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Сургалт: Ургамлан бүрхэвчийн түймэртэй 
тэмцэх үедээ та өөрийн болон бусдын аюулгүй 
байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах вэ 

 
 

 
Оршил 
 
Эдгээр сургалтын материалуудыг EuroFire Level 2 түвшний “Ургамлан бүрхэвчийн 
түймэртэй тэмцэх үедээ та өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж 
ажиллах вэ” стандарттай уялдуулж бэлтгэсэн болно.  
 
Уг материал нь байгалийн түймрийн шинж чанарын тухай үндсэн  ойлголт, 
түймрийг унтраах арга, тактик, мөн зориудаар шатаах ажиллагаа, ургамлан 
бүрхэвчийн түймрийн менежментийн үйл ажиллагаанд оролцогчдод зориулсан. 
 
Энэхүү стандартыг түймрийн шаталт, тархалт, эрсдэл харьцангуй бага түвшинд, 
гал унтраах баг шууд удирдлагаар хангагдсан, түймэртэй тэмцэх хялбар үйл 
ажиллагаа шаардлагатай үед хэрэглэнэ.  
 
Тухайн улсын үндэсний болон орон нутгийн түймрийн менежменттэй холбоотой 
хууль, тогтоомжийг даган мөрдөнө. Түүнчлэн орон нутгийн удирдлага, газар 
эзэмшигчид түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагааг эхлэхээс өмнө холбогдох 
байгууллагаас зөвшөөрөл, чиглэл авах шаардлагатай. 
 
Энэхүү бүлэгт багтсан сургалтыг албан ёсны эрх бүхий байгууллагын тогтмол 
хийгддэг сургалт, хээрийн сургуулилтаар дамжуулан олгох нь зүйтэй. Ой, хээрийн 
түймрийн менежментийн үйл ажиллагаанд шууд оролцдоггүй байгууллага, хувь 
хүн бие даан суралцах боломжгүй бөгөөд заавал эрх бүхий байгууллага, 
мэргэжилтний удирдлага дор суралцах боломжтой. 
 
Энэхүү бүлгийн онол, практик болон нормативыг нийт 20-30 цагт судалж, 
эзэмшинэ.  
 
EuroFire бол туршилтын төсөл бөгөөд ашиглах материал нь одоо явагдаж буй 
процессын нэгэн хэсэг нь юм. Санал хүсэлтийн хуудас www.euro-fire.eu 
вебсайтад багтсан.  
 
Уг материалыг галын байгууллага, хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, агнуурын 
менежмент, байгаль хамгаалал, бэлчээр, аялал жуулчлал, тусгай хамгаалалттай 
газрын менежментийг хариуцсан, түймрийн менежментийн үйл ажиллагааг 
явуулахад туслах үүрэгтэй хүмүүст зориулан бэлтгэв. 
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Eurofire чадварын стандарт болон эрсдэлийн менежментийн уялдаа холбоо 

 
Eurofire чадварын стандарт нь ашигласны дараа гарч болох үр дүнг бүрэн 
ойлгоход чиглэсэн байх хэрэгтэй. Уг стандартуудын агуулга нь: техникийн нэр, 
элементийн нэр, энэхүү сургалтын тухай, түлхүүр үг ба мэргэжлийн үг хэллэг, 
зайлшгүй сурч, эзэмшсэн байх шаардлагатай чадварууд, юуг зайлшгүй ойлгож 
мэдсэн байх шаардлагатай зэрэг зүйлсийг багтаасан байна.  
Бүх Eurofire чанарын стандартын нэмэлт материалууд нь техникийг ашиглахад 
тохиромжтой аргазүйг хангахад чиглэсэн байх ба ашиглаж буй тухайн салбараас 
хамааран өөрчлөгдөх боломжтой байх. Харин  суралцах зааварчилгааны 
материал нь тухайн стандарт дахь бусад бүх техникийн суралцах шаардлагатай 
материалыг хангах хэрэгтэй.  
 
Европын холбооны аюулгүй байдлын хэд хэдэн зааварчилгаа байдаг бөгөөд 
эдгээр нь Европын улс бүрийн эрүүл мэнд болон аюулгүй байдлын хуулийг 
орлодог. Уг хууль нь ажлын байран дахь аюулгүй байдал болон эрүүл мэндийг 
сайжруулах, ажилтай холбоотой осол болон өвчлөлийг багасгахад чиглэсэн. Мөн 
бусад бүх шаардлагатай орон нутгийн болон байгууллагын аюулгүй байдлын 
зааварчилгаа, эрсдэлийн менежментийн бодлогыг баримтлах хэрэгтэй.  
 

Урьдчилан эзэмшиж, мэдсэн байх зүйлс: 
 
EF2 – Техник болон аргазүйг ургамлын түймрийг зохицуулахад ашиглах 

Нэмэлт хэрэгцээтэй зүйлс:  
EF3 – Түймрийн үед багийн хамт олон болон удирдагчтайгаа харилцаатай байх 
EF4 – Түймрийг зохицуулахад шаардлагатай гар хэрэгслийг авч явах 
EF5 – Ургамлын түймрийг усан насос ашиглан унтраах  
EF6 – Ургамлан бүрхэвчид гал ноцоох арга, техник 
 

Хичээлийн зорилго: 
Энэхүү сургалтын агуулгыг судалснаар: 

• Түймрийн шинж чанарын талаар ойлголт 

• Ургамлан бүрхэвчийн түймрийг унтраах арга, техник зэргийг суралцана 
 

Түлхүүр үг болон мэргэжлийн үг хэллэг: 
 
