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Մոլորակի վրա այս զարմանազան

Ապրում են ազգեր բազմազան:

Ամեն ազգ ունի իր լեզուն,

Բայց մի գաղտնիք բացեմ թաքուն:

Մի լեզու կա միջազգային,

Գիտե՞ք, առանց խոսքի է այն,

նշանների մի մեծ խումբ`

իր գույնով և պատկերով,

ուղերձներ է բոլորին:

նշաններն այդ կարող են

Զգուշացնել կամ արգելել,

Անգամ կարող են հուշել,

Ցուցանշել և օգնել,

Փորձանքից մեզ հետ պահել:
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արԳելող նշաններ

Այս նշանը ճանաչել շատ հեշտ է
Կարմիր շրջան և կարմիր գիծ` արգելք է:
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«Մուտք չկա»:
ոզում ես, թե ոչ,
Մեկ է դու այն կողմ 
Չպիտի գնաս:
Անգամ կարդալ թե չգիտես,
նկարից այն կհասկանաս:

«Մուտք չկա»

«Չի թուլյատրվում օգտվել բաց 
կրակից կամ ծխել»

Եթե ունես դու լապտերիկ,
Մի՛ վարանիր, օգտագործիր:
Հապա պահի՛ր լուցկին հեռու,
Չէ որ հանկարծ թե այն վառես,
Շուրջդ կայրվի անմիջապես:
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«Չի թուլյատրվում վերելակն 
օգտագործել մարդկանց 

բարձրանալու կամ իջնելու 
համար»

«Անջատել էլեկտրասնուցումը»

Մինչ հրդեհը մարելը,
Հոսանքազրկի՛ր տարածքը:

վերելակը շատ պետքական,
Միշտ չէ մեզ օգնական:
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«Չի թուլյատրվում արգելափակել 
ելքերը»

Դու ելքերն ազատ պահի՛ր,
Տարբեր իրեր մի՛ ամբարիր:
Ազատ ելքը, դու միշտ հիշի՛ր,
Քո փրկության երաշխիքն է: 

Գիտենք բոլորս այն, 
որ հաշտ չեն ջուրն ու կրակը:
Բայց միշտ չէ, որ դա այդպես է:

«Արգելվում է ջրով հանգցնել»
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ԶԳուշաՑնող նշաններ

նշանն այս դեղին, տեսքով եռանկյան,
Խորհուրդ ունի քեզ՝ թեպետև անձայն.
վտանգն իրական մի արհամարհիր,
Գործիր շատ զգույշ, եղիր ուշադիր: 
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«Պայթյունավտանգ է»

«Ուշադրություն. Հնարավոր է 
վտանգ կա»

«Հրդեհավտանգ է»

Պայթյուն տեղի կունենա
Եվ ցաքուցրիվ կլինի ամեն ինչ,
Թե կրակի հետ զգույշ չվարվես,
Եվ չիմանաս նշանն այս:

Այս նշանը մեզ հուշում է`
ուշադրություն, վտանգ կա:
Կրակի հետ դուք երբեք,
Մի՛ խաղացեք հենց այստեղ:

Այս մեկն էլ մեզ հուշում է,
որ տեղն այս հրդեհավտանգ է:
Կրակն այս տարածքից 
Դուք հեռացրե՛ք:
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ՀրդեՀային անվտանԳության նշաններ

Կարմիր ուղղանկյուն,
Սպիտակ պատկերներ:
Այնտեղ, որտեղ այն կտեսնես,
վստահ եղիր
Մոտակայքում կան միջոցներ,
որոնք կօգնեն քեզ պաշտպանվել հրդեհից:
նշաններն էլ շատ չեն այնքան,
Բայց դե պետք է չմոռանալ:
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Հրդեհի դեպքում հեռախոսն այս
Անհրաժեշտ է շատ:
նշանն այս քեզ կհուշի,
Թե որտեղ է գտնվում այն:

