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Bölmə EF5: Ocaq qalama üsullarının tətbiqi  
 
Element 1.1: 
 
 
Element 1.2:  

 
Bitki yanğınlarında istifadə məqsədilə, ocaq qalama alətləri və köməkçi 
avadanlıqlardan istifadə 
 
Qeyd olunan yanğın planlarına riayət etməklə ocaq qalama alətlərinin 
tətbiqi  

  
Bu bölmə barədə: 

 Bu bölmədə fərdlər və onların çalışdığı agentliyin idarəetmə strukturu 
tərəfindən kənd yerlərində bitki örtüyü yanğınlarının idarə olunması, 
yanğınların söndürülməsi yaxud sözügedən yanğın əməliyyatlarında 
istifadə olunan rabitə vasitələrindən bəhs edilir.  
Bu bölməni istənilən bitki örtüyünə tətbiq etmək mümkündür: meşə, 
kolluq, ot örtüyü yaxud torf bataqlığı 
Bu bölmə bitki örtüyü yanğınların idarə olunması üzrə tam yaxud yarım 
ştatlı əsasda çalışan, yanğın xidmətləri, kənd təsərrüfatı, meşəçilik, 
ovçuluq, təbiətin mühafizəsi, təbii öt örtüyü və təbii ehtiyatların bərpası 
işlərinə cəlb olunan şəxslər üçün nəzərdə tutulur. 
 

 Bunlara nail olmaq üçün aşağıda qeyd olunanlarla bağlı müvafiq 
bacarığa malik olduğunuzu nümayiş etdirməlisiniz: 

• Ocaq qalama əməliyyatlarında bitki örtüyünün alışdırılması 
üçün müvafiq alışqan cihazların hazırlanması və istifadəsi  

• Yanğın üzrə təşkilati qaydalara riayət  
• Yanğın zonasında təhlükəsiz fəaliyyət 
• Yanğın zonasında çalışan digər şəxslərə köməklik  
• Yanğın hadisəsinə təşkilati qaydalar çərçivəsində müvafiq 

şəkildə cavab vermə 
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Əsas söz və 
ifadələr:  

Bu bölmənin mahiyyətini və burada təsvir olunan fəaliyyətləri 
başa düşmək üçün, burada istifadə olunan terminləri tam 
anlamaq tələb olunur. Bu bölmənin sonunda qeyd olunan 
anlayışlar sizə bu işdə yardımçı olacaqdır 

Lövbər nöqtəsi  Ən münasib yer, yanğının yayılması üçün maneə rolunu oynayır. 
Yanğın zolağının qurulması bu nöqtədən başlayır. Yanğın zolağı 
qurularkən, yanğının böyüməsi ehtimalını azaltmaq üçün istifadə 
olunur.  

Yanğının əks 
istiqamətə doğru 
yayılması  

Təsadüfi yanğın cığırında yanacaq materialının sərf olunması 
məqsədilə nəzarət zolağının daxili sərhədi boyunca qalanan ocaq  

Yanğının əks 
istiqamətə 
yönəldilməsi 

Təsadüfi yanğın cığırında yanacaq materialının sərf olunması 
məqsədilə nəzarət zolağının daxili sərhədi boyunca qalanan ocaq 
və/yaxud yanğının isti hava sütunun gücünün istiqamətinin 
dəyişdirilməsi  

Nəzarət altında 
alışdırma 

Yanğın sərhədi və nəzarət xətti arasındakı yanacaq materialını 
sərf etmək yaxud nəzarət zolağını genişləndirmək məqsədilə 
zolağın içərisində ocaq qalanması  

Nəzarət xətti 
(yanğın zolağı) 

Yanğının yayılmasını məhdudlaşdırmaq üçün yanğın söndürmə 
və planlı yanğın əməliyyatları zamanı təbii yaxud süni qurulmuş 
qoruyucu divar, yanğın sərhədi  

Damcı fənəri Boğazlıq, yanacaq axınına nəzarət cihazı, fitil və odluqla təmin 
olunmuş, alışqan yanacaq üçün əl kanistri. Normalda istifadə 
olunan yanacaq dizel və benzinin qarışığıdır. Bu, yanğının əks 
istiqamətə doğru yönəldilməsi və planlı yanğın məqsədilə 
qalanan ocaqların alışdırılması üçün istifadə olunur.  