- Тулгуур цэг, шатаалт – түймрийн хамгаалалтын зурвас орчмын бүсийг 

хяналттайгаар шатаах, угтуулж цуравдан шатаах, угтуулж цуравдах, хяналтын 
зурвас (галын зурвас), дуслын ноцоох төхөөрөмж, түймрийн орчин, гал 
түймрийн төлөв байдал, шатах материалын чийгийн агууламж, шатах 
материалын нөөц, шатах материалын төрөл, гал ноцоох аргууд, урьдчилан 
төлөвлөсөн шатаалт. 
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Хэрэглээ: 

• Эрсдлийн менежментийн үндэс 
 

Байгалийн түймэр болон зориудаар шатаах аргыг хэрэглэх үед галын орчны 
олон болзошгүй аюул үүсч, зарим нь аливаа осол гарах шалтгаан болдог. 
Эрсдэлийн удирдлагын гол зорилго нь ослоос зайлсхийх, гарч болох хор 
хохирлыг багасгах явдал юм. Эрсдэлийн удирдлага нь зөвхөн удирдагчид 
болон менежерүүдийн үйл ажиллагаа биш, харин хүн бүрийн 
оролцоотойгоор явагдах ёстой. Аюулгүй ажиллагааны асуудлаар аюулгүй 
байдал, харилцаа холбооны ажилтнууд, удирдлага хоорондын хоёр талын 
үйл явц нь байх ёстой. Заримдаа аюул болон эрсдлийн утгыг ташаа ойлгох нь бий. 
Аюул гэсэн ойлголтод аливаа эрсдэл болон аюулын улмаас хүний эрүүл мэнд, амь 
нас эрсдэх боломжит нөхцөл үүсэх тухай олголт юм. 
 
Эрсдлийн менежментийн дараах 5 алхмыг хэрэгжүүлснээр ажлын байрны эрсдлийг 
бууруулах боломж бүрдэх юм. Үүнд: 
 
Алхам 1 Эрсдлийг тодорхойлох 
 
Алхам 2 Хохироосон байж болох юм хэн шийдэх  
 
Алхам 3  Эрсдлийг үнэлж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ таны үр дүнг  
 
Алхам 4 Эдгээрийг хэрэгжүүлэх талаар шийдэх 
 
Алхам 5  Тойм  үнэлгээ, шинэчлэх шаардлагатай болно 
 
 
         Тогтоосон шатаах буюу гал унтраах үйл ажиллагаанд оролцож буй хувь 
хүмүүс ихэвчлэн удаан хугацааны турш нээлттэй ажиллаж байна. Ийм үйл 
ажиллагааны явцад эрсдэлийн удирдлагын тасралтгүй, динамик үйл явц байх 
ёстой. Эрсдлийн үнэлгээ , хяналтын тэд аюулгүй болсон тул ажлын туршлага орж 
мэдрэмжийн болох хэрэгтэй. Динамик эрсдлийн үнэлгээний тухай ойлголт нь энэ 
үйл явцыг тусалдаг. 
 
 

         Динамик эрсдлийн үнэлгээ: 
 
         Идэвхтэй , аюул тодорхойлж эрсдэлийг үнэлэх, арилгах буюу эрсдэлийг 
багасгахын тулд арга хэмжээ авах тасралтгүй үйл ажиллагаа; Бүх нь будлианы 
хурдацтай өөрчлөгдөж нөхцөл байдал . 
 
         Сэтгэцийн бичиж , эсвэл явуулсан эсэх арга барил адилхан байх ёстой. аюул 
бүрийн хувьд энэ нь та эрсдлийг удирдах хамгийн шилдэг арга замыг 
тодорхойлоход туслах болно , учир нь хэн хохирч байж болох талаар тодорхой 
байх хэрэгтэй. 
 
 
         Аюул бүрийн хувьд өөрөөсөө асуу : 
 

• Би тэр чигээрээ аюул салахыг чадах уу? 

• Хэрэв тийм биш бол , яаж эрсдэл гэсэн хор хохирол магадлал бага 
байдаг учраас хяналт тавих вэ? 
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         Эрсдлийг хянах үед зарчмыг доор дараах тулд боломжтой бол хэрэглэнэ : 
 

• Багатай эрсдэлтэй сонголтыг үзээрэй 

• Аюул хандах урьдчилан сэргийлэх 

• Аюул эрсдэлийг бууруулах нь таны ажлыг зохион байгуулах 

• Хувийн хамгаалалтын тоног төхөөрөмж ашиглах 

• Заасан халамжийн ашиглах тоног төхөөрөмж 
 
 
         Эрсдэл Жишээ нь тээврийн хэрэгслийн осол ихээхэн боломж байгаа , 
түүнчлэн ялангуяа холбоотой гал юм гэж тэдгээр нь ажлын байран дахь байгаль 
орчны хэсэг юм аюулыг орно. 
 
         Осол нь аюултай нөхцөл байдал буюу аюултай үйлдэл үр дүнд гарч байна. 
энэ нь ихэвчлэн аюултай үйлдэл , хүний хүчин зүйл , ослын шалтгаан юм. 
 
