამიკის შეფასების მეთოდების გამოყენება 

 

 მიმდინარე ქვეთავი მოიცავს: 

 

 ა. საფრთხის ისეთი ფაქტორების განსაზღვრა, რაც შეიძლება მოიცავდეს: 

 

(i) ბუნებრივ გარემოს, მათ შორის ტოპოგრაფიას, მცენარეებსა და 

ცხოველებს 

(ii) ხანძრის გარემოსა და მოქმედებას 

(iii) საფრთხის ისეთ ფაქტორებს, რომლებიც ცეცხლთან არ არიან 

დაკავშირებულნი, იგულისხმება საწვავი მასალა, ამინდი, 

აღჭურვილობა/მოწყობილობა, სატრანსპორტო საშუალებები და 

საჰაერო ხომალდები 

(iv) ოპერაციებს 

(v) მიწის ზედა/მიწისქვეშა მომსახურეობას 
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ქვე-თავი 1.1-ს 

გაგრძელება 

 

 რისი ბ. რისკის შეფასება შემდგომზე დაყრდნობით: 

 

(i) გარემოში არსებული პირობები 

(ii) აღჭურვილობის ან ტექნიკური (მექანიზირებული) 

მოწყობილობების გამოყენება და ტექნიკური მხარდაჭერა 

(iii) სახიფათო მოქმედება ან სამუშაო პრაქტიკა 

(iv) მასალებისა და სხვა ნივთიერებების გამოყენება 

(v) შემთხვევითი გაჟონვა 

 

 რა უნდა იცოდეთ და გესმოდეთ: 
 

a ტერიტორიის ძირითადი გეოგრაფიული და ეკოლოგიური 

მახასიათებლები 

b ხანძრის სამკუთხედი და ცეცხლის ჩახშობის მეთოდები 

სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით 

c საფრთხის ფაქტორები, რომლებიც მინიშნებულია სითბოს 

გადაცემის მექანიზმის, წვის სახეობისა და ხანძრის ტიპის 

მეშვეობით 

d ხანძრის გარემოს გავლენა ხანძრის მოქმედებაზე და პირად 

უსაფრთხოებაზე 

e კვამლითა და ცეცხლის ალის სიმაღლით ხელმძღვანელობა 

ინსტრუმენტების უსაფრთხო სარგებლობისთვის, ტაქტიკისა და 

სტრატეგიების შერჩევისათვის 

f ინსტრუმენტები, მეთოდები, ტაქტიკა და სტრატეგიები, 

რომლებიც მცენარეულ საფარზე გავრცელებულ ხანძართან 

ბრძოლისათვის გამოიყენება 

g როგორ უნდა განხორციელდეს უსაფრთხო მოქმედება 

ბუჩქსაჭრელი მანქანის, მექანიკური ხერხის, სატრანსპორტო 

საშუალების, ტრაქტორების, ბულდოზერების, ვერტმფრენებისა 

და საჰაერო ხომალდების სიახლოვეს მუშაობისას 

h როგორ უნდა იმუშაოთ ერთობლივი იერიშისას მითითებების 

მიხედვით, გუნდურად, სხვადასხვა ინსტრუმენტებით, 

ტექნიკებითა და სტრატეგიებით  

 

 

ქვეთავი 1.2: 

 

სამუშაო ტერიტორიაზე მოსალოდნელი რისკის შემცირება 

 

 რისი გაკეთება უნდა შეგეძლოთ: 

 

 1 მოქმედებების უსაფრთხო შესრულება მითითებების მიხედვით, 

ორგანიზაციული პოლიტიკისა და პროცედურების, ასევე 

მწარმოებელისა და კანონიერი მოთხოვნების შესაბამისად 
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ქვე-თავი 1.2-ს 

გაგრძელება 

 

 

 

