
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bölmə EF1: Təlim:  Bitki yanğınları zamanı iş yerində həyata keçirdiyiniz 
tədbirlərin sizə və başqalarına qarşı riskləri azaltdığına əmin olun.  

 
 

 
 
 
Giriş: 
 
Bu təlim materialları EuroFire Səviyyə 2 kvalifikasiya standartı EF1 üzrə dəstək 
xarakteri daşıyır. Bitki yanğınları zamanı iş yerində həyata keçirdiyiniz tədbirlərin sizə 
və başqalarına qarşı riskləri azaltdığına əmin olun. 
 
Bu sənəd bitki örtüyündə yanğınların idarə olunması məqsədilə əl alətlərindən 
istifadə etməsi tələb olunan insanlar üçün nəzərdə tutulur. Bu təlim yanğının 
idarəolunması əməliyyatlarının asan, risk səviyyəsi, mürəkkəblik və yanğın 
dinamikasının alçaq və operatorun birbaşa nəzarət altında olduğu hallar üçün 
nəzərdə tutulur.  
 
Yanğının idarə edilməsi üsulları ilə bağlı bütün milli və yerli qanunlara əməl 
olunmalıdır. Bundan başqa, əməliyyata başlamazdan əvvəl yerli torpaq sahibləri ilə 
məsləhətləşmə aparıla bilər yaxud onlar öz razılıqlarını bildirə bilərlər.  
 
Bu bölmə üzrə təlim rəsmi təlim, yönləndirmə və fərdi göstəriş metodları əsasında 
təmin olunur. Özü-öyrənmə yalnız materiallar barədə bilmə və onları anlama ilə 
məhdudlaşdırılmalıdır və praktiki olaraq tətbiq olunmur. Bu üsul yalnız birbaşa 
nəzarət altında həyata keçirilməlidir.  
 
Bu bölmə üzrə nominal/şərti/icra edilən təhsil saatı 20-30 saatdır.  
 
EuroFire pilot layihədir. Təlim materialı davam edən prosesin bir hissəsi kimi 
qiymətləndiriləcək. Yekun məlumatlar www.euro-fire.eu internet səhifəsində verilmişdir.  
 
Bu material üzrə hədəf auditoriyası: yanğın xidmətləri, kənd təsərrüfatı, meşəçilik, 
ovçuluq təsərrüfatı, təbiətin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən davamlı istifadə, təbii 
otlaq, torpağın istifadəsi və istirahətin idarəolunması sahəsində çalışan insanlardır. 
Onların rolu, tam yaxud yarım yarım-ştat əsasda bitki yanğınlarının idarəolunması 
zamanı köməklik etməkdən ibarədir.  
 
 



EuroFire kvalifikasiya standartları ilə qarşılıqlı əlaqə və riskin idarə edilməsi 
 
Gözlənilən təlim nəticələrini geniş şəkildə anlamaq üçün EuroFire kvalifikasiya 
standartlarına istinad olunmalıdır. Standartın bölmələri bunlardır: modulun mövzusu, 
elementin(lərin) mövzusu, bu bölmə üzrə əsas sözlər və frazalar, görə biləcəyiniz 
işlər, həmçinin bilinməsi və dərk olunması tələb olunan faktlar.  
 
Təlimin daha yaxşı şəkildə dərk edilməsi məqsədilə bütün EuroFire kvalifikasiya 
standartları üzrə yardımçı materiallar tərtib edilmişdir. Onlar, müəyyən hədəf qrupu 
üçün uyğunlaşdırıla və yenilənə bilər. Bu modul üzrə təlim materialı standartlarda 
verilən bütün təlim nəticələrini təmin etmək məqsədilə digər modullar üzrə yardımçı 
sənədlərlə birlikdə istifadə edilməlidir.  
 
Avropa Birliyinin (AB) hər bir ölkəsində Sağlamlıq və Təhlükəsizlik qanunvericiliyi kimi 
qəbul edilmiş müxtəlif AB Təhlükəsizlik Direktivləri vardır. Bu qanunvericilik iş yerində 
təhlükəsizlik və sağlamlığın təkmilləşdirilməsi, habelə iş ilə bağlı hadisələrin və 
xəstəliklərin azaldılması məqsədilə işlənib hazırlanmışdır. Yerləşdiyiniz məkan, 
agentlik və təşkilat ilə bağlı bütün zəruri təhlükəsizlik qanunvericiliyinə, riskin 
idarəolunması üzrə təlimatlara və proseduralara riayət olunmalıdır.  
 
 
Könüllü (eyni anda) təhsil: 
 

EF2 – Bitki yanğınlarına nəzarət etmək üçün üsulların və taktikaların tətbiqi  
 
 
Növbəti təhsil: 
 

EF 3 – Bitki yanğınları zamanı briqada daxilində və nəzarətçilər ilə əlaqə 
(işlənib hazırlanmalıdır) 
EF 4 – Bitki yanğınlarına nəzarət etmək üçün əl alətlərinin tətbiqi  
EF 5 – Nasosla vurulan sudan istifadə edərək bitki yanğınlarına nəzarət 
(işlənib hazırlanmalıdır) 
EF 6 – Yaşıllıqda Ocaq Qalama üsullarının tətbiqi  

 
 
Təlim Məqsədləri: 
 

• Bitki yanğını zamanı iş yerində təhlükənin və risklərin qiymətləndirilməsi  
• Təşkilati yanğın proseduralarına əməl olunması  
• Yanğın yerində təhlükəsiz fəaliyyət göstərmək  

 
• Yanğın yerində işləyərkən digərlərinə köməklik göstərmək  

 
• Yanğın hadisəsi zamanı təşkilati, qanunvericilik və ekoloji tələblərə uyğun 

olaraq hərəkət etmək  
 
 



Əsas sözlər və frazalar: 
 
Nəzarət Xətti, Birbaşa həmlə, Riskin Dinamik Qiymətləndirilməsi, Yanğın dinamikası, 
Yanğın Təhlükəsi, Yanğın İntensivliyi, Yanğın Riski, Yanğın Dəstək Ofisi, Yanğın 
nəzarət avadanlıqlarının saxlanılması üçün yer, Yanğın Növü, Yanğın Havası, Alovun 
Uzunluğu, Yan tərəf, Yandan Həmlə, Yanacaqlar, Təhlükə, Əsas Yanğın, Alt Tərəf, 
Yanğın Parçası, Yanma nöqtəsi, Dolayı Həmlə, “LACES”, Yanğın baş verən yer, 
Yanğının yayılma sürəti, Risk, Topoqrafiya, Təsadüfi yanğın 
 
Tətbiq etmə: 
 

• Əsas riskin idarə edilməsi  
 
Təsadüfi yaxud planlı yanğının bir çox potensial təhlükəsi vardır, belə ki, bunlardan 
bəziləri hətta qəzaların baş verməsinə səbəb ola bilər. Riskin idaəredilməsinin 
məqsədi qəzaların qarşısını almaq və baş verə biləcək zərəri minimuma endirməkdir. 
Riskin idarə edilməsi yalnız rəhbərlər və menecerlərə deyil, hər kəsə aiddir. 
Təhlükəsizlik məsələləri üzrə təhlükəsizlik və məlumatlandırma üçün hər kəs 
məsuliyyət daşıyır. Bu məsələ isə işçi heyəti və nəzarətçilər arasında iki tərəfli proses 
olmalıdır. 
 
Bəzən təhlükə və risk terminləri qarışdırılır. Zərərə səbəb ola bilən hər bir hadisə 
təhlükə hesab edilir, risk isə həmin zərərin ciddilik dərəcəsinin göstəricisi olmaqla, 
hər hansı bir şəxsin, bu və ya digər təhlükələrdən zərər çəkməsi ehtimalıdır.  
 
 
Riski qiymətləndirmək üçün 5 tədbirin həyata keçirilməsi təşkilat üçün təhlükəsiz iş 
təcrübələri yaratmağın ən yaxşı yoludur. Fərdlər də bütün bu tədbirlərə cəlb edilə 
bilər. 
 

Tədbir 1 Təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi  
Tədbir 2 Kimin və nə dərəcədə zərər çəkə biləcəyi müəyyənləşdirilməli 
Tədbir 3 Riskin qiymətləndirilməsi və ehtiyat tədbirlərinin seçilməsi  
Tədbir 4 Nəticələrin qeydə alınması və onların həyata keçirilməsi  
Tədbir 5 Qiymətləndirmənin nəzərdən keçirilməsi və zərurət yarandığı halda 

yenilənməsi  
 
Nəzarət olunan yanğın yaxud yanğının yatırılması üçün cəlb edilən fərdlər uzun 
müddət açıqda işləyirlər. Belə əməliyyatlar zamanı riskin idarəolunması davamlı və 
dinamik proses olmalıdır. Təhlükəsiz olması üçün riskin qiymətləndirilməsi və 
idarəolunması iş təcrübələrinə daxil edilməlidir. Riskin dinamik qiymətləndirilməsi 
konsepsiyası bu prosesə kömək edir. 
 
 
Riskin Dinamik Qiymətləndirilməsi: 
 
Riskin qarşısının alınması yaxud azaldılması məqsədilə fəal şəkildə təhlükələrin 
müəyyənləşdirilməsi, risklərin qiymətləndirilməsi və tədbirlərin görülməsi üzrə 
davamlı proses; qeyd olunanların hər biri öz növbəsində hadisənin vəziyyətinin tez 
bir zamanda dəyişməsinə səbəb olur. 
 
Qeyd etmə yaxud icra yanaşması məntiqi cəhətdən eyni olmalıdır. Hər bir təhlükədə 
kimin zərər çəkə biləcəyi aydılaşmalıdır, çünki bu sizə riskin idarə edilməsi üçün ən 
yaxşı yolun müəyyənləşdirilməsində yardımçı olacaq. 



 
Hər bir təhlükə üçün özünüzə aşağıdakı sualları verin:  
 

• Mən təhlükədən tamamilə xilas ola bilərəmmi? 
• Xilas ola bilməyəcəyim təqdirdə, risklərə necə nəzarət edə bilərəm?  

 
Risklərə nəzarət edərkən verilən prinsipləri mümkünsə aşağıdakı qaydada tətbiq 
edin: 
 

• Daha az riskli seçimə cəhd edin  
• Təhlükə ilə üzləşmə halının qarşısını alın 
• İşinizi təhlükənin azaldılması istiqamətində qurun  
• Fərdi Mühafizə Avadanlığından istifadə edin  
• Təchiz edilən məişət obyektlərindən istifadə edin  
 

İş yeri mühiti, o cümlədən xüsusilə yanğınla bağlı təhlükələrə daxil olan risklər misal 
üçün, nəqliyyat hadisələri mühüm təhlükədir.  
 
Bədbəxt hadisələr təhlükəsiz şəraitdə yaxud təhlükəsiz iş nəticəsində baş verir. 
Əksər vaxtlarda isə təhlükəsiz iş və insan amili bədbəxt hadisələrə səbəb olur.  
 