         Тэгээд асуух анхны асуулт түймрийн орчинд олон болзошгүй аюулыг 
эзэмшдэг "Яагаад би энд байна ?" эсвэл " Энд миний зорилго юу юм бэ? " Хүмүүс 
төлөвлөгөө нь дараах тогтоосон шатаах үйл ажиллагаа явуулах энэ нь амьдрах 
орчныг нь туймрээс хамгаалах ойн зурвас бий болгох , эсвэл сайжруулахын тулд 
байж болох юм. гал унтраах нь түймэр шийдвэрлэх нь хэвийн зорилго нь ихэвчлэн 
дараах зорилгоор , ямар нэг зүйлийг хамгаалах явдал юм: 
 

• Хүний амь нас, нэгдүгээрт гал сөнөөгч тухай 

• Орон нутаг 

• Эд хөрөнгийн 

• Байгалийн баялаг 
 
         Бид бүгд л нүдний хараа , сонсгол , мэдрэгчтэй бидний мэдрэхүйн найдаж , аюул 
заналыг тодорхойлох үнэр . Гэсэн хэдий ч гал орчинд ийм дуу чимээ, утаа, 
нүүрстөрөгчийн дутуу исэл зэрэг төөрөгдүүлэх , эсвэл бидний мэдрэхүйгээ толгойг 
эргүүлж болохыг хүчин зүйл байдаг. боловсруулж, тодорхой биш юм аюул, эрсдэл, 
түүнчлэн тодорхой байна хүмүүсээ хянах аюулгүй ажлын туршлагыг ашиглах 
шаардлагатай байна . 
 
         Мөн хүн урт хугацааны турш онцгой нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулдаг бол тэд 
ердийн мэт аюулыг бодож эхлэх , зүгээр л тэднийг хүлээн авдаг. Гэсэн хэдий ч тэд 
аюултай нөхцөл байдал ямар ч аюултай үйлдэл маш аюултай ажиллаж байна. A цэгцтэй 
арга нь дараах заавар, ажлын байрны журам, аюулгүй ажиллагааны арга нь эдгээр 
нөхцөл байдалд нэн чухал юм. Аюулгүй байдал нь хүн бүрийн үүрэг юм. 
 
 
         Олон жилийн турш янз бүрийн улс оронд , гал сөнөөгч амь насаа түймэр 
шийдвэрлэх алдсан байна. Эдгээр нь амь насаа алдах тохиолдол улмаас гал түймэр 
өөрийнх нь зан онгоцны ослоос хүчин хүрээнд болж байна. Fatal болон ойролцоо 
аюултай түймэр гэж тэд гарч, дөрвөн томоохон нийтлэг хуваарийг байна: 
 

• Харьцангуй бага түймэр, эсвэл их хэмжээний гал түймрийн хуурч 
мэхлэх нам гүм газар. 

• Ийм өвс, бут сөөг зэрэг харьцангуй хөнгөн түлш . 

• Салхины чиглэл , салхины хурд нь гэнэтийн өөрчлөлт байгаа бол. 

• Галын топографийн нөхцөлд хариу болон өгсөх ажилладаг хэрэгтэй. 
 
         Эдгээр харамсалтай байдалд хүргэж байгаа нийтлэг хүчин зүйл нь 
тодорхойлж, энэ төрлийн аюул, эрсдлийг хянах ажлын аюулгүй тогтолцоо 
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боловсруулж байгаа юм байна. Онцгой анхаарал хандуулах гэх мэт санах ойн ДОХ-
ын төлсөн байх ёстой: хоншоор нөхцөл үзээрэй. 
         Эдгээр тайлбарлагдсан байгаа. Хавсралт A. 
 
 
          

         Багийн аюулгүй байдал 
 
         Аюулгүй байдлын төлөө хариуцлага хувь хүн, хянан шалгагч , менежерүүд, зохион 
байгуулалтын журам эзэмшиж байна. хувь хүн бие даан , хамтран ажилчид, багийн 
аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, тэдний эргэн тойронд хүмүүсийн дараа харагдах эхний 
үүрэг хариуцлага юм. "Найзуудын систем " ажилтнууд бие биенийхээ аюулгүй байдлыг 
хангах, ерөнхий байдлыг шалгах, хос хосоороо ажиллах ашиглах нь ялангуяа ашигтай 
байдаг . 
 
         Тэдний удирдлага болон баг нь хувь хүний харилцаа маш чухал юм. Хувь хүмүүс 
хэрэгтэй: 
 

• Тэд бүх цаг үед хаана хянагч мэдэж байгаа эсэхийг шалгана 
• Тэдний удирдлага нь холбоотой бай 
• Тэдний ажлыг болон тэдний багийнхан даалгавар (ууд) мэдэх 
• Багийн бусад гишүүд нь хаана юу хийж байгаа юм мэдэх 
• Талбайг орхих нь тэдний яаралтай зугтах төлөвлөгөө мэдэх 

 
 
         Хувь дараа нэн даруй хянан шалгагч аюулгүй байдал хариуцсан дараагийн хүн юм. 
Энэ нь түүнтэй харилцаагаа хөгжүүлэх нь чухал юм, эсвэл түүнийг тухайн аюулгүй 
байдлын асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг боломжийг олгодог. Зарим үед бие даасан гал 
унтраах өөр хэний ч өмнө аюул, эсвэл эрсдэл харж болох ба тэдний удирдагч үүрэг 
оролцоог бууруулах ямар ч аюулгүй байдлын асуудлаар мэдээлэл харилцаж чаддаг 
байх хэрэгтэй. 
 
         Зарим байгууллагууд болон fireground боловч аюулгүй байдлыг нь тогтоосон гал 
буюу түймэр дээр багийн командлагч дээр ч түймэрийн ахлагч нь амарч болно үндсэн 
үүрэг нь унтраах аль аль нь аюулгүй байдлын менежер зориулсан байна. 
 