 2 მიზნების უსაფრთხო განხორციელება, ორგანიზაციული 

პროცედურების ფარგლებში 

3 ჯანმრთელობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

რისკების აღმოჩენა, თქვენი შესაძლებლობებისა და სამუშაო 

ვალდებულებების ფარგლებში 

4 პასუხისმგებელი მუშაკებისთვის ნებისმიერი სახის რჩევის 

მიცემა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის რისკების 

შემცირებასთან დაკავშირებით, თქვენი სამუშაო 

ვალდებულებების ფარგლებში  

5 აქტიური დაკვირვება სამუშაოების ზემოქმედებაზე, რაც 

გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე, ჰიდრაციაზე და 

დაღლილობაზე, როგორც თქვენს, ისე გარშემომყოფთა 

შემთხვევაში 

6 დამკვირვებლების როლის განსაზღვრა, მუდმივად ვითარების 

საქმის კურსში ყოფნა და გაქცევის მარშრუტებისა თუ უსაფრთხო 

ზონების საჭიროებისამებრ გამოყენება 

7 პირადი დამცავი აღჭურვილობის შესაბამისი მომზადება, მოვლა 

და  ჩაცმა 

 

 მიმდინარე ქვეთავი მოიცავს: 

 
 ა. პირად საკითხებს: 

 

(i) ადრე არსებულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს 

(ii) ფიზიკურ ჯანმრთელობას 

(iii) გადაღლილობას 

(iv) სტრესს 

(v) სითბურ დაძაბულობას, სითბური ზემოქმედების შედეგად 

დაუძლურებას ან სხეულის გადახურებას 

(vi) ჰიპოთერმიას 

(vii) მზის დამწვრობას / ქარისგან სახის აქერცვლა/დასკდომას 
 

ბ. პირადი დამცავი აღჭურვილობა (პდა): 
 

(i) ჩაფხუტი/სახის დამცავი/დამცავი სათვალეები 

(ii) ცეცხლგამძლე დამცავი სამოსი 

(iii) ხელთათმანები 

(iv) ცეცხლგამძლე ფეხსაცმელი 

(v) სასმელი წყალი 

(vi) სმენის ორგანოების დამცავი 
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გ. ხანძრის მოქმედება: 
 

(i) სხივური სითბო (სითბური გამოსხივება) და ძლიერ 

გაცხელებული ჰაერი 

(ii) კვამლი და მტვერი 

(iii) ხანძრის მიმართულების ან გავრცელების სიჩქარის სწრაფი 

ცვალებადობა 

(iv) ცეცხლის ალის სიმაღლისა და ხანძრის ინტენსივობის სწრაფი 

ცვალებადობა 
 

დ. აღჭურვილობა/მოწყობილობები: 
 

(i) ხმაურისგან გამცავი და სმენის ორგანოების დამცავი 

(ii) მოძრავი ნაწილები 

(iii) მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებები 

(iv) ქიმიკატები, საწვავი მასალა და სხვა სახიფათო ნივთიერებები 
 

ე. სამუშაო ადგილზე განსახორციელებელი პოლიტიკა: 

 

(i) სამუშაო მეთოდებისა და მოწყობილობების უსაფრთხო 

გამოყენება 

(ii) სახიფათო ნივთიერებების უსაფრთხო გამოყენება 

(iii) სიგარეტის მოწევა, საკვების, სასმელი წყლისა და წამლების 

მიღება  

(iv) შესვენება 

(v) საგანგებო სიტუაციებში განსახორციელებელი პროცედურები 
 

 რა უნდა იცოდეთ და გესმოდეთ: 
 