Yanğın mühiti Yanğın dinamikasını və təsirləri müəyyən etmək üçün ətraf 
şəraitlər, təsirlər və topoqrafiyanın dəyişkən qüvvələri və havadır.  

Yanğının 
dinamikası 

Yanacaqlar, hava və topoqrafiyanın qarşılıqlı təsiri ilə müəyyən 
olunduğu kimi, ocağın qalanması, alovun artması, yanğının 
yayılması və digər müvafiq fenomenlərə təsir tərzidir.  

Yanacaq 
materialında 
nəmlik miqdarı 

Yanacağın mütləq quru çəkisinin faizi kimi ifadə olunan 
yanacağın maye tərkibidir.  

Yanacaq 
materialının yükü 

Ərazi vahidinə görə kəmiyyətcə yanacağın çəkisi ilə ifadə olunan 
yanacaq miqdarıdır. Bu, xalis quru çəki ilə göstərilən mövcud 
yanacaq materialı (istifadə olunan yanacaq) yaxud ümumi 
yanacaq materialı ola bilər.  

Yanacaq 
materialının növü 

Bitki örtüyünün tipi, miqdarı, yerləşməsi, paylanması və nəmlik 
miqdarı 

Ocaq qalama 
qaydası 

 Müəyyən yanğın dinamikasını əldə etmək üçün planlı yanğın, 
yanğının əks istiqamətdə yönəldilməsi yaxud nəzarət zonasının 
yaradılması üçün alışdırma üsulları. Ümumi istifadə olunan ocaq 
qalama qaydaları aşağıdakılardır: əks istiqamətə yönəltmə, yana 
doğru yönəltmə, vahid, zolaqvarı, yüksək zolaqvari 

Planlı yanğın  Ehtiyatların idarə olunması məqsədinə nail olmaq üçün, müəyyən 
ətraf mühit şəraitlərində və müəyyən olunmuş sərhədlər daxilində 
yanğının planlı tətbiqi. Qeyd: Bu termin “nəzarətli yanğın” 
termininin əvəzinə istifadə olunmuşdur.  
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 Bitki örtüyü yanğınlarında istifadə məqsədilə, Ocaq qalama 
alətləri və köməkçi alətlərin hazırlanması  

  
Aşağıdakı qabiliyyətlərə malik olmaq tələb olunur: 

1. İstehsalçıların tövsiyələrinə uyğun olaraq gündəlik texniki 
təmir işlərinin görülməsi, yanacaq doldurulması və ilkin 
yoxlama işlərinin aparılması  

2. Yanacaq materialının vəziyyətinə görə müvafiq ocaq 
qalama alətinin seçilməsi və hazırlanması  

3. Ocaq qalama alətlərinin və yanacağın nəqliyyat vasitəsinə 
yüklənməsi və yerləşdirilməsi  

4. Avadanlıqların və təchizat hissələrinin təhlükəsizliyi və 
mühafizəsinin təmin olunması  

5. Şəxsi mühafizə məqsədli avadanlıqların hazırlanması və 
yoxlanması  

6. Bütün müddət ərzində özünün və digərlərinin təhlükəsizliyi 
və sağlamlığının qorunması  

7. Müvafiq hüquqi, təşkilati və ekoloji tələblərə uyğun olaraq, 
ehtiyatlar və materialların idarə olunması  

  
  

Bu elementə daxildir  
A. Ocaq qalama alətləri: 
i. Qaz fənəri, 
ii. Damcı fənəri 
iii. Dizel odluq 

 
B. Aşağıdakılardan istifadə etməklə ocaq qalama alətlərinin 

hazırlanması və texniki təmiri:  
i. Əl alətləri 
ii. Digər texniki təmir alətləri 

 
C. Aşağıdakı vəziyyətlərdə: 
i. İstehsalat bazası 
ii. Sahədə/əməliyyatlar zamanı  

 
D. Şəxsi mühafizə məqsədli avadanlıqlar: 
i. Şlem/Üz üçün qoruyucu/Eynəklər 
ii. Yanğına davamlı paltar 
iii. Əlcəklər 
iv. İstiliyə davamlı çəkmələr 
v. İçməli su 
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 Bunları bilmək və anlamaq lazımdır: 
a. Avadanlıq, materiallar və məhsullardan təhlükəsiz istifadə üzrə 

təchizatçıların və istehsalçıların göstərişləri  
b. Yanacağın təhlükəsiz qarışma nisbətləri  
c. Yanacaq materialların təhlükəsiz daşınması üçün tələblər və 