Հրդեհը մարելու համար
Հրդեհային ծորակն է հարմար:
Թե ճանաչես նշանն այս
Կրակին դու կհաղթես:

արտակարԳ իրավիճակների  
ժամանակ ԶանԳաՀարել

911 — միասնական հեռախոսահամար

101 — հրշեջ-փրկարար ծառայություն

102 — ոստիկանություն

103 — շտապ օգնություն

104 — գազի սպասարկման ծառայություն

«Հրդեհային ծորակ»:
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Օգնականին այս շուտ հասի՛ր,
Եվ հրդեհը արագ մարի՛ր:

Հարկ է, որ հիշեն բոլորը, 
Այս նշանը ցույց կտա տեղը,
Թե որտեղ են պահվում իրերը,
որոնցով կարող են մարել հրդեհը:

Հապա սեղմի՛ր կոճակն այս,
Լսեցի՞ր դու ազդանշան:

«Հրդեհային ավտոմատ  
համակարգի 

(ազդանշանային) 
գործարկման կոճակ»
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տարՀանման նշաններ

Կանաչ ուղղանկյուն, սպիտակ պատկերներ:
վտանգավոր գոտին արագ լքելու,
Ճանապարհն է փրկության:
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«Տարհանման ուղղությունը 
դեպի տարհանման ելքեր 
(ձախ կողմից դեպի վեր)»

«Տարհանման ուղղությունը 
դեպի 
տարհանման ելքեր «աջ 
կողմից դեպի ներքև)»

Այս նշանը ցույց կտա քեզ 
Թե դուռն ինչպես դու բացես. 

«Դեպի դուրս» կամ «դեպի քեզ»,
Էլ ժամանակ չկորցնենս:
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Երբ ծուխն ամենուր է,
Այս նշանը դու գտիր:

վստա՛հ եղիր, որ այն քեզ 
Ցույց կտա ելքը փրկության:

Այս նշանին թե հանդիպես,
Շատ ուշադիր պետք է լինես,
Քանզի ուղին քեզ համար չէ,
Օգնի՛ր նրան ում որ հարկն է
որ այս ուղով հանգիստ անցնի: 
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Թե շարժվում ես դու սայլակով,

Հեռվից հեռու այս նշանը կնկատես:

ուղին քոնն է, անհոգ եղիր:

«Հավաքակետ»

Այս նշանը թե տեսնես,
Դու պետք է հիշես.
Լինի հրդեհ, թե այլ աղետ,
Դու հասնում ես «Հավաքակետ»:

Կարող է պատահել հանկարծ
Հրդեհը փակի հիմնական ելքը:
Բայց դեպքերի համար այդ,
«Պահուստային ելքեր» կան:
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եթե չկան նշաններ

իսկ թե չկան նշաններ,
Ամեն դեպքում մի խորհուրդ.

Զգո՛ն եղիր ամենուր:



ՀՀ տարաԾքային կառաՎարման և արտակարգ
իրաՎիճակների նաԽարարՈՒԹյՈՒն  

ճգնաÄամային կառաՎարման պետական ակադեմիա

ՍիրուՇ ՀովՀԱննիՍյԱն

թե պատկերներն այդ ճանաչես,
ինքդ քեԶ միշտ կփրկես

ԽորՀուրդներ մեԾերին եվ փոքրերին

ԽորՀրդատուներ՝ ԹԵրԵԶԱ ԴիԼԲԱրյԱն, ՀԵՂինԵ ԽԱՉԱՏրյԱն
ԽմԲաԳիրներ՝ ՀԱՄԼԵՏ ՄԱԹԵվոՍյԱն, ԱրԱ ԲԱրՍԵՂյԱն, ՏիԳրԱն ԹովՄԱՍյԱն

Ձեվավորողներ՝ վԱՀԱԳն ՍԱրԳՍյԱն, վԱՀԱն ԱԼԱվԵրԴյԱն
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