Yanğın yeri mühiti bir sıra potensial təhlükələrə gətirib çıxarır ki, bu zaman ilk verilən 
suallar bunlar olur: “ümumiyyətlə mən niyə burdayam?” yaxud “mənim buradakı 
məqsədim nədir?” Bu, nəzarət olunan yanğın əməliyyatlarını icra edən insanlar üçün 
plana riayət edərək yanğın təhlükəsizliyi zolaqlarının yaradılması yaxud yaşayış 
yerlərinin yaxşılaşdırılması ola bilər. Təsadüfi yanğınla mübarizə apararkən 
yanğınsöndürənlərin başlıca məqsədi nəyisə adətən aşağıdakı qaydada qorumaqdır: 
 

• İnsan həyatı, ilk növbədə yanğınsöndürənin  
• Yaşayış yerləri 
• Əmlak 
• Təbii ehtiyatlar 

 
Hər birimiz təhlükəni müəyyən etmək üçün görmə, eşitmə, toxunma və qoxu 
hisslərinə etibar edirik. Lakin yanğın şəraitində hisslərimizi aldada və ya qarışdıra 
bilən səs, tüstü və dəm qazı kimi bəzi amillər vardır. Aşkar, o cümlədən aşkar 
olmayan təhlükələrə və risklərə nəzarət etmək üçün təhlükəsiz iş təcrübələrini 
təkmilləşdirmək və istifadə etmək lazımdır.  
 
Həmçinin insanlar uzun müddət ekstremal şəraitdə fəaliyyət göstərirlərsə, o zaman 
onlar təhlükələri normal olaraq düşünməyə başlayır və onları asanlıqla qəbul edir. 
Lakin onlar istənilən təhlükəli işin çox riskli olduğu yerlərdə təhlükə şəraitində 
işləyirlər. Bu cür vəziyyətlərdə intizamlı yanaşma, təlimatlara, iş proseduraları və 
təhlükəsiz iş təcrübələrinə əməl olunması vacib məsələdir. Təhlükəsizlik üçün hər 
kəs məsuliyyət daşıyır.  
 
Uzun illər ərzində, müxtəlif ölkələrdə təsadüfi yanğınlarla mübarizə apararkən 
yanğınsöndürənlər öz həyatlarını itirmişlər. Təyyarə qəzalarından yanğın 
dinamikasına qədər bir çox amillər həmin ölümlərə səbəb olmuşdur. Sonu ölüm 
yaxud ölüm təhlükəsi ilə nəticələnən yanğınların dörd əsas ortaq xüsusiyyəti vardır: 
 

• Nisbətən kiçik yanğınlar yaxud aldadıcı, az radiasiyalı yerlərdə iri yanğınlar  
• Ot və kollar kimi nisbətən tez alışan yanacaqlar  



• Küləyin istiqamətində yaxud surətində gözlənilməz dəyişiklik olan zaman  
• Yanğının topoqrafik şəraitə cavab verdiyi və yamac yuxarı qalxdığı yer 

 
Bu cür xoşagəlməz vəziyyətə gətirib çıxaran ümumi faktorlar müəyyənləşdirilmiş, 
həmçinin həmin təhlükələrə və risklərə nəzarət etmək üçün təhlükəsiz iş sistemləri 
təkmilləşdirilmişdir. Aşağıdakı yaddaş qeydlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir: 
“LACES”, Müşahidə, Yanğın göstərişləri və 18 Təhlükəli vəziyyətlər. Qeyd olunanlar 
Əlavə 1-də verilmişdir. 
 
 
Qruplarda təhlükəsizlik məsuliyyəti  
 
Təhlükəsizlik üzrə məsuliyyət fərdlər, nəzarətçilər, menecerlər və təşkilati 
proseduralar vasitəsilə təşkil olunur. İlk məsuliyyət – fərdlərin özünün, həmkarlarının, 
qrupun və ətrafındakı insanların sağlamlığının qeydinə qalmasıdır. İşçilərin cüt 
işlədikləri yerlərdə, bir-birinin təhlükəsizliyini və ümumi vəziyyətini nəzərdən keçirmək 
üçün “dost sistemi”nin istifadəsi xüsusilə faydalıdır. 
 
Fərdlərin öz nəzarətçiləri və qrup ilə əlaqələrinin olması son dərəcə əhəmiyyətlidir. 
Fərdlər: 
 

• Nəzarətçiləri hər zaman harada olmaları barədə xəbərdar etməli  
• Nəzarətçiləri ilə əlaqədə olmalı  
• Özlərinin və qruplarının işlərini bilməli  
• Digər qrup üzvlərinin harada və nə işlə məşğul olduqlarını bilməli 
• Ərazini tərk etmək üçün təcili evakuasiya planlarını bilməlidirlər  

 
 
Fərdlərdən sonra təhlükəsizlik üzrə növbəti cavabdeh şəxs nəzarətçidir (bilavasitə 
işçilərə nəzarət edən). Təhlükəsizlik məsələlərinin açıq müzakirəsinə imkan yaratdığı 
üçün onunla əlaqələri inkişaf etdirmək vacibdir. Bəzən fərdi yanğınsöndürənlər 
təhlükəni və riskləri digərlərindən öncə görə bilər və onlar təhlükəsizlik məsələləri 
üzrə məlumatı öz nəzarətçilərinin səlahiyyətinə xələl gətirmədən xəbər verməyi 
bacarmalıdırlar.  
 
Bəzi təşkilatlar təhlükəsizlik üzrə menecerləri həm yanğın yerində həm də yanğın 
yerindən kənarda təyin edir, lakin nəzarət olunan yanğında Baş Yanğınsöndürən, 
təsadüfi yanğınlarda isə Qəza Komandiri təhlükəsizlik üzrə ilkin məsuliyyət daşıyır.  
 
Yanğınla təhlükəsiz mübarizə fərdi şəxslərin qrup halında işləməsindən asılıdır. 
Davamlı əlaqə vacibdir. Hər kəs istər şifahi şəkildə, göz ilə istərsə də, radio vasitəsilə 
digər şəxslə əlaqədə olmalıdır. Fərdlər hər zaman kolleqaları ilə təmasda olduqları 
üçün cüt şəkildə işləyən işçilər “dost sistemi” istifadə olunmalıdır. İnsanlarla açıq 
yerlərdə işləyərkən tədricən ayrılmalar baş verir ki, bu halın baş verməsinə imkan 
verməyin.  
 
Yanğında iştirak edən hər kəsə təhlükəsizlik barədə brifinqlər keçilməlidir. İşçi heyəti 
yanğın zolağına getməzdən əvvəl aşağıda göstərilən ümumi təhlükəsizlik məsələləri 
barədə xəbərdar olduqlarına əmin olmalıdır. Əgər kimsə hər hansı təhlükəsizlik 
məsələsi barədə əmin olmazsa, brifinq zamanı suallar verə bilər. 
 

• Rabitə və komanda sistemini dərk etmək  
• Təlimatları anlamaq və onlara əməl etmək  



• Sizə verilən tapşırığın (ların) sizin və qrupun bacarıqları çərçivəsində 
olduğunu nəzərdən keçirmək  

• Təhlükələr, xüsusilə yanğın dinamikası və məkanı barədə məlumatlı olmaq  
• Evakuasiya marşrutlarınızı və təhlükəsizlik zonalarınızı bilmək  
• Öz lövbər nöqtənizin harada yerləşdiyi barədə xəbərdar olmaq 

 
 
1. Riskin idarəolunması: təhlükənin müəyyənləşdirilməsi və nəzarət tədbirləri  
 
Vəziyyət barədə xəbərdar olmaq  
 
Bədbəxt hadisələr çox zaman insan səhvinin nəticəsində baş verir. Fərdlər 
ətraflarındakı vəziyyət barədə davamlı olaraq xəbərdar olmalıdır. Diqqəti həddən artıq 
tapşırığa cəmləmək çox asanlıqla vəziyyət barədə məlumat itkisinə səbəb olur. 
Müntəzəm şəkildə “yuxarı, aşağı və ətrafa baxmaq” kimi sadə yoxlamalar edərək 
təhlükələrə nəzarət etmək lazımdır.  
 
 
Təbii Mühit  
 
Nəzarət olunan və təsadüfi yanğınlarla mübarizə işləri ilə əlaqədar bir çox insan tərəfindən 
nəzərə alınması tələb olunan ilk dəyişiklik, həmin işlərin açıq kəndlərdə, kənd təsərrüfatı 
torpaqlarında yaxud heyvaların otlaması və ovlanması üçün istifadə olunan açıq kəndlərdə 
keçirilməsindən ibrətdir. Bu, yalnız yanğının tikililərin və infrastrukturun olduğu kəndlərə və 
şəhərlərə sirayət etdiyi zaman olur. Belə ki, əsas məsələ kənd ərazilərində təhlükəsiz 
işləyə bilməkdir 
 
Təhlükə  Nəzarət Tədbirləri  
Havadakı dəyişikliklər  • Yerli hava şəraiti ilə bağlı sutkalıq, 

fəsilə və topoqrafiyaya uyğun hava 
təsirləri üzrə biliklərin 
təkmilləşdirilməsi  

• Yerli əhalidən yerli hava təsirlərinə 
dair məsləhətlərin alınması  

Küləyin istiqamətində və sürətindəki 
dəyişiklik səbəbindən zəif iş yeri  

• Alovlara nəzarət etmək  
• Evakuasiya marşrutlarının 

nəzərdən keçirilməsi  
Gün ərzində havanın getdikcə isti və 
quru olması yüksək yanğın intensivliyi 
yaradır 

• Müxtəlif alətlər, taktikalar və 
strategiyalar tələb oluna bilər 

• Qrupun geri çəkilməsi və yenidən 
qiymətləndirmə daha təhlükəsiz 
seçim ol bilər  

Sürüşmələr, yollar və yıxılmalar  • Rezin çəkmələrdən istifadə etmək 
və ayaqları yerə bərk basmaq  

Sıx bitki örtüyü yanğın mənzərəsini itirir 
və xilas olma çətinləşir  

• Bloklamanın təmin olunması 
• Əlavə yol axtarmaq yaxud cığır 

açmaq  
• Evakuasiya marşrutunun 

istifadəsinin asan olduğuna əmin 
olmaq 

Siz və yanğın arasında yanmamış 
yanacaq  

• Bloklamanın təmin olunması 
• Evakuasiya yolunun (yanğın 

çıxışının) yaradılması 



 

Nahamar / çətin yol 
 

• Mümkün olarsa çətin yerlərdən 
uzaq qaçmaq və yanğına müxtəlif 
tərəfdən yanaşmadan istifadə 
etmək 

• Evakuasiya marşrutlarının 
üzüyuxarı qalxmasına yol 
verməmək 

• Maneələrdən qaçmaq üçün 
evakuasiya marşrutları axtarmaq  

 
Zəhərli ilan və həşərat sancmaları  

• Fərdi Mühafizə Vasitələri 
geyinmək, o cümlədən ayıq olmaq 
və təhlükənin qarşısını almaq 
lazımdır 

• Əgər sancma olarsa, bərk sarğı ilə 
sarımaq, hərəkətsiz vəziyyətdə 
qalmaq və dərhal tibbi xidmət 
axtarmaq lazımdır.  