         Түймэртэй тэмцэх аюулгүй нэг баг болж хамтран ажиллаж байгаа хувь хүмүүст 
хамаарна. Тасралтгүй харилцаа чухал ач холбогдолтой юм. Хүн бүр үргэлж хэл амаар, 
нүдэнд эсвэл өөр хэн нэгэнтэй нь радиогоор бас холбоотой байх ёстой. хувь нь хамтран 
зүтгэгч холбоо үргэлж байхаар хосолсон ажилтан "найзуудын систем" ашиглах ёстой. 
Тэнд аажмаар тусгаарлагдсан эхэлж ард түмний нээлттэй ажиллаж буй үед хандлагатай 
байдаг энэ ийм боломжийг олгохгүй байна. 
 
         Aюулгүй ажиллагааны товч мэдээлэл хүн бүр оролцох түймэр өгсөн байх 
ёстой. Ажилтнууд нь тэд  руу явахаас өмнө тэд дараах аюулгүй ажиллагааны 
ерөнхий оноо гаргаж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Хэрэв хэн нэгэн нь ямар 
нэгэн аюулгүй байдлын асуудлын талаар сайн мэдэхгүй байгаа бол бага хурлын 
үеэр асуулт асуух. 
 

• харилцаа холбоо, тушаал системийг ойлгох 
• ойлгох, зааврыг нь дагах 
• хэмээн өгсөн үүрэг (үүд) ийг шалгах өөрийн болон таны багууд 

боломжууд дотор байдаг 
• аюул, ялангуяа гал зан болон газар нутгийг мэдэх 
• Таны зугтах зам, аюулгүй байдлын бүс мэдэх 
• Таны зангуу цэг байрладаг хаана мэдэх 
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         1. Эрсдлийн удирдлага: аюулыг тодорхойлох , хяналтын арга хэмжээ байдлын 
мэдлэг 
         
         Ихэнхдээ осол хүний алдааны үр дүн юм. Хувь хүмүүс эргэн тойронд нөхцөл 
байдлыг үргэлж мэдэж байх хэрэгтэй. Энэ ажил дээр хэтэрхий их энэ нөхцөл 
байдлын ойлголтыг алдах нь маш хялбар юм. Тогтмол , аюул шалгах "дээшээ харж, 
доош харж, эргэн харвал " газар гэх мэт энгийн шалгалт хийж байна. 
 
         Байгалийн орчин 
 
         Олон хүний хувьд анхны өөрчлөлт нь тогтоосон шатаах болон түймэр унтраах 
ажлыг эдгээр үйл ажиллагаа нь газар тариалан , ой, эсвэл бэлчээрийн -д , нээлттэй 
улс оронд явагдана гэсэн юм харгалзан байна. Энэ нь зөвхөн түймэр барилга , дэд 
бүтэц оролцох болж тосгон, хот интерфэйсийг хүрэх үед юм. 
 
         Тэгэхээр эхний асуудал нь хөдөө орон нутагт аюулгүй ажиллах боломжтой 
байх явдал юм 
 
 

Аюулууд Хяналтын арга хэмжээ 

Цаг агаарын өөрчлөлт • Орон нутгийн цаг агаарын 
нөхцөл байдлын талаар өдөр, 
улирал, газрын гадаргын үед үр 
нөлөөний талаар мэдлэг бий 
болгох 
• Орон нутгийн иргэд орон 
нутгийн цаг агаарын нөлөөнөөс 
талаар зөвлөгөө авах 
 

Улмаас муу ажил байршил нь салхины 
хурд , эсвэл чиглэлд өөрчлөх 
 

• Гал өгөв төлөө үзэх 
зугтах замыг шалгах 
• Төрөл бүрийн хэрэгсэл,  

Цаг агаарын өдрийн турш халуун ба 
хуурай их гал эрчмийг бий ороход 

• Баг болон дахин үнэлгээ нь 
гарах аюулгүй стратеги болно  
• Шагай дэмжлэг, сайн дэвслэх  
 

 • Халуунд тэсвэртэй гутал 
өмсдөг 
• Хэцүү газар нутаг дээр 
болгоомжтой явах 

Нягт ургамал, зугтахыг гал хараа алдаж , 
хүнд хэцүү 
 

• Ажиглалтын хадгалах 
• Өөр замыг хай буюу 
дамжуулан замыг бууруулах 
• Итгэлтэй та ашиглах хялбар 
байдаг зугтах замыг бий болгох 
 

Та болон галын хооронд шатаагүй түлш • Ажиглалтын хадгалах 
• Зугтах замыг бий болгох 
 

Уулархаг газар нутаг • Хэрэв хэцүү газар зайлсхийх  
өөр боломжтой арга олох 
• Өгсөх зугтах замыг зайлсхий 
саад тотгор зайлсхийх 
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Хортой могой шавьжинд хазуулах • Хувийн хамгаалалтын тоног 
төхөөрөмж өмсөж, зайлсхийх 
сонор сэргэг байх хазуулсан 
дарах  
• Хэрэглэхгүй бол хөдөлгөөнгүй , 
тэр даруй эмнэлгийн тусламж 
хайх 

