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დამტკიცებულია 

 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიის  

თბილისის სასულიერო აკადემიისა  და სემინარიის 

რექტორის 2014 წლის 12 სექტემბრის №27 ბრძანებით 

 

                                 

თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესი 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1.წინამდებარე წესი განსაზღვრავს თბილისის სასულიერო აკადემიისა და 

სემინარიის (შემდგომში თსას) უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, წესრიგის დაცვისა 

და პირველადი დახმარების აღმოჩენის მექანიზმებსა და პროცედურას. 

2. ამ წესით გათვალისწინებული მექანიზმების განხორციელებაზე პასუხისმგებელია 

თსას-ის დაცვის პერსონალი და სამედიცინო სამსახური, რომლებიც 

ხელმძღვანელობენ საქართველოს კანონმდებლობით, შიდამარეგულირებელი 

აქტებითა და წინამდებარე წესით. 

3. თსას-ის უსაფრთხოების პერსონალი (შემდგომში დაცვა) უზრუნველყოფს 

სტუდენტების და პერსონალის უსაფრთხოებას, სასწავლებლის ქონების დაცვას, 

სახანძრო უსაფრთხოებას და საჭიროების შემთხვევაში უნარშეზღუდული 

სტუდენტების დახმარებას შენობაში გადაადგილების დროს. 

4. თსას-ის ექიმი (შემდგომში ექიმი) უზრუნველყოფს პირველადი სამედიცინო 

დახმარების აღმოჩენას სასწავლებლის ტერიტორიაზე. 

მუხლი 2. უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის მექანიზმები 

1.დაცვის პერსონალი ვალდებულია მუდმივად აკონტროლოს სასწავლებელის 

შენობა და გარე ტერიტორია და დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ 

აცნობოს ადმინისტრაციას, რათა აღმოფხვრან იგი.  

2. სასწავლებელში ყველა სართულზე, თვალსაჩინო ადგილზე, გამოკრულია 

საევაკუაციო გეგმა და ევაკუაციის პროცედურები (დანართი №1.1). სასწავლებელი 

აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით (ცეცხლმაქრებით), რომლებიც 

განთავსებულია კორიდორებში. საგანგებო ვითარების დროს დაცვის პერსონალი 

ვალდებულია დაუკავშირდეს საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრს, გამოიძახოს 

სახანძრო, სასწრაფო დახმარების სამსახური და დაეხმაროს, შესაბამისი წესების 

დაცვით, შენობაში მყოფებს  შენობის უსაფრთხოდ დატოვებაში. 

 

მუხლი 3. სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები 

1.სასწავლებლის ექიმთან ინახება პირველადი დახმარებისათვის საჭირო 

მედიკამენტები და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საშუალებები (სიცხისა და 

წნევის გამზომი  აპარატები). 



2. სასწავლებელში დასაქმებულია სამედიცინო განათლების მქონე პირი - ექიმი, 

რომელიც უზრუნველყოფს სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას. 

3. უბედური შემთხვევის დროს აუცილებელია ნებისმიერმა პირმა შეასრულოს 

შემდეგი მოქმედებები: 

 დროულად მოუხმოს ექიმს. 

 დაზარალებული არ გადაააგილოს  ექიმის მოსვლამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც ადგილზე დარჩენა სახიფათოა. 

 აუცილებლობის შემთხვევაში აღმოუჩინოს დახმარება (დანართი№1.2.). 

 აუცილებლობის შემთხვევაში დაუკავშირდეს საგანგებო სიტუაციების 

მართვის ცენტრს,  გამოიძახოს სახანძრო, სასწრაფო დახმარების სამსახური და 

სხვ. 

 

 

მუხლი 4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტების 

მომსახურების წესი 

1.  თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია უზრუნველყოფს სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  სტუდენტებისათვის შესაბამისი 

ადაპტირებული გარემოს შექმნას, რათა მათ სხვა სტუდენტებთან თანაბარ პირობებში 

შეძლონ სრულფასოვანი განათლების მიღება. 

2. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  სტუდენტების 

სწავლებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნის მიზნით უზრუნველყოფილია 

შენობაში შემდეგი ინფრასტრუქტურის არსებობა: 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტებისთვის 

თსას-ის  შენობის ცენტრალური შესასვლელი აღჭურვილია ფიქსირებული 

პანდუსით, რათა უნარშეზღუდულმა სტუდენტმა დახმარების გარეშე შეძლოს 

სავარძლით გადაადგილება; 

 ადმინისტრაცია სსსსმ  სტუდენტებისათვის გათვალისწინებული აქვს 

აუდიტორა   შენობის პირველ სართულზე.  

 თსას-ის დაცვის პერსონალი უზრუნველყოფს უნარშეზღუდული 

პერსონალისათვის ყველა სახის დახმარებას , შენობაში მათი შუფერხებელი და 

კომფორტული გადაადგილების  მიზნით. 

 ზემოაღნიშნული წესის დარღვევაზე ვრცელდება თსას-ის შინაგანაწესით 

დადგენილი პასუხისმგებლობის ზომები.   

 

 

 

 

 

 

 



 დანართი №1.1. 

 

ევაკუაციის პროცედურები 

 ხანძრის შემჩნევის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობეთ დაცვისა და 

უსაფრთხოების პერსონალს. 

 ხანძრის შემთხვევაში ყველასათვის სავალდებულოა შენობის  დატოვება; 

 აუცილებლად გაეცანით ევაკუაციის მარშრუტს (იხ. ევაკუაციის გეგმა); 

 შენობიდან გასულები აუცილებლად უნდა შეგროვდნენ შენობის მიმდებარე 

ეზოში, რომ სწრაფად დადგინდეს შენობაში დარჩენილი ადამიანების 

რაოდენობა, რათა მათ მიმართ დროულად გატარდეს საჭირო ღონისძიებები; 

 ევაკუაციის პროცესი იწყება იმ პირებით, რომელთაც არ სჭირდებათ სხვების 

დახმარება გარეთ გასასვლელად, რაც გამორიცხავს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა დაშავებას ევაკუაციის დროს. დაცვისა და 

უსაფრთხოების პერსონალი უზრუნველყოფს მათს ევაკუაციას; 

 ოთახებისა და აუდიტორიების დატოვებისას, შესაძლებლობისამებრ  სწრაფად 

დახურეთ ფანჯრები და კარები, რაც ხელს შეუშლის ცეცხლის გავრცელებას; 

 პირადი ნივთები წაიღეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დრო გაძლევთ ამის 

საშუალებას; 

 ევაკუაციის დროს უნდა შეინაჩუნოთ სიმშვიდე და სიწყნარე, რათა ყველამ 

გაიგონოს იმ პირთა მითითებები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ევაკუაციის 

პროცესს; 

 თუ თქვენი გასასვლელები ჩახერგილია, განთავსდით შედარებით უსაფრთხო 

ადგილას, ეცადეთ დარეკოთ სხვებთან და აცნობოთ მათ თქვენი 

ადგილმდებარეობის შესახებ, ხოლო შემდეგ დაელოდეთ მაშველებს; 

 არ დაბრუნდეთ შენობაში, ვიდრე ამის  უფლებას არ მოგცემენ; 

 მას შემდეგ, რაც აღმოჩნდებით უსაფრთხო სიტუაციაში, დარეკეთ საგანგებო 

სიტუაციების მართვის ცენტრში ნომერზე 112. 

 



 

 



 

 

 



 