 a მცენარეულ საფარზე გავრცელებული ხანძრის დროს სამუშაო 

ტერიტორიაზე სახიფათო ფაქტორების გააზრება და მათი 

ზემოქმედების გამორიცხვისა თუ შემცირების გზების დადგენა 

b ფიზიკური ჯანმრთელობის მნიშვნელობის გაგება 

c მეხანძრისა და საზოგადოების უსაფრთხოების პრიორიტეტის 

გააზრება, იმ ფასეულობებთან და ქონებასთან ერთად, რომელთა 

დაცვასაც ცდილობთ 

d დამკვირვებლების როლი, ხანძრის ვითარების საქმის კურსში 

ყოფნის მნიშვნელობა და იმის აუცილებლობა, რომ გუნდის 

წევრებთან და ხელმძღვანელებთან ინფორმაციის გაცვლა 

მუდმივად შეგეძლოთ. გაქცევის მარშრუტების დადგენა, ასევე 

მათი გამოყენება და იმის ცოდნა, თუ რა დრო დაგჭირდებათ 

დანიშნულ უსაფრთხო ზონამდე მისაღწევად (LACES) 

e ხანძრის გამაკონტროლირებელი, სხვადასხვა ვითარებაში 

გამოსაყენებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების 

პროდუქტიულობა და უსაფრთხოება 
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ქვეთავი 1.3: 

 

სამუშაო ტერიტორიაზე წარმოქმნილ ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებულ საგანგებო ვითარებაზე რეაგირება 

 

 

 რისი გაკეთება უნდა შეგეძლოთ: 

 

 1. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საგანგებო 

ვითარების წარმოქმნისას დაუყონებლივ გამოიძახოთ დახმარება 

და დაიწყოთ მოქმედება არსებული გარემოებისა და სიტუაციის 

შესაბამისად 

2. დახმარების გაწევა მოთხოვნების თანახმად 

3. სიტყვიერად გაამხნევოთ ადამიანი, რომელსაც სამედიცინო 

დახმარება ესაჭიროება 

4. მისადგომი მონაკვეთის დაუყონებლივ და უსაფრთხოდ 

მომზადება, თუ ჩარევა შესაბამისი პირის მიერ უკვე 

განხორციელდა 

5. მომხდარ ინციდენტში ჩართული სხვა ადამიანებისთვის 

დახმარების შეთავაზება, მას შემდეგ, რაც თავდაპირველმა 

საფრთხემ ჩაიარა 

6. ზუსტი, მკაფიო და სრული ჩანაწერების/ოქმის მომზადება 

 

 მიმდინარე ქვეთავი მოიცავს: 

 

 ა. სიტუაციებს, სადაც: 

 

(i) არ არის ხელმისაწვდომი კომპეტენტური ადამიანი, რომელიც 

არსებულ ვითარებას გაუმკლავდება 

(ii) ხელმისაწვდომია კომპეტენტური ადამიანი, რომელიც არსებულ 

ვითარებას გაუმკლავდება 

(iii) ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საგანგებო ვითარებაში 

მყოფი ადამიანი სახიფათო ადგილას მდებარეობს 

 

 რა უნდა იცოდეთ და გესმოდეთ: 

 

 a ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საგანგებო ვითარებაში 

შესაბამისი ზომების მიღება 

b ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საგანგებო ვითარების 

მოგვარების საკითხში თქვენი საკუთარი კომპეტენტურობა 

c დაუყობელივი დახმარების გამოძახების მიზეზები 

d იმის გაგება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, არ განახორციელოთ 

ისეთი ქმედებები, რაც თქვენს შესაძლებლობებს აღემატება 
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ქვეთავი 1.3-ის 

გაგრძელება 

 

 

 