Унах салбар , мод , ялангуяа үхсэн мод, 
гал өртсөн мод 
 

• Хайж байна 
• Зайлцхийх 
• Тогтворгүй сахих 2 мод хол 
уртыг бол 
 

Алдсан байна 

• Аюултай газар 

• Хүнд утаа 

• Харанхуй 
 

• Дуусгахын өмнө орон нутгийн 
иргэд өөрийн газар дээр нь 
зураг болон товч мэдээлэл авах 
• Алдсан бол энэ нь тийм нь 
аюулгүй юм бол, та хаана 
хэвээр байна 
• Орон нутгийн иргэд , эсвэл 
таны байршлыг тогтоох бусад 
гал сөнөөгчөөр холбоо хайх 
• Газрын зураг газрын тэмдэг 
зургийг чиглэлийг болон 
холбогдох газрын зураг, луужин 
ашиглах 
• Яаралтай тусламж эрэлхийл 
би галаар сүрдүүлсэн 
 

Усны бохирдол (жишээ нь нян ) 
 

• Аюулгүй / ундны цэвэр ус ууж 
• Амттан ус 
 

Бохир эрүүл ахуй • Сайн хувийн ариун цэвэр 
байлгана хооллож станц 
• Үед зохих халамжийн 
байгууламж бий болгох 

 
 
         Галын орчин, гал төлөв байдал 
 
         Сургалтын модуль EF2-д заасны дагуу галын орчин цаг агаар, газар зүй болон 
түлш нь гал гурвалжин (дулаан, хүчилтөрөгчийн болон түлшний) хослол юм Control 
Ургамлын Галын тулд арга техник, тактик хэрэглэнэ. Энэ нь газар нутгийг дайрч 
өнгөрдөг шиг гал зан нь хамгийн чухал нөлөө нь: салхи, налуу, түлш, тал. A 
ургамлын гал байнга, учир нь эдгээр суурь нөлөөнөөс нь урвалд болон өөрчлөгдөж 
байна, эдгээр хүчин зүйлийн хоёр буюу түүнээс дээш хамтран ажиллаж байна, 
ялангуяа бол. Хэрэв хоёр буюу түүнээс дээш хүчин зүйл нь өөр хоорондоо дахин 
inforcing тэд шугамын байх гэж хэлсэн байна. 
 
         Гал ойртож байгаа үед эхлээд гал төлөв байдлыг үнэлэх. 
 

• Ямар түлшний ажигла шатаж байгаа ба гал түймэр (толгой, хажуунаас & 
өсгий) өөр өөр хэсгүүд дээр урттай. 

• Эдгээр цэгт гал юу жолоодож байгааг ажилла. гал зан (салхи, налуу, 
түлш, тал) шугамын-д, эсвэл дэмжих хүчин зүйл байна уу? 

• газарт гал алхам бол эдгээр хүчин зүйл нь шугамын илүү / бага байх 
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болно гэж үү? 
 
         Энэхүү мэдээлэл нь тухайн орон нутгийн гал зан урьдчилан таамаглах 
боломж олгодог байх ёстой. 
 
         Мөн аюулгүй байдлын зорилгоор гал үнэлэх. гарч ажиллах нь галын хэсэг нь 
аюултай байдаг бөгөөд аль болох зайлсхийх хэрэгтэй юм. 
 
         Зураг 1. Доор галын толгой дээр байх, зайлсхийх гол түлхүүр талбайг харуулж 
байна. Дөл галын өмнө өөрийгөө тавьж байхгүй бол жижиг хэмжээтэй байдаг бол. 
Гал зан маш хурдан өөрчлөх боломжтой бол энэ юм гэж тэд жижиг ч гэсэн удаа 
бодож байна. Дөл бага хаана ажилд хамгийн аюулгүй газар хажуунаас нь гал өсгий 
дээр ихэвчлэн байдаг. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Ар          Хажуу         Толгой 
 

Зураг 1.1.  Жишээ түймрийн аюулын хэлбэр 
 

 
 
 

Хажуу 
 

Толгой 

Бага дөл 
 

Дунд зэрэг дөл 
 

Том дөл 
 

Тархалт удаан хэмжээ 
 

Тархалт дунд түвшин 
 

Тархалт хурдан 
хэмжээ 
 

Бага зэрэг утаа Бага зэрэг утаа 
 

Утаа алдсан 

  Маш халуун 
агаарын 

 
Түлхүүр асуулт гал зан томоохон илүү хүчтэй эсвэл бага нь бага хүчтэй авах гэж        
байгаа эсэх юм. Энэ нь нэгдүгээрт, шаардлага байнга гал юу хийж байгааг мэдэж байх 
ёстой гэсэн үг юм , шууд , эсвэл хайж харилцах аль алинаар нь , гал одоо хийх 
магадлалтай гэж юу болох талаар ойлголттой байх хоёр дахь , эсвэл дараагийн 5 буюу 
10 минутын дотор , цаг, хоног. улмаас салхи, налуу , түлш, асуудлын шугамын 
өөрчлөлтийн гал зан өөрчлөлтийн хүлээлт маш чухал юм. Галын зан маш хурдан 
өөрчилж болно , таны бодол үргэлж түрүүлж нөхцөл байдал байх ёстой. 
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         Зарим гол асуултууд: 
 

- Хаана, хэзээ зан өөрчлөлт гал вэ? 
- Байдал муу, эсвэл илүү сайн болсон болов уу? 
- Таны байрлал нь хэр удаан аюулгүй байх вэ? 
- Хэрэв та хэзээ шилжүүлэх вэ? 