Budaqların, xüsusilə qurumuş və 
yanğına məruz qalmış ağacların qırılıb 
düşməsi 

• Bloka alma  
• Qarşısını almaq 
• Əgər tərpənmə hiss olunarsa, iki 

ağac uzunluğunda kənarda 
dayanmaq 
 

İtərkən yaxud yolu azarkən: 
• Tanış olmayan ərazi 
• Qatı tüstü  
• Qaranlıq  

• Ərazini tərk etməzdən əvvəl yerli 
əhalidən ərazi barədə xəritə yaxud 
qısa məlumat almaq  

• Əgər itdiyiniz yer təhlükəsizdirsə, 
orada qalın 

• Öz məkanınızı müəyyən etmək 
üçün yerli əhali yaxud digər 
yanğınsöndürənlərlə əlaqə 
yaratmağa çalışın 

• Əgər yanğın zamanı hər hansı bir 
zədə almısınızsa, təcili şəkildə 
yardım axtarın  

Tərkibində xəstəliktörədici mikroblar olan 
su (misal üçün bakteriyalar) 

• Təhlükəsiz/təmiz su içmək 
• Suyu təmizləmək lazımdır 

Natəmiz gigiyena  • Yeməzdən və içməzdən əvvəl 
şəxsi gigiyena qaydalarına əməl 
etmək 

• Qidalanma məntəqələrində və 
düşərgə ərazilərində müvafiq 
məişət ləvazimatları təchiz etmək  

 
 
Yanğın mühiti və yanğın dinamikası  
 
Bitki Yanğınlarına Nəzarət Etmək üçün Metodların və Taktikaların Tətbiqi üzrə Təlim 
bölməsi EF2-də göstərildiyi kimi yanğın mühiti – hava, topoqrafiya və yanacaq 
vəhdəti – yanğın üçbucağıdır (istilik, oksigen və yanacaq). Yanğın dinamikasına təsir 



edən ən mühüm amillər bunlardır: külək, yamac, yanacaq və cəhət. Xüsusilə 
yuxarıda qeyd edilən amillərdən iki və daha çoxu birlikdə işə düşərsə, bitki yanğınları 
davamlı olaraq hərəkət edir və dəyişir. Əgər iki yaxud daha çox faktor bir-birini 
gücləndirirsə, onların eyni xarakterli olması başa düşülür.  
 
Yanğına yanaşma zamanı ilk öncə yanğın davranışı qiymətləndirilməlidir.  
 

• Yanacağın növünə və yanğının müxtəlif hissələrində (əsas yanğın, yan 
tərəflər və alt tərəflər) alovun uzunluğuna baxmaq lazımdır.  

• Yanğının həmin nöqtələrə yayılmasına nəyin təkan verdiyini bilmək 
lazımdır. Yanğın dinamikasına təkan verən amillərin (külək, yamac, 
yanacaq və cəhət) eyni xarakterli olub-olmadığını araşdırmaq lazımdır.  

• Yanğın həmin eyni xarakterli amillərin çox/az olduğu yerlərə doğru hərəkət 
edəcək?  

 
 
Bu məlumat fərdlərə yerli yanğın dinamikasının proqnozlaşdırmasında yardımçı 
olacaq.  
 
Həmçinin təhlükəsizlik məqsədləri üçün yanğını qiymətləndirmək lazımdır. Hansı 
hissələrin təhlükəli olduğunu bilmək və qarşısını almaq lazımdır.  
 
Aşağıda verilən Şəkil 1-də əsas yanğın olan ərazidə yanğının qarşısının alınması 
üçün əsas ərazi göstərilmişdir.  
 
Alovlar kiçilməyənə qədər yanğının qarşısına keçmək olmaz. Hətta əgər alovlar kiçik 
olarsa belə, yanğın dinamikasının tez bir zamanda dəyişə biləcəyini düşünmək 
lazımdır.  
İşləmək üçün ən təhlükəsiz ərazilər, alovların alçaq olduğu adətən yanğının yan və 
alt tərəfləri hesab olunur.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             ALT TƏRƏF     YAN TƏRƏFLƏR      ƏSAS YANĞIN 
 

 
Şəkil EF 1.1.1 Yanğının xarakterik forması (əlaqəli təhlükələrlə) 

 
 
Yanğının alt tərəfi  Yanğının yan tərəfləri  Əsas yanğın 
Alçaq alovlar Mülayim alovlar  Geniş alovlar  
Zəif yayılma dərəcəsi  Mülayim yayılma dərəcəsi Sürətli yayılma dərəcəsi  
Az tüstü  Az tüstü Çoxlu tüstü 
  Çox isti hava 

 



Əsas sual yanğın dinamikasının böyük alovlu və daha güclü, yaxud kiçik alovlu və 
daha az zəif olduğunu aşkar etməkdir. İlk növbədə, birbaşa yaxud əlaqə vasitəsilə 
yanğını nəzərdən keçirərək, davamlı şəkildə yanğın dinamikası barədə xəbərdar 
olmaq, ikinci növbədə isə yanğının indi yaxud növbəti 5-10 dəqiqə, saat və günlər 
ərzində nə etmə ehtimalı olduğunu öyrənmək lazımdır. Külək, yamac, yanacaq və 
cəhət istiqamətindəki dəyişikliklər yanğın dinamikasında dəyişiklik ehtimalı üçün son 
dərəcə əhəmiyyətlidir. Yanğın dinamikası kəskin şəkildə dəyişə bilər və bunun üçün 
vəziyyət daima nəzarətdə saxlanılmalıdır.   
 
Bəzi əsas suallar: 
 

• Yanğın dinamikası harada və nə zaman dəyişəcək?  
• Vəziyyət daha pis yaxud yaxşı olacaq?  
• Yeriniz nə zaman təhlükəsiz olacaq?  
• Yerinizi nə zaman tərk etməlisiniz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şimal-qərb küləyi   Dəyişkən külək   Cənub-qərb küləyi 
 
 

Şəkil EF 2.1.9. Küləyin istiqamətindəki dəyişikliyin yanğına təsiri 
 
 
Yan tərəfdəki nisbətən mülayim yanğının sürətlə əsas yanğına çevrildiyi yerlərdə bu 
cür dəyişiklik bir sıra səbəblərdən yaxud səbəblərin cəmindən baş verə bilər: 
 

• küləyin istiqamətində dəyişikliyin olması yanğın dinamikasında dəyişiklik 
üçün ən ümumi səbəbdir, misal üçün küləyin dağlıq hissədən əsməsi 

• Yanğının dik yamacların aşağı hissəsinə çatması 
• Çoxlu tez alışan yanacaqlar ilə yanğın əraziyə doğru hərəkət edir 
• Yanğın soyuq, üzü şimala baxan yamacdan isti cənuba baxan yamaca 

doğru hərəkət alır 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Küləyin İstiqaməti 
 

Şəkil EF2.3.  Baca effekti 
 
 
Dar dik vadilərdə istilik konveksiyası, yamac və külək birləşərək adətən baca effekti 
kimi tanınan sürətli şəkildə yayıla bilən və ikinci meşə yanğınına səbəb olan yanğın 
dinamikası əmələ gətirə bilər. Yanğınsöndürənlər sürətli templə yayılan yanğın və 
yamac arasında qala bilər ki, buda onların təhlükəsiz ərazilərə kifayət qədər tez bir 
zamanda çıxmasına əngəl törədə bilər. 
 
Yanğın mühitinin qiymətləndirməsini icra edərkən təhlükə şəraitinin bir sıra təbii 
göstəriciləri vardır. Bunlar davamlı şəkildə “yuxarı, aşağı və ətrafa baxmaq” 
prosesinin bir hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir.  
 
 
Cədvəl 1. Yanğın dinamikası göstəriciləri ətrafında yuxarı, aşağı və ətrafa bax 
 
Yanğın mühiti faktorları  Göstəricilər  
Yanacağın xüsusiyyəti (Qiymətləndirmə) Davamlı tezalışan yanacaq materialları  

Bir çox quru yanacaq materialı  
Pilləli yanacaq materialları  
Ağacların yuxarı hissəsində sıx məsafə 
(<6m) (<20ft) 
Yüksək ölü yanacağın canlı yanacağa 
nisbəti 

Yanacağın nəmliyi (hiss etmək və 
ölçmək) 

Aşağı nisbi rütubət (<25%) 
10 saat nəmlik saxlama  
Quraqlıq şəraiti  
Mövsümi quruluq 



Yanacaq materialının temperaturu (hiss 
etmək və ölçmək) 

Yüksək temperatur (>30°C) (>85°F) 
Birbaşa günəşin şüalarına məruz qalmış 
yanacaqların yüksək % 
Cəhət dəyişikliyi və artan yanacaq 
temperaturu 

Ərazi (araşdırmaq) Dik yamaclar (> 50%) 
Dar vadilər  
Dağın təpəsindəki çökəkliklər 

Külək (müşahidə) 15 km/saat-dan (10 mph) yuxarı səthi 
külək 
Yüksək, sürətli hərəkət edən buludlar 
Anidən sakitləşən külək 
Dağıdıcı yaxud dəyişkən külək  

Sabitlik (müşahidə) Aydın görüntü  
Şiddətli külək və toz burulğanı 
Bulud topası 
Tüstü düz yuxarı qalxır  

Yanğın dinamikası (nəzarət) Eyri tüstü sütununu  
Kəsilmiş tüstü sütunu 
Güclü tüstü sütunu  
Dəyişkən tüstü sütunu  
Ağacların yanması  
Tüstülənən yanğının yüksəlməsi  
Kiçik alov burulğanının başlaması  
Tez-tez yanğın parçalarının yayılması  

 
 
Yanğın dinamikası üzrə təhlükə növləri və nəzarət tədbirləri aşağıda Cədvəl 2-də 
verilmişdir.  
 
Cədvəl 2. Yanğın dinamikası üzrə təhlükələr və nəzarət tədbirləri. 
 