metodlar  

 Xüsusi yanğın planlarına riayət etməklə ocaq qalama alətlərinin 
tətbiqi  

 Aşağıdakıları yerinə yetirmək qabiliyyəti tələb olunur: 
1. Yanğın mühitinin məntiqi olaraq qiymətləndirilməsi və yanğın 

dinamikasının proqnozlaşdırılması  
2. Brifinq zamanı verilən göstərişlərin təsdiq edilməsi 
3. Xüsusi yanğın planlarına əməl etməklə ocaq qalama alətinin 

tətbiqi 
4. Ocaq qalama zamanı yanğının dinamikasına nəzarət və 

plandan yayınmalarla bağlı hesabatın verilməsi  
5. Yanğın dinamikası təhlükəlidirsə və/yaxud təhlükəli olma 

ehtimalı varsa, müvafiq tədbirin görülməsi 
6. Hava şəraitləri və yanğın dinamikasında dəyişikliklərin 

müşahidə edilməsi və bununla bağlı hesabatın hazırlanması  
7. Ocaq qalama əməliyyatları zamanı, brifinqlər və təşkilati 

qaydalar çərçivəsində nəzarət dəstəsi ilə əlaqə saxlama və 
onlarla birlikdə fəaliyyət  

8. Ocaq qalama alətinin söndürülməsi  
  

 Bu element aşağıdakıları əhatə edir: 
A. Ocaq qalama alətləri: 
i. Qaz fənəri 
ii. Damcı fənəri 
iii. Dizel odluğu  

 
B. Yanacaq materialının şəraiti  
i. Yanacağın nəmliyi  
ii. Yanacağın tipi  
iii. Yanacağın yükü  

 
C. Yanğının idarə edilməsi əməliyyatlarında ocaq qalamadan 

üsulundan istifadə:  
i. Paralel və dolayı həmlə  
ii. Qoruyucu divar  

 
 Aşağıdakıları bilmək və anlamaq tələb olunur: 

a. Ocaq qalama və yanğın dinamikasına təsir edən ətraf mühit 
faktorları  

b. Yanğın dinamikasına təsir etmək və təşkilati qaydalar 
çərçivəsində yanğın planının məqsədlərinə nail olmaq üçün 
müxtəlif ocaq qalama qaydalarından istifadə üsulları  

c. Özünün və dəstə üzvlərinin və bütün ictimaiyyətin təhlükəsizliyi 
və sağlamlığına tüstünün təsiri  

d. Yanğına nəzarət dəstəsinin bir hissəsi kimi digər ocaq qalama 
alətləri, əl alətləri, nasosları ilə birlikdə yaxud fərdi istifadə 
olunan ocaq qalama alətlərinin məhsuldarlıqları və 
məhdudiyyətləri  

e. Yanğın nəzarətçilərinin rolu, yanğının faktiki vəziyyətindən 
xəbərdar olma, bütün müddət ərzində dəstə üzvləri və dəstə 
rəhbəri ilə əlaqə yaratmağa müvəffəq olma. Evakuasiya 
marşrutları, həmçinin onlardan istifadə vaxtı və təhlükəsiz 
zonaya çatmaq üçün tələb olunan müddət barədə xəbərdar 
olma.  
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Məsuliyyətdən İmtina bəyanatı 
 

 

 

Bu yazılı imtina bəyanatı sizin bu veb-saytdan istifadənizi tənzimləyir və bu veb-saytdan 
istifadə etməklə siz bu imtina bəyanatını tam qəbul etmiş hesab olunursunuz. Nəzərə 
almalısınız ki, bu veb saytdakı məlumatlar hər hansı bildirişsiz dəyişdirilə yaxud 
yenilənə bilər. Ümumdünya Yanğın Monitorinq Mərkəzi, Beynəlxalq Yanğın və 
Xilasetmə Xidmətləri Assosiasiyası, Kənd Ərazilərinin Inkişafı Təşəbbüsləri MMC (Rural 
Development Initiatives Ltd.) ("EuroFire" Partnyorları ilə birlikdə) [və bu veb saytın 
idarəçiləri] bu veb sayta məlumatların yüklənməsi, saytda olan məlumatlardan istifadə 
yaxud hər hansı məlumatın saytdan yüklənməsi ilə bağlı heç bir məsuliyyəti qəbul etmir 
və bütün öhdəlikləri (qanunvericilik əsasında icazə verilən həddə qədər) istisna edir. Bu 
veb saytdakı məlumatlar hüquqi və peşəkar məsləhət hesab edilmir. Bu veb saytdakı 
məlumatlar və/yaxud materiallar yalnız ümumi məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Hər 
hansı xüsusi məqsədlərlə əlaqədar, o cümlədən müqavilələrin bağlanması üçün həmin 
məlumatlara etibar etmək yolverilməzdir.  