 
 

 
Түймэр дээр салхины үр нөлөө өөрчлөлтийн зураглал 

 
     Энэ өөрчлөлт нь гал нь харьцангуй нам гүм хурдацтай янз бүрийн шалтгаанаар, эсвэл  
шалтгаан нь хослуулан гарч болзошгүй галын толгойг болдог: 
 

- Салхины чиглэл нь солих, гал зан өөрчлөлт оруулах тухай хамгийн түгээмэл                                                
шалтгаан, жишээ нь энэ дугуй нь толгод буржгар үс шиг 

- Гал эгц налуу доод хүрдэг, 
- Нарийн түлш маш их газар руу гал хөдөлгөөн, 
- Гал халуун, өмнөд тулгарч байгаа тал руу нь хүйтэн, хойд өнгө налуу дээр сүүдэр 

гарч алхамууд 
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Салхины чиглэл 
 

Зураг 2.3.  
 
         Нарийн огцом хөндийнүүдэд конвекцийн , налуу дулаан , салхины хэт гал зан , 
тархалт , ач    холбогдолтой газар гал ажиллагааны маш хурдан хувь нь ихэнхдээ яндан 
нөлөө гэж нэрлэдэг үйлдвэрлэх хослуулж болно. Гал сөнөөгчид хурдан хөгжиж буй гал, 
налуу , хурдан хангалттай аюулгүй газар хандах боломжгүй хооронд учирсан болж 
чадна. 
 
         Гал байгаль орчны үнэлгээг явуулах үед аюултай нөхцөл байдал , байгалийн 
шалгуур  үзүүлэлтийн тоо байдаг. Эдгээр нь "дээшээ харж , доош харж, эргэн тойрноо " 
үйл явцын нэг хэсэг гэж байнга үнэлж байх ёстой. 
 

Хүснэгт 1. Хүртэл хар доош харж, гал зан үзүүлэлтийг эргэн харж байна. 
 

Түймрийн байгалийн  хүчин зүйлс 
 

Шалгуур үзүүлэлт 
 

Түлшний шинж чанар / үнэлгээ / 
 

Тасралтгүй нарийн түлш 
Үхсэн, доош нь унасан 
Түлш 
Давчуу титэм зай < 6 м-ийн <20 фут 
Өндөр амьдрах нас барсан харьцаа 
 

Шатахууны чийг / мэдэрч, арга хэмжээ / 
 

Бага Rrlative чийгшил < 25% 
Бага нь 10 цаг чийг < 6% 
Ган нөхцөл 
Улирал 

Шатахууны температур / мэдэрч, арга 
хэмжээ 
 

Өндөр temps > 30 > 85 
Шууд нар нь түлшний Өндөр % 
Асуудал , түлш Temp өөрчлөгдөж 
нэмэгдүүлэх 

Газар нутаг Эгц энгэр > 50% 
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Нарийн, нарийвчилсан хөндийнүүд 
Эмээл 
 

Салхины / ажиглах / 
 

Дээрх / 10 миль салхи / 
Өндөр , хурдан хөдөлж үүлс 
Тайван 
Тэмцэж , эсвэл шилжүүлэх салхи 
 

Тогтвортой байдал / ажиглах / 
 

Сайн алсын барааны харагдац 
Салхи , шороон whirls 
Үүлс 
Утаа шулуун хүртэл өсдөг 
Утаа багана налуу 
 

Гал зан байдал / цаг / 
 

Хяргасных утаа багана 
Сайн хөгжсөн утаа багана 
Утаа багана өөрчлөх 
Мод 
Гал түүж 
Эхлэн жижиг гал whirls 
Цэг түймэр 

 
Түймрийн аюул, хяналтын арга хэмжээний төрлийг харж болно. Доорх хүснэгт 2. 
 
        
 Хүснэгт 2. Түймрийн аюул, хяналтын арга хэмжээ. 
 

Түймрийн аюул Хяналтын арга хэмжээ 
 

Толгой •  Цааш хөдөлгөж , гэрэлтсэн дарга нөлөө 
зай нь хурдан оруулдаг 
•  Шуудуу / эдгээр блок цацрагийн дулаан / 
хана , хэрэв шаардлагатай  
• Бие махбодын саад ашиглан нэвтэрч , 
/ Зохих Хувийн хамгаалалтын тоног 
төхөөрөмжийг ашиглан үзнэ үү бодисын 
солилцооны дарга ачаалал / 
 

Няц / дээр шарах / 
 

• Гал зан мэдлэг, ойлголт бий , бүх цаг үед 
тархсан 
• Хоншоор болон удирдамж , 18 нөхцөл 
байдалд нийцсэн аюултай нөхцөл 
байдлыг зайлсхий 

Хэт их гэрэлтсэн халуунд өртөх 
 

• Өндөр гал, галын толгой дээр 
хамгийн их магадлалтай  

• Дарга эх үүсвэрээс өөрийгөө 
хамгаалах 

• Хоол 

• Зугтах замыг ашиглан аюулгүй 
газар нүүлгэн шилжүүлэх 

• Найзын харж 

• Дөл бага түлш бага ж.нь. газар бол 
хар ашиглах 

• Хувийн хамгаалах тоног 
төхөөрөмж, та хамгаалахад 
ашиглаж болно гэсэн , ашиглах нь 
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эсэн мэнд амьдрах газар нутгийг 
цэвэрлэх нь суваг , хана олж 
нэвтрэн 

• Аль болох бага хэвтэх 

• Тээврийн хэрэгсэл нь: 

• хол түлш, ойртон галаас нээлттэй  

• Ямар ч түлшний сав ав 

• өндөрлөг түлшний о тодорхой газар 

• Хөдөлгүүр нь үлдээх болон гэрлэн 
дохионы дээр, хамгаалах хоолой 
шугам бэлтгэх 