Yanğın dinamikası ilə bağlı təhlükələr  Nəzarət tədbirləri  
Radiasiya istiliyi  • Məsafə çoxaldıqca radiasiya istiliyinin 

təsiri sürətli şəkildə azaldığı üçün 
ərazidən uzaqlaşmaq lazımdır  

• Lazım gələrsə fiziki maneələrdən (tir, 
maneə divarları, xəndək) istifadə 
etmək lazımdır, bunlar radiasiyanın 
qarşısını alır 

• Fərdi Mühafizə Avadanlıqlarından 
istifadə etmək (həmçinin metabolik 
istilik yükü) 

Haradasa sıxışıb qalma • Hər zaman yanğın dinamikası və 
yayılma barədə məlumatlı olmaq 
lazımdır 

• “LACES”, Müşahidə və Yanğın 
təlimatları və 18 ehtiyat tədbirlərinə 
əməl edərək təhlükəli vəziyyətin 
qarşısını almaq lazımdır  

Həddən artıq radiasiya istiliyinə məruz 
qalma 

• Yüksək yanğın intensivliyinin 
qarşısını almaq, yanğının yuxarı 
hissəsində 



• Yanğın yerindən uzaqda dayanın  
• Piyada: 

o Araşdırılan evakuasiya 
marşrutları ilə təhlükəsiz əraziyə 
keçin 

o Yoldaşınızın qayğısına qalın 
o Alovlar alçaq olarsa daha 

təhlükəsiz sahədə dayanın, misal 
üçün az yanacaq olan ərazilərdə 

o Fərdi Mühafizə Vasitələrindən 
İstifadə edin, qorunma üçün 
istifadə edə biləcəyiniz sığınacağı 
təmizləyin, xəndək, maneə divarı 
və tir axtarın 

o Mümkün qədər aşağı uzanın 
• Nəqliyyatda: 

o Nəqliyyatı yanacaqdan və 
yanğından kənar açıq yerdə 
saxlayın  

o Hər hansı yanacaq konteynerini 
çıxarın  

o Əraziyə dağılmış yanacağı 
təmizləyin 

o Mühərrikin işini dayandırın, işıqları 
yandırın, qoruyucu yanğın 
şlanqını hazırlayın 

o Pəncərələri, qapıları və çıxışları 
bağlayın 

o Nəzarətçi/Qərargah hadisə və 
məkan barədə xəbərdar edin 

o Mümkün olduğu qədər 
nəqliyyatdan kənarda gözləyin 

o Əgər çox isti olarsa, yanğından 
kənar nəqliyyata girin  

o Mümkün olduğu qədər 
nəqliyyatda qalın 

Tüstü və dəm qazı  • Xüsusilə uzun müddət, vacib 
olmadığı təqdirdə tüstüdə işləməyin  

• Qatı tüstü varsa – tərk edin 
• Qəbul edilmiş Fərdi Mühafizə 

Vasitələrini istifadə edin, misal üçün 
qoruyucu eynək və filtrlər 

• Bədəninizi dəm qazından 
təmizlənmək üçün təmiz ərazidə 
dincəlin.  

 • Fiziki cəhətdən sağlam olmalı 
• Tapşırığı təhlükəsiz şəkildə yerinə 

yetirmək üçün maşının işıqlarını 
yandırın və dumana qarşı əl fənərləri 
istifadə edin  

Ekstremal yanğın dinamikası  
• Alovlar  

• Hava, topoqrafiya və yanacaqlar 
barədə brifinqlər  



• Yanğın parçalarının sayının 
artması  

• Yanğın sürətli şəkildə artır 
 

• 18 Təhlükəli vəziyyətlərin qarşısını 
almaq  

• Bloklama yolu ilə erkən aşkar etmə 
• Vəziyyət barədə xəbərdar olmaq 
• Yoldaş, qrup və nəzarətçi (lər) ilə 

əlaqə saxlamaq    
• Araşdırılmış evakuasiya marşrutları 

ilə evakuasiya olunmaq  
• Müvafiq təhlükəsiz zonalardan 

istifadə etmək  
Əllərin, ayaqların və topuqların yanması, 
xüsusilə qalıqların təmizlənməsi zamanı 

• Rezin əlcəklər 
• İstiliyi əlin arxa tərəfi ilə yoxlamaq 
• Uyğun ayaqqabılar geyinmək  
• Yanmış kötük, isti və az közərən 

kömür ilə təmasdan çəkinmək  
• Təkrar alovlanmaya nəzarət etmək 

üçün bloklamanın yaradılması    
Yan tərəflərdən yanğınla əhatə olunma 

• Alov zolağının ətrafında  
• Təkrar alovlanma  
• Yeni yanğın ocaqlarının əmələ 

gəlməsi  

• Təhlükəsiz lövbər nöqtəsindən 
başladığınıza əmin olmaq 

• Yanğın xəttinin mineral torpağa 
doğru  qazıldığına, yavaş şəkildə 
közərən və irəliləyən yanğının onu 
keçə bilməyəcəyinə əmin olun 

• Sizdən yuxarıda külək istiqamətində 
təkrar alovlanmaya nəzarət etmək 
üçün bloklamanın təmin olunması  

• Yanğın xəttini keçən yanğınlara 
nəzarət etmək üçün bloklamanın 
təmin olunması  

 
 
 
Avadanlıq və nəqliyyat təhlükələri 
 
Yanğın yalnız təhlükə deyil. Vəziyyətə dair xəbərdarlıq zamanı həmçinin digər 
təhlükələr də əhatə olunmalıdır. Bura bütövlükdə yanğınla mübarizənin bir hissəsi 
kimi istifadə edilən avadanlıq və nəqliyyat vasitələri ilə bağlı təhlükələr aiddir.   
 
 
Güc avadanlıqları və nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi adətən mütəxəssis bacarığı tələb edir. 
Təlim və sertifikatlaşdırma yolu  ilə müvafiq insanları bu bacarıqlarla təmin etmək üçün hər 
bir təşkilat və ölkənin özünəməxsus üsulları vardır. Həmçinin hər bir avadanlıq uyğun Fərdi 
Mühafizə Vasitələrinə görə qiymətləndirilməlidir. Misal üçün traktor yaxud buldozer 
operatoru digər vasitələrlə yanaşı qoruyucu eşitmə cihazını da tələb edə bilər.  
 
Təhlükənin qarşısının alınması ilə əlaqədar xüsusi təlim keçməyən fərdlər üçün riski 
minimuma endirmək əsas nəzarət tədbiridir. Müxtəlif avadanlıq növü üçün tipik 
təhlükə zonaları aşağıda Cədvəl 3-də göstərilmişdir.  
 
 



Cədvəl 3. Avadanlıq və nəqliyyat təhlükələri və nəzarət tədbirləri  
 

Avadanlıq/Nəqliyyat vasitələri 
təhlükələri 

Nəzarət tədbirləri 

Əl alətləri  • Alətlərin kənarları iti, dəstəyi isə 
hamar saxlanılmalı  

• 3 metr məsafədə saxlanılmalı 
• Gəzərkən əlaətlər bel 

hündürlüyündə yerə paralel 
istiqamətdə iti kənarları öndə 
tutulmalı 

Kolqıran  • 3 metr məsafədə saxlanılmalı 
• Operatorlar üçün tələb olunan 

Xüsusi Fərdi Mühafizə Vasitələri 
və təlim  

Zəncirli mişar • Əməliyyat zamanı zəncirli mişar 
ilə ən azı iki ağac uzunluğunda 
dayanmaq lazımdır 

• Tələb olunan Fərdi Mühafizə 
Vasitələri və təlim 

Köpük konsentratı və antipirenlər • Gözlərə sırçamanın və dəri ilə 
təmasın qarşısı alınmalı 

• Fərdi Mühafizə Vasitlərini 
geyinməli (qoruyucu eynək və 
əlcək) 

• Əgər təmas olarsa dərhal 
yuyunmalı  

Yanğın şlanqları  • Su vurulana qədər alovun qarşısı 
alınmalı 

• Operatorun tarazlığını itirə 
biləcəyi üçün təzyiqin həddidən 
artıq olmasının (şırnaq reksiyası) 
qarşısı alınmalı 

Nəqliyyat vasitələri • Aqressiv şəkildə deyil, ehtiyatlı 
şəkildə idarə edilməli 

• Fənərləri istifadə edilməli 
• Yanğından kənarda ərazini tərk 

etmək üçün hazır vəziyyətdə 
saxlamalı 

Təchizatla birlikdə traktor  • Uzanaraq hərəkət edən 
hisslərdən kənarda durmalı  

• İş gedən yerdə traktorun 
ağzından kənarda durmalı 

Buldozer  • Təhlükəsiz məsafədə (minimum 2 
ağac uzunluğunda) dayanmalı 

• Maşın ərazidə hərəkət edərkən 
nəzarət edilməli 

• Yalnız sürücünün razılığı ilə 
yaxınlaşma ola bilər 

• Maşının aşağı hissəsində 
işlməməli 



Vertolyot, xüsusilə rotor pəri və təyyarə • Hər zaman pilotun təlimatlarına 
əməl etməli 

• Tələb olunan xüsusi təhlükəsizlik 
təlimi  

• Qalxma və enmə ərazilərindən 
kənarda durmalı 

Su damlaları  • Hədəf ərazisindən qısa məsafədə 
aralı durmalı 

• Hədəf ərazisinə çatdıqda uçuş 
aparatına tərəf üzü yerə uzanmalı 
və əl alətlərini yerdə bədəndən 
aralı saxlamalı 

Toz  • Qatı toz olan yerdən uzaq durmalı
• Gözləri və nəfəsi qorumaq üçün 

qoruyucu eynəklərdən, 
maskalardan yaxud geyimlərdən 
istifadə etməli  

Səs  • Çox səs olan yerdən kənarda 
dayanmalı  

• Təchiz edilmiş qoruyucu eşitmə 
cihazını istifadə etməli 

 
 
Sizə zərər gətirə bilən avadanlıq və nəqliyyat sırası aşağıda Şəkil 1.2-də verilmişdir: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Təhlükəsiz            Zona 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TƏHLÜKƏLƏR 
 
 



Əməliyyat təhlükələri  
 
Əməliyyatlar zamanı vəziyyət barədə xəbərdar olmaq lazımdır. Vəziyyət bir an 
təhlükəsiz, növbəti anda isə yanğın dinamikasında baş verən dəyişiklik yaxud yerdə 
qrupların yerini dəyişməsi səbəbindən təhlükəsiz ola bilər. 
 
Yaranan hadisələr zamanı insan amillərinin qarşısını almaq üçün iş təcrübələrində 
xüsusi əlavə nəzarət tədbirləri həyata keçirilə bilər. 
 