EuroFire Tərəfdaşları [və bu veb saytın sahibləri] bu saytda olan hər hansı məlumatın 
yaxud bəyanatın tamlığı yaxud dəqiqliyi ilə bağlı və ya həmin məlumatlara etibar 
edilməsi nəticəsində meydana çıxan itki və zərərlər (belə bir zərərin birbaşa, dolayı 
olub-olmasından asılı olmayaraq) üçün heç bir məsuliyyət daşımır. Bu veb saytda 
verilənlərə etibar etmək və öz müvafiq yurisdiksiyanızda müvafiq ixtisaslaşmış 
şəxslərdən peşəkar məsləhət almadan bu məlumata əsaslanaraq davranmaq olmaz. Bu 
veb saytda konkret məzmun yaxud hissələrlə bağlı bu imtina bəyanatına əlavə olaraq 
xüsusi imtina bəyanatları da tətbiq oluna bilər. Bu səhifələrdən digər veb ünvanlara 
linklər yalnız məlumat xarakterlidir və EuroFire Tərəfdaşları (və bu veb saytın idarəçiləri) 
bu vebsayta keçid yaxud vebsaytdan digər saytlara giriş, yaxud həmin linklərdə verilən 
məlumatlarla bağlı hər hansı məsuliyyət yaxud öhdəlik almır və sözügedən linklərdə 
ifadə olunan fikirləri təsdiqləmir. Bu veb saytda verilən məlumat, əksi qeyd olunmadığı 
təqdirdə, hər hansı bütün EuroFire Tərəfdaşlarının yaxud onların, qarşısında şərti 
(ötürülmüş) öhdəlik yaxud məsuliyyət daşıdığı filial təşkilatının və hər hansı şəxsin rəy 
və düşüncələrini əks etdirmir.  

Bu saytda verilən bütün məlumatlar müəllif hüquqları və əqli mülkiyyət qanunları 
əsasında qorunur və əksi açıq ifadə edilmədiyi yaxud yazılı razılığa gəlinmədiyi 
təqdirdə, bu saytda yerləşdirilən məlumatlar, şəxsi, qeyri-ticarət məqsədləri üçün 
müvafiq bildiriş əsasında əldə oluna yaxud yüklənilə bilər.  

EuroFire Tərəfdaşları bu veb-saytda verilən funksiyaların fasiləsiz və səhvsiz olmasına, 
nöqsanların aradan qaldırılmasına, bu veb saytı təmin edən serverin virussuz olmasına 
zəmanət vermir. Siz təsdiq edirsiniz ki, daxil edilən və çıxarılan məlumatların dəqiqliyi ilə 
bağlı öz konkret tələblərini təmin etmək məqsədilə, adekvat proseduraların və virus 
əleyhinə yoxlamaların (antivirus və təhlükəsizlik sisteminin yoxlamaları) həyata 
keçirilməsi sizin məsuliyyətinizdir.  
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Bu veb saytdakı məlumat və digər məzmunlu materiallar Şotlandiya qanunvericiliyinə 
uyğun tərtib olunmuşdur. Bu veb sayt Şotlandiya qanunvericiliyinə əsasən 
tənzimlənməli və şərh olunmalı və bu veb saytın bütün istifadəçiləri bu veb sayt yaxud 
ondan istifadə ilə əlaqədar yaranan hər hansı iddialar yaxud işləri qeyd-şərtsiz olaraq 
Şotlandiya məhkəmələrinin yurisdiksiyasına təqdim etməlidir. Əgər bu veb-saytda hər 
hansı materialın istənilən digər ölkədə tətbiq olunan qanunlara zidd olması aşkar 
olunarsa, o zaman həmin ölkədən olan şəxslərin bu sayta girişi məhdudlaşdırılır və 
yaxud sözügedən qanun qarşısında məsul olan şəxslər saytda təmin olunan xidmətlər 
yaxud məlumatlardan yararlana bilməz. 

 