• Цонх, хаалга, хориглодог 

• Үйл ажиллагаа, байршил, хянан 
шалгагч Би дарга дөрөвний 
зөвлөгөө өгөх 

• Аль болох удаан нь гадна тээврийн 
хэрэгсэл түр хүлээнэ үү 

• Хэт халуун тээврийн хэрэгсэл 
талаас хол гал нь орж ирэхэд 

• Аль болох удаан тээврийн хэрэгсэл 
хэвээр байна 

 

Утаа, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн 
 

• Ялангуяа удаан хугацаагаар, дэмий утаа 
ажиллаж зайлсхий 
• Хүнд утаа байхгүй бол - байрлуулах 
• Хувийн хамгаалалтын тоног төхөөрөмж 
жишээ нь батлагдсан ашиглах нийлүүлсэн 
үед шил болон шүүлтүүрүүд 
• Хэрэв та өөрийн биеэс нүүрстөрөгчийн 
исэл чөлөөлөхийн тулд утаагүй нутагт 
амарч байгаа эсэхийг шалгаарай. 
 

 • Биет байдлын доголдолгүй байх 
• Аюулгүй биелүүлэхэд нь шаардлагатай 
техник, ашиглах гар зохион гэрэл дээр 
гэрэл дээр тавих 
 

Хэт гал зан 
• Гал хүрэгчид 
• Газар гал түймрийн тоо нэмэгдэж 
• Хурдан гал ажиллуулж 
 

• Цаг агаар, газар зүй, түлшний талаар 
товч танилцуулга 
• 18 " Нөхцөл байдалд" зайлсхийх 
• Хайж гэхэд эрт илрүүлэх 
• Байдлын талаарх ойлголтыг байлгах 
• Найзуудын, баг, удирдагч (ууд) нь 
харилцаа холбоог хангах нь 
• Зугтах замыг ашиглан гадагшлуулж 
• Ашиглах аюулгүй байдлын бүс 
 

Гар, хөл болон шагай , ялангуяа шүүр 
хүртэл д түлэгдсэн 
 

• Арьс, бээлий 
• Талаас ард нь дулааны мэдэр 
Холбогдох гутлын  
• Гаргасан гэж гарч шатсан хожуул, халуун 
нүүрсэн, нурам цог үсрэхээс бүрэн хамт 
• Зайлсхий холбоо барих 

Галаар жигүүрээс эзлэгдэхээс байна 
• Төгсгөлд дугуй 

• Эсэхийг та аюулгүй зангуу цэгээс эхлэх 
ид шид, 
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• Дахин гал асаах 
• Олж харах 

• Болохоор гал буюу мөлхөгч үүнийг 
гаталж чадахгүй байгаа таны ашигт 
малтмалын хөрсөнд доош нь ухаж байгаа 
эсэхийг шалгаарай. 
• Таны байдлын хямдрал дахин асаах үзэх 
нь Ажиглалтын хадгалах 
• Нэвтрэх түймэр харах нь Ажиглалтын 
байлгана. газар гал түймэр нь 
периметрийн гадна харагдах ёстой. 

 
 

        Тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн аюул  
 
       Гал цорын ганц аюул биш юм. Нөхцөл байдлын мэдлэг болон бусад аюулыг хамрах 
хэрэгтэй.  Энэ нь галын ерөнхий удирдлагын хэсэг болон ашиглагдах тоног төхөөрөмж, 
тээврийн хэрэгсэл үүдэлтэй аюул орно. 
 
         Хүчирхэг тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл ашиглах нь ихэвчлэн мэргэжлийн ур 
чадвар шаарддаг. байгууллага, улс орон бүр холбогдох хүмүүс сургалт, гэрчилгээ нь 
хослуулан эдгээр ур чадвартай байх байдлыг хангах өөрийн гэсэн арга байх болно. тоног 
төхөөрөмжийн хэсэг тус бүр нь тохирох Хувийн хамгаалалтын тоног төхөөрөмж үнэлэх 
хэрэгтэй. Жишээ нь трактор болон бульдозер оператор бусад зүйлсийн гадна , 
сонсголын хамгаалалт шаардагдаж болно. 
 
Аюул зайлсхийх тодорхой сургалт өгсөн биш юм хувь хүний хувьд эрсдэлийг багасгахын 
тулд гол хяналтын арга хэмжээ юм. тоног төхөөрөмж нь өөр өөр төрлийн нийтлэг аюул 
бүс Хүснэгт 3-т харж болно. 
 
         Хүснэгт 3. тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн аюул , хяналтын арга хэмжээ. 
 

Тоног төхөөрөмж / Тээврийн хэрэгсэл аюул 
 

Хяналтын арга 
 

Гар багаж 
 

- Арга хэрэгсэл огтлох гадаргууг хурцалж , 
бариул , гөлгөр хадгалах 
- 3м-ийн зайтай ашиглах 
- Та явах үед бүсэлхийн өндөр барьж , 
газар огтлох онгоц зэрэгцээ урд зүг 
хэрэгсэл өргөж 
 

Мөчир таслагч 
 

- 3м зайд , ашиглах 
- Энэ нь ажилчдын тусгай хувийн 
хамгаалалтын тоног төхөөрөмж , сургалт 
шаардаж болно 
 

Хөрөө  
 

- Тэгэхээр гадна наад зах нь хоёр дахин урт 
нь хөрөөдөж мод ажлын 
- Энэ нь ажилчдын тусгай хувийн 
хамгаалалтын тоног төхөөрөмж , сургалт 
шаардаж болно 