 
Cədvəl 4: Əməliyyat təhlükələri və nəzarət tədbirləri  
 

Əməliyyat təhlükələri Nəzarət tədbirləri 
Metabolik istilik yükü (ağır iş rejimindən 
bədən hərarəti ) 

• Misal üçün pambıq oda davamlı və 
yüngül ləvazimatlı Fərdi Mühafizə 
Vasitələrdən istifadə etməli  

• Nəzarətli şəkildə istirahət etməli 
• Tapşırıqları növbə ilə yerinə 

yetirməli və ağır yükləri 
bölüşdürməli  

• Bol-bol su içməli 
• Fiziki hazırlıq səviyyəsi yaxşı 

olmalı  
Susuzluq  • Çoxlu təhlükəsiz / təmiz su içmək 

(ən azı saatda 1 litr) 
Aşağıdakıların birləşməsi istilik 
zərbəsinə səbəb olur 

• Ağır iş səbəbindən yüksək bədən 
hərarəti  

• Yüksək hava temperaturu  
• Radiasiya istiliyi  

• İşə başlamazdan əvvəl su içməli 
• Sürəti tənzimləməli və işi 

bölüşdürməli, fasilələr verməli 
• Fərdi Mühafizə Vasitələrindən 

istifadə etməli  
• Radiasiya istiliyinin təsirini 

azaltmalı  
• Rahat geyimlər istifadə etməli 
• Qısa fasilələrlə su içməli  

Yanğından yuxarı təpənin üzərində 
yerləşərkən  

• Tüstü, istilik, sürətli yayılma, 
yanğın parçaları   

• Yanğının yuxarısındakı yerlərdən 
kənar durmalı  

• “LACES” tətbiq etməli 

Yanğından aşağı təpənin üzərində 
yerləşərkən  

• Qayalar, yanmış ağac materialları 
yanğın parçaları yaradaraq 
üzüaşağı diyirlənir   

• Aşağıda yanğına və üzüaşağı 
diyirlənən materiallara nəzarət 
etməli  

• Yuvarlanan materialların tutulması 
üçün düzgün xəndək şəkilli yanğın 
zolağının hazırlanması 

Zəif rabitə: 
• Tapşırıqlar / təlimatlar anlaşılmır   
• Əlaqə xətləri məşğuldur / əlaqə 

itir  
• Məlumat hamıya ötürülmür  

• Yoldaşınız, qrup və nəzarətçilər ilə 
əlaqə saxlamalı  

• Tapşırıqları, sualları və 
açıqlamaları dərk etdiyinizə əmin 
olmalı  

• Rabitə planını anladığınıza əmin 
olmalı: kanallar/tezliklər  

• Radionu işə salmalı və batareyanın 
kifayət edəcəyinə əmin olmalı  



• Bir birindən təcrid olunmuş şəkildə 
(ayrı-ayrılıqda) işləməməli  

İnsan amilləri: 
• Tibbi şərait 
• Bacarıqlar  
• Gərginlik  

• Tibbi yaxud fiziki vəziyyətin 
pisləşdiyi (iş qabiliyyətinə təsir 
edəcək) barədə nəzarətçiləri 
xəbərdar etməli  

• Fiziki hazırlıq 
• Təlim və hazırlıq  
• Bacarağınızdan kənar istənilən 

tapşırıq üçün nəzarətçini xəbərdar 
etməli  / yoldaşınızdan /qrupdan 
kömək almalı   

Uzun müddət tüstülü, gərgin iş şəraitində 
yorğunluq: 

• Qısa müddət 
• Uzun müddət 

• Tempinizə nəzarət etməli 
(enerjinizi tükətməməli)  

• Nəzarətli şəkildə istirahət etməli, 
vəziyyət barədə xəbərdar olmalı və 
nəzarət etməli  

• Müntəzəm fasilələr, su və qida   
• Kifayət qədər yatmalı 
• Avtomobil idarə etməməli 

Ağır yük qaldırma zamanı zədələr  • Əl ilə yükün boşaldılması və 
yüklənməsi üzrə təlim  

• Fiziki hazırlıq 
• Tapşırıqları qrup ilə bölüşməli  

 
 
2. Riskin idarəolunması: riskin qiymətləndirilməsi və nəzarət tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi  
 
Əvvəldə riskin qiymətləndirilməsi üzrə 5 tədbir göstərilmişdir.  
 

Tədbir 1 Təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi 
Tədbir 2 Kimin və nə dərəcədə zərər çəkə biləcəyinin müəyyənləşdirilməsi 
Tədbir 3 Riskin qiymətləndirilməsi və ehtiyat tədbirlərinin seçilməsi  
Tədbir 4 Nəticələrin qeydə alınması və onların həyata keçirilməsi  
Tədbir 5 Qiymətləndirmənin nəzərdən keçirilməsi və zərurət yarandığı 

halda yenilənməsi  
 
İlk 2 tədbir görüldükdən sonra riskin səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün müxtəlif 
proseslər vardır.  
 
Bəzi təşkilatların mürəkkəb risk qiymətləndirmə proseduraları olduğu üçün təşkilati 
proseduralara əməl olunması mühümdür. Sadə risk qiymətləndirmə prosesinə dair 
nümunə aşağıda verilmişdir: 
 
 
Hər bir təhlükə üçün: 
 
1. Baş vermə ehtimalının nə dərəcədə olduğunu müəyyənləşdirməli:  Aşağı, Orta 
yaxud Yüksək  
2. Təsirlərinin nə qədər ciddi ola biləcəyini müəyyənləşdirməli: Aşağı, Orta yaxud 
Yüksək  
 



Daha sonra Aşağı, Orta və Yüksək Risk ehtimalı və ciddiliyini əlaqələndirin. Aşağıda 
bir sıra misallar verilmişdir. 
 

• Risk ehtimalının və ciddiliyinin yüksək olması dərhal diqqət tələb edən 
yüksək risk yaradacaq 

• Risk ehtimalının aşağı, ciddilik səviyyəsinin isə orta olması orta risk 
hesab edilə bilər 

• Risk ehtimalının aşağı, ciddilik səviyyəsinin isə daha az olması aşağı 
risk hesab edilə bilər 

 
Bu proses isə həll olunmalı risklərdə bilavasitə ardıcıllığın yaradılmasını təmin edir.   
 
Daha sonra ehtiyat yaxud nəzarət tədbirləri tətbiq edilə və risk yenidən 
qiymətləndirilə bilər. Əgər risk məqbuldursa, işlərə başlamaq olar. Əgər məqbul 
deyilsə, təhlükəsiz yanaşma yolları müəyyən edilənə qədər iş icra olunmamalıdır.  
 
Bu prosesi göstərən digər bir yol riskin dinamik qiymətləndirilməsi zamanı uyğun ola 
bilən tədbirlərdir: 
 

Tədbir 1 Məlumat toplanması 
Tədbir 2 Riskin qiymətləndirilməsi  
Tədbir 3 Risk nəzarəti 
Tədbir 4 Qərar qəbul etmə anı 
Tədbir 5 Qiymətləndirmə 

 
İstifadə edilən faktiki proses buna səlahiyyəti çatan təşkilat tərəfindən müəyyən 
edilməlidir. Bu həmçinin iş yeri üzrə müvafiq qanunlara uyğun olmalıdır.  
 
 
Alətlər, taktikalar və yanğın dinamikası  
 
Alovun uzunluğu yanğın gücü üzrə əsas göstərici kimi istifadə edilə bilər. Bu isə 
risklərin azaldılması yollarından birinin müxtəlif alov uzunluğu üçün istifadə 
edilən zəruri alətlər və taktikalar anlayışının olması deməkdir. Cədvəl 5-ə 
bax: 
 
 



Cədvəl 5.  Alətlər, taktikalar və yanğın dinamikası  
 
Alovun uzunluğu (m) Əhəmiyyəti 
0 – 0.5 Bu cür yanğınlar adətən özü-özünə 

sönür 
0.5 – 1.5 Yanğın gücü zəif 

Yanğına nəzarət etmək üçün birbaşa 
söndürmə zamanı əl alətləri istifadə edilə 
bilər  

1.5 – 2.5 Əl alətləri ilə birbaşa söndürmə üçün çox 
güclü yanğın  
Su yaxud buldozer lazım ola bilər  
Yanlardan / paralel həmlə tövsiyə olunur  

2.5 – 3.5 Nəzarət xəttindən birbaşa həmlə üçün 
çox güclü yanğın  
Vertolyot & təyyarədən istifadə lazım ola 
bilər  
Yerli alov uzunluğundan asılı olaraq 
yandan / paralel həmlə  

3.5 – 8 Çox güclü yanğın   
Yanğının əks istiqamətə yayılması və 
əks istiqamətə yönləndirilməsi yüksək 
yanğını söndürə bilər  
Yerli alovun uzunluğundan asılı olaraq 
yanlardan / paralel dolayı həmlə tövsiyə 
olunur 

8m+ Çox güclü yanğın dinamikası  
Müdafiə strategiyaları tövsiyə edilir  

 
 
Təhlükəsizlik məsələsi müxtəlif alov uzunluğunun əhəmiyyətini bilmək və ona uyğun 
alətlər və taktikaların tətbiqidir. Bu yanaşma ilə azalan təhlükələrə haradasa sıxışıb 
qalma və radiasiya istiliyinə məruz qalma kimi hallar daxildir. Radiasiya düz xətt ilə 
hərəkət edir, məsafə çoxaldıqca isə əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür, bu səbəbdən 
də, insanların hər zaman yanğından və iri alovlardan kənarda işləməsi daha 
təhlükəsizdir. 
 
 
Fərdi Mühafizə Vasitələri (FMV) 
 
Avropa İttifaqının müxtəlif regionlarında işçilərə təhlükə törədə biləcək risklərin 
azaldılması üçün onların fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi işə götürənlər 
üzərində rəsmi tələbdir. Qrupun bütün üzvləri fərdi mühafizə vasitələri ilə uyğun 
şəkildə təmin olunmalıdır. Müvafiq və təhlükəsiz geyimlə təchiz olunmayana qədər 
heç kəs yanğınsöndürmədə iştirak edə bilməz.  
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 ŞÜŞƏSİ 
 
 
 MÖHKƏM DƏRİ 
 ÇƏKMƏLƏR  
 
    KOMBINEZON        BƏDƏNİN TAM  
           QORUNMASI 
     

Şəkil 2.1.  Fərdi Mühafizə Vasitələri 
 
 

 
Fərdi Mühafizə Avadanlıqları aşağıdakılardan qorumaq üçün istifadə olunur: 

• Fiziki Zədə - cızıqlar, sıyrılmalar və birbaşa yanıq 
• Radiasiya istiliyinə məruz qalma 
• Metabolik istiliyin artması 

 
 
Bunun üçün qoruma tipinin tənzimlənməsi tələb olunur, misal üçün tam odadavamlı 
kostyum birbaşa istidən və yanıqlardan yaxşı qoruyur, lakin bədən istiliyinin 
çıxmasına imkan verməyərək tez bir zamanda istilik gərginliyinə səbəb ola bilər. 
Müvafiq qaydada qulaq/göz mühafizəsi üçün əlavə Fərdi Mühafizə Vasitələri təchiz 
olunmalıdır.  
 
Digər tərəfdən, şort və mayka bədəndə istiliyin toplanmasını azaldır, lakin sahibinin 
bədənində cızıqlar və sıyrılmalar riski yaradır. 
Tövsiyə edilən geyim 
 
Yanğınsöndürənin geyimi aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 
 

• Təhlükəsizlik dəbilqəsi və boğaza qədər mühafizə edən paltar 
(həmçinin radiasiya istiliyindən mühafizə edir) 

• Qalın parçadan hazırlanmış qolu uzun köynək və uzun şalvar, yaxud 
odadavamlı kombinezon  

 
• Dəri yaxud digər uyğun çəkmələr, yun corab 
• Yun və ya sadə pambıq alt geyimləri 
• Şalvarın ayaqları, köynəyin qol manjetləri və boyunu açıq 

saxlanılmalıdır. Bu, havanın dövr etməsinə və toplanmış bədən 
istiliyinin təhlükə riskini azaldaraq tərin buxarlanmasına imkan yaradır  

 ŞLEM 

QORUYUCU EYNƏK  

 TÜSTÜDƏN 
QORUYUCU 

MASKA 

 



Parçalar 
 
Yanğınsöndürmə geyimləri üçün yun, odadavamlı pambıq yaxud xüsusi odadavamlı 
materiallar ən yaxşı parçalar hesab edilir. 
 