 

 e მიზეზები, რომელთა გამოც თქვენი კომპეტენციის მიღმა 

შესრულებულმა მოქმედებამ დასაშვებია, სიცოცხლეს საფრთხე 

შეუქმნას 

f ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საგანგებო ვითარებაში 

მყოფი ადამიანისთვის შესაბამისი დახმარების უზრუნველყოფა 

და მისი საუკეთესო მდგომარეობაში შენარჩუნება 

g ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საგანგებო ვითარებაში მყოფ 

ადამიანზე შოკის გავლენა და აღნიშნულის ეფექტური გზებით 

მოგვარება 

h ვერბალური მხარდაჭერა, რომელიც საგანგებო ვითარებაში მყოფ 

დაზარალებულს ესაჭიროება 

i პოტენციური რისკი, რომელიც საგანგებო სიტუაციაში სხვა 

ადამიანებს ემუქრება  

j მიზეზები, რომელთა საფუძველზეც ინციდენტში მონაწილე სხვა 

ადამიანებს მხარდაჭერა და დახმარება უნდა შესთავაზოთ და 

აღნიშნულის განხორციელების გზები 

k შესაბამისი საკანონმდებლო მოთხოვნები, რაც დაკავშირებულია 

უბედური შემთხვევების და საგანგებო სიტუაციების დროს 

ჩანაწერების წარმოებასთან 

l პირველადი სამედიცინო დახმარების აღჭურვილობის 

განთავსება და გამოყენება, ორგანიზაციული პოლიტიკისა და 

პროცედურების თანახმად 
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პასუხისმგებლობის 

შეზღუდვის  განაცხადი 

 

 

 

 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის აღნიშნული განაცხადი არეგულირებს თქვენს მიერ ამ ვებ-

გვერდის (საიტის) გამოყენებას და მისი გამოყენებით, თქვენ სრულად იღებთ 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის აღნიშნულ განაცხადს [http://www.eurofire.eu/]. გთხოვთ 

გაითვალისწინოთ, რომ ამ საიტზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება, შეიცვალოს ან 

განახლდეს გაფრთხილების გარეშე. გლობალური ხანძრის მონიტორინგის ცენტრი, სახანძრო 

და სამაშველო სამსახურის საერთაშორისო ასოციაცია და შ.პ.ს. სოფლის გარემოს 

განვითარების ინიციატივა (სამივე ერთად წარმოადგენს EuroFire-ის პროექტის პარტნიორებს) 

[და ამ ვებ-გვერდის მფლობელები] გამორიცხავენ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღებას 

(კანონით მაქსიმალურად დასაშვებ დონეზე) აღნიშნულ საიტზე მითითებული ინფორმაციის 

გამოყენებასთან ან ნებისმიერი მასალის ჩამოტვირთვასთან დაკავშირებით. საიტზე 

არსებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს ლეგალურ ან პროფესიონალურ რეკომენდაციას. 

ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი ინფორმაცია და/ან მასალა განკუთვნილია მხოლოდ და 

მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო მიზნებისთვის და არ განსაზღვრავს ისეთ ინფორმაციას ან 

მასალას, რომელსაც კონკრეტული მიზნის განხორციელებისთვის უნდა დაეყრდნოთ. 

EuroFire-ის პროექტის პარტნიორები [და ამ ვებ-გვერდის მფლობელები] საკუთარ თავზე 

პასუხისმგებლობას არ იღებენ  წარმოდგენილ ინფორმაციაში არსებული ნებისმიერი 

შეცდომისთვის, დაუდევრობისთვის ან დამაბნეველი განცხადებებისთვის; ასევე ნებისმიერი 

დანაკარგვისთვის, ზარალისთვის ან უხერხულობისთვის, იმ ადამიანთან მიმართებაში, 

რომელიც აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოქმედებდა, იქნება ეს ზარალი 

პირდაპირი, არაპირდაპირი თუ აღნიშნულის შედეგად გამოწვეული. თქვენ არ უნდა 

დაეყრდნოთ ამ ვებ-გვერდის შინაარსს და არ იმოქმედოთ წარმოდგენილ ინფორმაციაზე 

დაფუძნებით, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტისგან პროფესიონალური 