Yüksək sintetik parçalar bədən istiliyinin çıxmasına imkan vermir, o cümlədən 
yanğına məruz qaldıqda isə alışa və ya əriyə bilər.  
 
Materialın qalınlığı bədənə ötürülən radiasiya istiliyinin miqdarının azaldılmasında 
başlıca amildir. Paltarın qatları və qatlar arasındakı hava boşluğu eyni maneəni yara 
bilər.  
 
Boş toxunmuş parçalar (misal üçün yun) radiasiyanı izolyasiya edir, həmçinin bədən 
istiliyinin ventilyasiyasına imkan yaradır.  
 
Möhkəm parçadan toxunmuş parçalar (misal üçün cins) baxmayaraq ki, köhnəlməyə 
və dağılmaya davamlıdır, zəif radiasiya izolyatoru və zəif bədən istiliyi ventilyatoru 
hesab edilir. 
 
Əlavə müddəalar nəzərə alınmalıdır: 
 

• Səs-küylü mühitdə (nasosların, elektrik avadanlıqlarının, ağır texnikanın və 
təyyarələrin yaxınlığında) işləyərkən qulağın mühafizəsi vacibdir 

• Yanğınsöndürənlər tüstülü, kül və toz olan şəraitdə olarkən, xüsusilə 
qalıqların təmizlənməsi zamanı qoruyucu toz eynəkləri və maskaları 
narahatlığı azaldır. 

• Əl alətləri ilə işləyərkən və qalıqların təmizlənməsi zamanı əlcək lazım ola bilər   
 
 
Qeyd: Üz və əllərin arxa tərəfi mühüm istilik hissiyyatı orqanlarıdır.  
 

• İstilik üz və əllərin arxası üçün həddindən çox olan zaman 
yanğınsöndürənlər dərhal geri çəkilməlidir 

• Bu hissələrin örtülməsi yanğınsöndürənin həmin hissiyyatının itməsinə 
səbəb ola bilər 

• Daha soyuq şəraitdə (misal üçün, sıx meşəli ərazi yaxud gecə vaxtı) əlavə 
isti geyimlərə (misal üçün yun bunker paltolar, şlemlər və əlcəklər) ehtiyac 
ola bilər  

• Xüsusilə yanğınsöndürənlərin işlədiyi uzaq ərazilərdə xəstəliktörədici 
mikrobların qarşısını almaq məqsədilə təmiz su butulkaları təchiz 
edilməlidir 

• Uzun müddət uzaq ərazilərdə qala bilmə ehtimalı olan briqada üçün 
içərisində əlavə geyim və yüksək enerjili qida olan beldə daşınan kiçik 
çanta nəzərdə tutulmalıdır 

• Fərdi mühafizə vasitələri üçün çanta tələb oluna bilər  
 
Tövsiyə edilməyən geyimlərə aşağıdakılar daxildir: 
 

• Neylon yaxud odadavamlı olmayan paltar  
• Şort və qısa qollu köynək 
• Astarsız sadə pambıq kombinezon  
• Təri özünə hopduran və onun dəridən buxarlanmasına mane olan əyinə sıx 

yapışan geyimlər 



• Normal hərəkəti məhdudlaşdıran geyimlər  
• Metabolik istiliyi artıran geyimlər  

 
 
Mühafizənin tənzimlənməsi  
 
Geyilmiş mühafizə vasitələri və təsir səviyyəsi arasındakı tarazlıq 
yanğınsöndürənlərin təhlükəsiz və səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərməsinə imkan 
verir. 
 
Radiasiya istiliyinin həddindən çox olduğu vəziyyətlərdə daha təhlükəsiz məsafəyə 
doğru geri çəkilin.  
 
Mühafizə geyimlərinin səviyyəsinin artırılması metabolik istiliyin həddindən artıq 
olmasına və insanı yüksək risklə qarşı-qarşıya qoyur.  
 

• Alovdan uzaqlaşdıqca məsafənin artması radiasiya təsirini azaldır   
• İşin növbə ilə icra olunması və müntəzəm şəkildə sərinlik fasilələri metabolik 

istiliyin toplanmasını azaldır  
• Təsadüfi yanğınlar zamanı mümkün təhlükələr yanğın söndürmə zamanı 

yaranan təhlükələrdən fərqlənir. Buna görə də, yalnız müvafiq Fərdi 
Mühafizə Vasitələri istifadə olunur. 

 
 
Fiziki hazırlıq  
 
Müxtəlif təhlükəli risklər fiziki hazırlıq səviyyəsi uyğun olan işçi heyəti tərəfindən 
azaldılır. Tələb edilən hazırlıq səviyyəsi işə götürən təşkilat tərəfindən müəyyən 
ediləcək. Əl alətləri ilə yanğın xəttinin çəkilməsi ağır fiziki iş olduğu üçün eləcə də, 
işlərin mütəmadi olaraq kələ-kötür ərazilərdə icra olunması adətən yüksək hazırlıq 
səviyyəsi tələb edir.  
 
Fiziki hazırlıq səviyyəsi həmçinin fərdlərin tüstü, dəm qazı, stress və istilik zərbəsi və 
digər oxşar yanğın təhlükələrinin öhdəsindən gəlmə bacarığına da təsir edir. Fiziki 
hazırlıq səviyyəsi yaxşı olan insanın ağır yükləri qaldırması zamanı yorulma və zədə 
alma ehtimalı daha az olur. 
 
Sürətli şəkildə yaxınlaşan yanğın zamanı təhlükəsiz zonaya qaçma bacarığı da fiziki 
hazırlıqla bağlıdır.  
 
 
Sıxışıb qalarkən / yanğından xilas olma tədbirləri  
 
Haradasa sıxışıb qalarkən və ya yanğın şəraitindən xilas olmaq üçün edilən bütün 
cəhdlər uğursuzluqla nəticələnirsə, o cümlədən təhlükəsiz zonaya qaçmaq 
mümkünsüzdürsə, bu cür hallarda sağ qalmaq üçün bir sıra üsullar vardır. Həmin bu 
üsullar yalnız ən son vasitə kimi istifadə edilə bilər. 
 
Sıxışıb qalarkən və yanğın şəraitində olarkən radiasiya ən böyük təhlükədir. 
Radiasiya istiliyi düz xətt ilə hərəkət edir. Məruz qaldığınız yanğın gücü yerə az 
yaxındır. Həmçinin təmiz hava kisələrinin də yerə yaxın olması aşkar edilə bilər.  
 
Həyata keçirilməli tədbir mümkün qədər aşağıda möhkəm maneə arxasında yanacaq 
olmayan yerdə sığınacaq tapmaqdan ibarətdir. Tənəffüs yolları və dərinin mühafizə 



olunmayan hissələri mümkün qədər qorunmalıdır. Xəndək, sınmış ağac gövdəsinin 
arxası, eləcə də suda müəyyən dərinlik bu cür yerlər üçün uyğun ola bilər. Eyni 
zamanda istilik təsirini minimuma endirmək üçün yanğın tamamilə kənarlaşana qədər 
həmin xilasetmə yerlərində qalmaq vacibdir. 
 
Aşağıda fərdlərin piyada yaxud nəqliyyatda olarkən birbaşa yanğın təhlükəsinə 
məruz qaldığı yerlərdə xilas olma tədbirləri göstərilmişdir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şəkil 2.2. Piyada olarkən fərdi təhlükəsizlik – fövqəladə vəziyyət 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil 2.3. Nəqliyyat vasitəsində olarkən fərdi təhlükəsizlik – fövqəladə vəziyyət 
 
 
 
3. İlkin Yardım barədə məlumatlandırma  
 
Avropa İttifaqı qanunvericiliyi işçilərin ilkin yardım ehtiyaclarını qiymətləndirməyi və 
ilkin yardımın səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini işə götürənlər qarşısında öhdəlik 
qoyur.  
 
İlkin yardım mövcud ləvazimatlar və materiallardan istifadə etməklə zədənin yaxud 
qəfil xəstəlik üzrə qəbul edilmiş müalicə prinsiplərinin tətbiqidir. Bu, ixtisaslı tibbi 
yardım tərəfindən növbəti müayinə və müalicənin icra olunmasına qədər zədələnmiş 
yaxud xəstə insan üçün təsdiq edilmiş müalicə üsuludur.   
 



İlkin yardım aşağıdakı məqsədlər üçün hadisə zamanı zərər çəkmiş insana tətbiq 
edilir: 
 

• Həyatı qurtarmaq 
• Vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısını almaq   
• Vəziyyətin yaxşılaşmasına yardım etmək  

 
Kənddə baş verən yanğınsöndürmə əməliyyatları zamanı ilkin yardım tələb edən 
hadisələr və xəstəliklər baş verə bilər. İlkin tibbi yardım sahəsində bacarıqların və 
təlimin (sertifikatların alınması səviyyəsinə qədər) təsdiq edilmiş ilkin tibbi yardım 
müəssisələrindən alınması vacibdir.   
 
İlkin tibbi yardım işlərini icra edərkən, icraçının üzərinə düşən öhdəliklər 
aşağıdakılardır: 
 

• Vəziyyətin qiymətləndirilməsi 
• Ağrının səbəbi müəyyənləşdirilməli  
• Dərhal ilkin tibbi yardım müalicəsi tətbiq olunmalı 
• Mümkünsə növbəti tibbi yardım təşkil olunmalıdır.  

 
Kənddə yanğınsöndürmə zamanı lazım olacağı ehtimal edilən xüsusi ilkin yardım 
aspektləri: 
 

• Hadisə yerinin qiymətləndirilməsi   
• Pasientin qiymətləndirilməsi   
• Pasientin həyata qaytarılması üçün təxirəsalınmaz ilkin təcili tibbi 

yardım  
 
 
Və aşağıda qeyd olunanlar üzrə müalicə... 
 
 
Yanıqlar  
Sınıqlar 
Hipotermiya 

Qanaxma 
İstiliyin təsiri ilə 
yorğunluq  
Tüstü 
inhalyasiya  

Gözlərdə bir neçə nəfəri görmə hissi  
İstilik zərbəsi 
Yumşaq toxumaların zədələnməsi 
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Yanğın zamanı baş verən bütün zədələr zamanı tibbi yardım tətbiq olunmalıdır:  
 

• Özünü pis hiss edən yanğınsöndürən yanğın yerindən çıxarılmalı  
• Yanğın rəhbərliyi yanğınsöndürənin yanğın zamanı aldığı zədələr və 

şərait barədə məlumatlandırılmalı  
• Zədələnən şəxslərin adı radio vasitəsilə verilməməlidir  

 
Yuxarıda qeyd edilən bir sıra tibbi yardım şərtləri normal ilkin yardım təlimi zamanı 
əldə olunur. Yanğınla mübarizə zamanı cəlb olunan insanların səciyyəvi tələbləri üzrə 
bəzi nümunələr aşağıda verilmişdir. Bu cür hallar adətən isti hava temperaturu, 
radiasiya istiliyinin təsiri və xüsusilə ağır iş zamanı yaranan daxili bədən istiliyinin 
birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir.  
 
 
İstilik zərbəsi 
 
İstilik zərbəsi üç mərhələdən ibarətdir – istilik şoku, istiliyin təsiri ilə taqətdən düşmə 
və istiliyin təsiri ilə bayılma. Bunlar yanğınsöndürənə təsir edən ən mühüm şərtlərdir. 
Qeyd olunanlar yalnız onların fiziki vəziyyətinə deyil, həmçinin qiymətləndirmə və işi 
yerinə yetirmə qabiliyyətinə təsir edir.  
 

• İstilik şokunun əlamətlərinə baxın və tez bir zamanda yerdə müalicə 
edin 

• İstiyə məruz qalan insanın sərinləşdirilməsi öndə duran məsələlərdən 
biridir  

 
İstilik şoku (1-ci mərhələ) 
 
Aşkar edilməyən yaxud müalicə edilməyən istilik şoku tez bir zamanda 
yanğınsöndürənin iş qabiliyyətini aşağı salır. 
 
Bədən öz istiliyinə qan dövranı və tərləmə yolu ilə nəzarət edir. Ürək ritmləri 
tezləşməyə başlayır, qanı dəriyə doğru vurur (üz qızara bilər) və bədən tərləyir. Tər 
bədəndə artan istiliyi buxarlandırır – buxarlanma istilik tələb edir – beləliklə bədən 
soyuyur. 
 
İnsanlar eyni istilik şokuna müxtəlif cür reaksiya verir, çünki hər bir insan müxtəlif 
istilik tənzimləmə imkanlarına malikdir. 
 
Fiziki cəhətdən hazırlıqlı insanların adətən istilik şokuna qarşı dözümləri yüksək olur.     
Yanğınsöndürənlər istilik şokunun əlamətlərini izləməlidir.  
 
İstilik şokunun əlamətləri: 
 

• Qızarmış sifət 
• Yorğunluq 
• Tərləmə 
• Baş gicəllənmə  
• Zəiflik  
• Ürəkbulanma 
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Əgər istilik şoku erkən bilinərsə və müvafiq tədbir görülərsə insanın vəziyyəti tez bir 
zamanda bərpa olacaq.   
 

• Əgər istilik şoku bilinməzsə, yanğınsöndürən istiliyin təsiri ilə taqətdən 
düşəcək. 

• Əyindəki paltarların boşaldılması, su ilə sərinləşdirmə, yelləmə 
buxarlanmanı və sərinləşməni sürətləndirir.  

 
 
İstiliyin təsiri ilə taqətdən düşmə (2-ci mərhələ) 
 
Əgər istilik şoku aradan qaldırılmazsa və ağır iş davam edərsə vəziyyət istiliyin təsiri 
ilə taqətdən düşmə həddinə qədər pisləşə bilər.    
 
Beyin bədənin həddindən çox isindiyini hiss etdikdə bədən fəaliyyəti zəifləyir və 
simptomlar dəyişir.  
 
Həmin anda pasientin vəziyyətindəki dəyişikliklər: 
 

• Nəbz zəifləyir (qan təzyiqi azalır)  
• Soyuq və yaş dəri (tərləmə) 
• Səthi nəfəsalma (nəfəsalma tezliyi artır)  
• Solğun sifət (aşağı qan təzyiqi nəticəsi) 
• Ləng reaksiyalar  

 
Həmin şəxs özünü pis hiss edir, dincəlmək, vəziyyətinin bərpa olması və tibbi yardım 
üçün yanğın yerindən çıxarılmalıdır. Əyindəki paltarların boşaldılması, su ilə 
sərinləşdirmə, yelləmə buxarlanmanı və sərinləşməni sürətləndirir. 
 
 
İstiliyin təsirindən bayılma (3-cü mərhələ) 
 
İstilin təsirindən taqətdən düşmə bilinməzsə və müalicə olunmazsa, həmin şəxs 
bayılacaq. 
 
Tənzimləmə sistemi bədəndəki artıq istiliyin öhdəsindən gələ bilmədikdə beyin təsirə 
məruz qalır və bədənin soyudulması üçün bədənin fəaliyyətini dayandırır.  
 
Bədənin tənzimləmə sistemi işini dayandırır və aşağıdakı simptomlarla nəticələnir: 
 

• Tez və güclü nəbz (güclənmiş ürək döyüntüləri)  
• İsti, quru dəri (susuzluq – tərləmir) 
• Yüksək temperatur (nəzarət olunmayan bədən istiliyi) 
• Qızarmış sifət (artmış qan dövranı və temperatur)  
• Baş ağrıları və ürəkbulanma  
• Həmin şəxs əsəbi, hissləri qarışıq, hissiyyatsız ola bilər və 

huşunu itirə bilər  
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TƏCİLİ TİBBİ YARDIM VACİBDİR  
 

• Həmin şəxs isti, quru və ağır vəziyyətdə olur  
• Buxarlanmanın sürətlədirilməsi üçün ilkin müalicə kimi həmin şəxsin 

paltarları boşaltmaq, su ilə sərinləşdirmək və yelləmək lazımdır  
• Tibbi yardıma başlamazdan əvvəl təxliyəyə cəhd edilməməlidir, çünki 

bədən dərhal soyudulmalıdır  
 
 
Yanıqlar  
 
Yanıqlar dərinliyinə, ölçüsünə və ciddiliyinə görə müxtəlif olur və əsas toxumaları, o 
cümlədən dərini zədələyə bilər. 
 
Yanıqlar birbaşa yanğınla təmasda olarkən yaxud radiasiya istiliyinə məruz qalarkən 
baş verə bilər. Yanıq zədəsindən sonra növbəti təhlükələr dəridə, toxumalarda 
davam edən yanma və şokdur. 
 
Yanmış yer dərhal soyudulmalı və pasient şok effektlərinə görə nəzarətdə 
saxlanlımalıdır.  
 

• Yanğınsöndürənlər təsdiq edilmiş Fərdi Mühafizə Vasitələrini geyinməli 
• Bütün yanıqlar dərhal 10 dəqiqə ərazində sərinləşdirilməli və tibbi 

yardım axtarılmalıdır. 
 
 
Susuzluq 
 
Bədənin soyutma sisteminə tərləmə daxildir.   
 
İnsanlar eyni susuzluğa müxtəlif cür reaksiya verir, çünki hər bir insan müxtəlif istilik tənzimləmə 
imkanlarına malikdir. 
 
Fiziki cəhətdən hazırlıqlı insanların adətən istilik şokuna qarşı dözümləri yüksək olur. 
 
Bədəndən maye itirilirsə və müntəzəm şəkildə bərpa olunmursa bu zaman susuzluq 
baş verəcək. Bunun əhəmiyyəti yanğın yerində işləyərkən aydın olur.   
 

• Mütəmadi olaraq su için – susuzluğun qarşısını almaq üçün hər zaman 
ehtiyacınız olduğundan daha çox su için – əks təqdirdə bu bədənin 
həddindən artıq isinməsinə və istilik zərbəsinə gətirib çıxaracaq  

• Daha təhlükəli yanğın günlərində, çağırıldığınız halda bədəninin 
nəmliyini artırın 

• Susuzluğun qarşısını almaq üçün su için  
 
Susuzluğunuz bədəninin nə dərəcədə su ehtiyacı olmasının əsl göstəricisi deyil –  
bu susuzluğun başlanması və su ehtiyacı hissi arasında yubanma vaxtıdır.  
 

• Onu anlamazdan əvvəl siz susuzluğun təsirindən əziyyət çəkə 
bilərsiniz. Bədəninizin tərlədiyi vaxtı bilirsiniz – bunu bədənin maye 
ehtiyacı göstəricisi kimi istifadə edin 
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Yanğın yerində tez-tez itirilən mayeni əvəz etməlisiniz.  
 

• Hər 15 dəqiqədən bir bədən 150-200 ml su tələb edə bilər 
(maddələr mübadiləsi fərdi xarakter daşıyır) 

• Əl alətlərindən istifadə edərkən bu ehtiyacı hər 15 dəq-dən bir 
300 ml-ə qədər artıra bilərsiniz 

• Su ilə yenidən bədənin nəmliyi bərpa edin  
 
 
Əlavə A. Təhlükəsizlik proseduraları  
 
Mümkün təhlükə şəraitinə digər əsas təhlükəsizlik cavabı “LACES” prosesinin iş 
təcrübələrinə salınmasıdır. 
 
“LACES” aşağıda qeyd olunan müddəaların tərəfdarıdır: 
 
Nəzarətçilər –  onlar yanğını və işləyən qrupu görə bildikləri yerlərdə yerləşirlər. 
Onlar peşəkar, o cümlədən, ən son yanğın vəziyyəti, yanğının dəyişmə ehtimalı 
barədə qrupu xəbərdar etmə, eləcə də, yanğın vəziyyətini bilmə və təhlükəli yanğın 
şəraitinə dair əvvəlcədən məlumat vermə bacarığına malik olmalıdırlar.  
 
Yanğının nə törətdiyi və digər işlər barədə hər zaman Xəbərdar olma təmin 
olunmalıdır. Hava dəyişkənliyi, yanğının müxtəlif yamaclarla əlaqəsi, cəhət və 
yanacaqlar barədə məlumatlı olmaq lazımdır. Maşın və avadanlıq ətrafındakı təhlükə 
zonaları barədə xəbərdar olmaq lazımdır. Yoldaşların və qrup həmkarlarının vəziyyəti 
barədə agah olmaq lazımdır.  
 
Şifahi, əl işarətləri, radio vasitəsilə briqada üzvləri, nəzarətçilər və hadisə 
komandanları arasında Rabitə vacibdir. Radionun işləməməsi yaxud diapazondan 
kənar olması kimi halları nəzərə alaraq, istifadə ediləcək radio tezliklərin yoxlanılması 
ilə bağlı ehtiyat planı hazırlayın. Bu, yanğın xəttində çox səs-küylü ola bilər. Xüsusilə 
çətin şəraitdə briqada arasında daha yaxşı rabitəni təmin etmək məqsədilə işçi heyəti 
arasındakı məsafə azaldıla bilər. 
 
Evakuasiya marşrutu Əməliyyatlara başlamazdan əvvəl planlaşdırılmış və sonradan 
axtarılan evakuasiya marşrutları olmalıdır. Piyada evakuasiya olunmaq üçün vaxt 
lazımdır. Yanğının yayılma dərəcəsini qiymətləndirin və təhlükəsiz zonaya qaçmaq 
üçün kifayət qədər vaxtın olduğuna əmin olun. Yanğın xəttini tərk etmək və təhlükəsiz 
zonaya getmək üçün kritik təhlükə nöqtəsinin işlənilməsi. Gecikmədən həyəcan 
siqnalı verilməlidir. Evakuasiya marşrutlarının üzü yuxarı hərəkət etmələrinin qarşısı 
alınmalıdır. Hər kəs plan və onları nə gözlədiyi barədə xəbərdar olmalıdır. Hər kəs 
evakuasiya olunacaq triqqerin nə olduğunu bilməlidir. Everyone must know what the 
trigger to evacuate is. Gündüz və gecə yolları keçə bilmək üçün onların işarələnrnəsi. 
 