რჩევის მიღების გარეშე, სათანადო იურისდიქციის ფარგლებში. შესაძლოა, მიმდინარე 

განაცხადს დაემატოს პასუხისმგებლობის შეზღუდვის სხვა განაცხადი ამ ვებ-გვერდის 

გარკვეულ შინაარსთან ან ნაწილებთან დაკავშირებით. ამ საიტზე წარმოდგენილი სხვა ვებ-

გვერდების მისამართები (ბმულები) განკუთვნილია მხოლოდ და მხოლოდ 

ინფორმირებისათვის და EuroFire-ის პროექტის პარტნიორები [და ამ ვებ-გვერდის 

მფლობელები] საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას არ იღებენ იმ ინფორმაციასთან 

დაკავშირებით, რომელსაც მომხმარებელი სხვა ბმულების გახსნით ან საიტების 

მონახულებით მიიღებს, ასევე აუცილებელი არ არის, მფლობელები ეთანხმებოდნენ სხვა 

საიტებზე გამოთქმულ მოსაზრებებს. მიმდინარე ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი ინფორმაცია 

დასაშვებია, შეიცავდეს შეხედულებებს ან მოსაზრებებს, რომლებიც თუ სხვაგვარად არ არიან 

განსაზღვრულნი, არ წარმოადგენენ EuroFire-ის პროექტის პარტნიორების, ნებისმიერი 

ასოცირებული კომპანიის ან ამასთან დაკავშირებული პირის მოსაზრებებს, რომელთა 

მიმართებაშიც აქვთ რაიმე ვალდებულება ან პასუხისმგებლობა. ინფორმაცია დაცულია 

საავტორო უფლებების და ინტელექტუალური საკუთრების კანონებით და სანამ სპეციალური 



განცხადებით ან სხვა საშუალებით წერილობით არ გაიცემა უფლება, მანამდე შეგიძლიათ 

ისარგებლოთ ინფორმაციით და კოპირება გაუკეთოთ მხოლოდ და მხოლოდ პირადი, 

არაკომერციული მიზნებისთვის, შესაბამისი დასტურის საფუძველზე. 

 

EuroFire-ის პროექტის პარტნიორები არ იძლევიან იმის გარანტიას, რომ მიმდინარე ვებ-

გვერდზე არსებული ფუნქციები იქნება უწყვეტი ან უშეცდომო, რომ ნაკლი გამოსწორდება ან 

რომ ამ საიტის მხარდამჭერი სერვერი ვირუსებს ან ტექნიკურ ნაკლს არ შეიცავს. თქვენ 

აღიარებთ, რომ თქვენს პასუხისმგებლობაში შედის, საკუთარი მოთხოვნების შესაბამისად, 

სათანადო პროცედურებისა და ვირუსების შემოწმების სამუშაოების განხორციელება (მათ 

შორის ანტი-ვირუსის პროგრამის დაყენება და უსაფრთხოების ზომების მიღება). აღნიშნულ 

საიტზე არსებული ინფორმაცია და წარმოდგენილი შინაარსი შეესაბამება შოტლანდიის 

კანონმდებლობას. მიმდინარე ვებ-გვერდი რეგულირდება შოტლანდიის კანონმდებლობით 

და განურჩევლად ყველა მომხმარებელი ვალდებულია, დაექვემდებაროს შოტლანდიის 

სასამართლოს კანონმდებლობას, ნებისმიერი სარჩელისა თუ სხვა ქმედებების შემთხვევაში, 

რომლებიც საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციასთან ან მის გამოყენებასთან არის 

დაკავშირებული. თუ აღნიშნულ საიტზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ეწინააღმდეგება სხვა 

ქვეყანაში მოქმედ კანონმდებლობას, მაშინ ეს ვებ-გვერდი არ არის განკუთვნილი იმ ქვეყანაში 

მცხოვრები პირებისთვის. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მსგავს კანონმდებლობას 

ექვემდებარება ვერ იქნება უფლებამოსილი, ისარგებლოს ჩვენი მომსახურეობით ან ამ საიტზე 

გამოქვეყნებული ნებისმიერი ინფორმაციით. 
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