Zəruri şəkildə müəyyən edilmiş, qiymətləndirilmiş və hazırlanmış Təhlükəsizlik 
zonaları. Ərazi, yanğın sığınacağı olmadan canınızı xilas edə bilməniz üçün kifayət 
qədər iri olmalıdır. Siz daha əvvəl yanmış ərazini istifadə edə bilərsiniz lakin bir 
ayağınız qaranın üzərində saxlayaraq işləyə bilərsiniz. Təbii imkanlardan istifadə 
edin: külək tutmayan yamaclar, qayalıq ərazilər, aşağı yanacaq yüklü yerlər, göllər və 
gölməçələr, meşələrdə təzə təmizlənmiş yerlər, yollar və vertolyotların eniş 
əraziləri. Əraziyə doğru hərəkət edən yanğın yerini və sürətini nəzər 
almaqla həmin əraziləri mümkün olduğu qədər bitki örtüyündən təmizləmək 
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lazımdır. 
 
Təhlükəsiz zonanın müvafiq ölçüsünü və yerini işləyərkən yanğın dinamikasını nəzərə 
alın. Külək olmayan düzən yerlərdə hər bir şəxs və alov arasındakı minimum məsafə 
dörd dəfə alov hündürlüyündə olmalıdır. Bu məsafə bütün təhlükəsizlik zonası ətrafında 
saxlanılmalıdır. Əgər yer yanğından üzüyuxarı yaxud külək istiqamətindədirsə və ağır 
yüklü yanacaq ərazisidirsə daha geniş təhlükəsizlik zonası tələb edilir. Dik dar 
dərələrdən yaxud üzüyuxarı qalxmaq üçün evakuasiya marşrutuna ehtiyac olan 
yerlərdən istifadə etməyin.  
 
Fövqəladə vəziyyətdə, evakuasiya marşrutunda olarkən bütün lazımsız vasitələrdən 
imtina olunmalıdır. Zəruri avadanlıqlara isə əl alətləriniz, bir qədər su, radio və əgər 
təchiz edilibsə yanğın sığınacağı daxildir. Tənəffüs yollarını və açıq dərini mümkün 
qədər aşağıda saxlayın və mühafizə edin. 
 
Radiasiya istiliyindən qorunmaq üçün insanların kifayət qədər aralı məsafəyə 
getməsini təmin etmək məqsədilə yanğın alovunun uzunluğuna əsasən təhlükəsizlik 
zonasının ölçüsü dəyişir. Külək və yamac təsirləri olmadıqda ərazidə yanğın 
konveksiya sütunu qeyd olunarsa, o zaman ayrılma məsafələri bir az daha genişlənir. 
Aşağıda külək və yamac təsirləri olmadıqda minimum məsafəni göstərən Cədvəl 5-ə 
baxın. 
 
Cədvəl 5: Alovun uzunluğu və təhlükəsizlik zonasının ölçüləri  
 
Alovun uzunluğu (metr) Ayrılma məsafəsi (metr) 
3 12 
5 20 
10 40 
15 60 
20 80 
30 120 
60 240 

 
 
Aşağıda standart təhlükəsizlik proseduraları üzrə digər bir neçə nümunə verilmişdir: 
 
“Watchout – Avstraliya” 
 
W  Hava yanğın dinamikasında üstünlük təşkil edir, beləliklə məlumatlı olmaq 

lazımdır  
A Bütün tədbirlər cari və gözlənilən yanğın dinamikasına əsaslanmalıdır  
T Ən azı 2 evakuasiya marşrutu araşdırılmalıdır  
C Briqada, rəhbər və digər briqadalar arasında əlaqə saxlanılmalıdır  
H Nəzarət olunmalı təhlükələr tez alışan ə alışmayan yanacaqlar və dik 

yamaclardır  
O Küləyin sürətində və istiqamətində, rütubətdə, buludda olan dəyişiklik 

izlənilməlidir 
U Təlimatlarınızı anlayın və dərk etdiyinizə əmin olun  
T Aydın düşünün, ayıq olun və vəziyyət kritik olmazdan əvvəl qətiyyətlə hərəkət 

edin  
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“10 Standard Fireorders - USA” (10 standart yanğın qaydaları - ABŞ) 
 
F  Yanğınla mübarizə edin lakin ilk növbədə təhlükəsizliyi təmin edin   
I Bütün tədbirlərə cari və gözlənilən yanğın dinamikasına əsasən başlayın 
R Cari hava şəraitini bilin və hava proqnozunu əldə edin 
E Təlimatların verildiyinə və dərk edildiyinə əmin olun  
O Yanğın vəziyyəti barədə cari məlumat əldə edin  
R Briqada üzvləriniz, nəzarətçi və digər qüvvələr ilə əlaqədə olun  
D Təhlükəsizlik zonalarını və evakuasiya marşrutlarını müəyyən edin  
E Mümkün təhlükə şəraitlərində nəzarətçilərin yaradılmasını təmin edin  
R Hər zaman nəzarətdə qalın  
S Sakit olun, ayın düşünün və qətiyyətli hərəkət edin  

 
Vəziyyətin təhlili zamanı təhlükələrin inkişafı ilə əlaqədar 18 mühüm məsələ müəyyən 
edilmişdir: 
 
“18 Təhlükəli Vəziyyət” (ABŞ) 
 
1. Araşdırlmamış və qiymətləndirilməmiş yanğın yerindəsiniz  
2. Gündüz vaxtı görmədiyiniz bir ölkədəsiniz  
3. Təhlükəsizlik zonaları və evakuasiya marşrutları müəyyən edilməyib  
4. Yanğın dinamikasına təsir edə bilən yerli hava şəraiti və digər faktorlar ilə tanış 

deyilsiniz  
5. Strategiya, taktikalar və təhlükələr barədə məlumatlı deyilsiniz  
6. Təlimatlarınız və tapşırıqlarınız aydın deyil  
7. Briqada üzvləriniz, nəzarətçiniz və digər qüvvələr ilə aranızda əlaqə yoxdur  
8. Lövbər nöqtəsi olmadan yanğın xəttini qurursunuz  
9. Yuxarıda yanğın xətti qurursunuz və sizdən aşağıda yanğın var   
10. Siz yanğına öndən həmlə edirsiniz  
11. Sizinlə yanğın arasında yanmamış yanacaq var  
12. Əsas yanğını görə bilmirsiniz və bunu bacara bilən bir şəxslə əlaqədə deyilsiniz  
13. Sizdən aşağıda yanacağı alovlandıra bilən diyirlənən materialın olduğu yamacın 
üzərindəsiniz  
14. Siz havanın getdikcə isindiyini və soyuduğunu hiss edirsiniz  
15. Küləyin sürətinin artmasını və istiqamətinin dəyişməsini hiss edirsiniz   
16. Yanğın xəttindən xırda yanğın ocaqlarının ayrılmasını müşahidə edirsiniz  
17. Yerin və yanacaqların təhlükəsiz zonaya getməyinizə çətinlik yaratdığını hiss    
edirsiniz  
18. Yanğınsöndürənlərin yanğın xəttində yatdığını görürüsünüz  
 
Bütün bu vəziyyətlər ilə bağlı müvafiq nəzarət tədbirləri həyata keçirmək tələb olunur. 
 



 
31

 
İstinadlar: 
 
Australasian Fire Authorities Council Limited (2005) Respond to wildfire. East 
Melbourne Victoria: AFAC Limited.  
 
Health and Safety Executive (2006)Five steps to risk assessment. United Kingdom. 
 
National Rural Fire Authority (2005) Demonstrate knowledge of personal safety at 
vegetation fires. Wellington, New Zealand. 
 
Teie, W.C. (2005) Firefigher’s handbook on wildland firefighting (Strategy, Tactics, and 
Safety). Rescue, California, United States of America: Deer Valley Press. 
 
Teie W.C. (1997) Fire officers handbook on wildland firefighting, Rescue, California, 
United States of America: Deer Valley Press 
 



 
32

 
Məsuliyyətdən İmtina bəyanatı 
 

 

 
Yuxarıda qeyd olunan məlumatların (“Məlumat”) dəqiqliyinin və Beynəlxalq Yanğın 
Xilasetmə Xidmətləri və Kənd Ərazilərinin İnkişafı Təşəbbüsləri (The International 
Association of Fire and Rescue Services and Rural Development Initiatives 
Ltd.) Şirkətinin Ümumdünya yanğın Monitorinq Mərkəzi (“EuroFire Partnyorları” ilə 
birlikdə) tərəfindən qəbul edilmiş mövcud düzgün normaya əsaslanmasının təmin 
olunması uğrunda bütün mümkün səylərdən istifadə edilmişdir.   
 
Məlumatlar yalnız ümumi məlumatlandırma məqsədləri üçün verilir və xüsusi 
məqsədə əsaslanması tələb olunan hər hansı faktı əhatə etmir. Məlumat hər hansı 
üzv qrupların daxili qaydaları, normativləri yaxud tövsiyələri və müvafiq peşəkar 
orqanların məsləhəti ilə birlikdə istifadə olunmalıdır. Bu qaydanı oxuyan hər bir 
fərd yaxud qrupun əsas öhdəliyi konkret fəaliyyətlə bağlı hər hansı risklərin tam 
nəzərə alınmasını təmin etməkdir.  
 
EuroFire Partnyorları və onların müvafiq işçiləri yaxud vasitəçiləri məlumatlarda 
rast gəlinən hər hansı səhvlər, buraxılmalar yaxud yanlış cümlələr, o cümlədən 
sözügedən məlumatlara inanmaqla əlaqədar olaraq, hər hansı şəxsin məruz 
qaldığı itki, zərər yaxud narahatlıq ilə bağlı hər hansı öhdəlik (qanunvericilik 
əsasında irəli sürülən maksimum həcmdə) daşımır. 
 
[məlumatlar müəllif hüquqları və əqli mülkiyyət qanunları ilə qorunur və əksi yazılı 
olaraq ifadə olunmazsa yaxud razılaşdırılmazsa, məlumatları müvafiq bəyanat 
əsasında, şəxsi, qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə etmək mümkündür.] 
 
Məlumatın təminatı və ondan istifadə Şotlandiya qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
tənzimlənməli və şərh olunmalıdır. Məlumatın bütün istifadəçiləri hər hansı 
məlumat yaxud ondan istifadə ilə əlaqədar yaranan istənilən iddia və ya digər 
məhkəmə işlərini Şotlandiya Məhkəmələrinin yurisdiksiyasına təqdim etməlidir. 
 
 