Дөрвөн шингэлээгүй унтраах & тэсч 
 

- Бүү хүр, нүд , эсвэл арьсан дээр үеийн 
тулд 
- Хувийн хамгаалалтын тоног төхөөрөмж ( 
нүдний шил аюулгүй байдал , бээлий ) 
өмсөх 
- Холбоо барих арьс хийсэн бол нэн даруй 
угаах 
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Хоолой шугам 
 

- Усны гарч иртэл дөл зайлсхий 
- Хэт их даралт бий ( тийрэлтэт хыг ) тэгээд 
тэнцвэрийг алдах оператор зайлсхий 
 

Тээврийн хэрэгслийн 
 

- Довтолгоо болон хамгаалалтын жолооны 
болохгүй вэ 
- Гэрэл ашиглах 
- Машины зогсоол удахгүй хол гал нь 
байрлалд талбарыг орхиж газар байх 
болно 
 

Арга хэрэгсэл трактор нь 
 

- Арилжааны бүрэлдэхүүн нь трактор 
уртаас урт хугацаагаар сунгаж болно 
зайлсхий 
- Буцах цацагдахаас зайлсхийх хаана 
хагархай таслагч 
 

Бульдозер - Аюулгүй зайг ( хоёр удаа хамгийн бага 
мод өндөр ) хадгалах 
- Газар ашигласан хүнд тоног 
төхөөрөмжийн дэлгэц арчилж байгаа бол 
- Операторын Access зөвхөн батлах 
- Налуу машин ашиглаж болохгүй 

Нисдэг тэрэг онгоц - Үргэлж нисгэгчийн зааврыг нь дагах 
- Энэ нь тодорхой аюулгүй ажиллагааны 
сургалт шаардана 
- Тэнд хол хөөрөх цэгээс 
 

Услах - Зорилтот очих зарим зайг бий зайтай 
байна 
- Зорилтот очих зууж байгаа бол , тэнд 
нисдэг тэрэг / нисэх онгоц барьж биеэс хол 
гарт , багаж хэрэгсэл нь буурсан байна 
 

Тоосны - Хэт их тоос зайлсхий 
- Хамгаалалтын нүдний шил , баг өмсөх , 
хувцас, нүд, амьсгалын замын хамгаалах 
 

Дууны - Хэт их дуу чимээ нь газар зайлсхий 
- Сонсголын хамгаалалт хэрэглэх тоног 
төхөөрөмж 

 
 
Та нарт аюулыг бий болгож болзошгүй тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн хүрээ 
доорх жишээ 1.2-оос харж болно : 
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Аюулууд 

 

SAFETY ZONE 

 
Үйл ажиллагааны аюул 

 
Нөхцөл байдлын мэдлэг үйл ажиллагааны явцад хадгалж байх хэрэгтэй. Нөхцөл  байдал 
улмаас гал зан өөрчлөлт , эсвэл газар дээр баг байрлалд өөрчлөлт нь нэг мөч аюултай 
дараагийн мөч болох нь аюулгүй байж болох юм. 
 
          Тусгай хяналтын нэмэлт арга хэмжээ осол бий болгох нь хүний хүчин зүйл  
сэргийлэх ажлын практикт барьж байх хэрэгтэй байж болох юм . 
 
          Хүснэгт 4: Үйл ажиллагааны аюул , хяналтын арга хэмжээ 

 
Ажлын байран дээр эрсдэл 
 

Ажлын байран дээр эрсдлийн хяналтын 
арга хэмжээ 
 

Бодисын солилцооны дулааны 
ачаалал (хүчтэй ажил эрчимтэй 
улмаас биеийн дулаан ) 
 

Бодисын солилцооны дулааны ачаалал 
(хүчтэй ажил эрчимтэй улмаас биеийн 
дулаан ) зохих хувийн хамгаалалтын тоног 
төхөөрөмж ашиглаж байна. Жишээ нь тэсч 
хөвөн харьцаж , хүнд хамгаалах иж бүрдэл 
байна 
- Хяналтан дор завсарлага ав 
- Ажлын ээлжийн болон хэт ачааллаас хувь 
нэмэр оруулах 
 

Шингэн 
 

- Шингэн уух хэрэгтэй 
 

Тэгээд дараа нь дулааны холбоотой 
өвчин гэх мэт олон шалтгааныг 
гарлаа: 
- Өндөр температур нь хүч чадал 

- Сайн бялдрын хадгалахын тулд 
Шингэн - цэвэр, аюулгүй ундны усны маш 
их уух ( цагт хамгийн багадаа 1 литр) 
Тэгээд дараа нь дулааны холбоотой өвчин 
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улмаас хүчтэй ажилд 
- Өндөр агаарын температур 
- Цацраг 
 

гэх мэт олон шалтгааныг гарлаа: 
- Өндөр температур нь хүч чадал улмаас 
хүчтэй ажилд 
- Өндөр агаарын температур 
- Ажил , чийг , цацраг эхлэхээс өмнө 
- Хурд хянах , ажлын хуваалцах, амрах 
- Зохих хувийн хамгаалалтын тоног 
төхөөрөмж ашиглах 
- Цацраг өртөх багасгах 
- Чөлөөтэй хувцас 
- Ихэнхдээ ус уух 

Толгод дээд ойн түймэр байрладаг 
- Утаа , дулаан , галын тархалт 
хурдан хурд , оч 
 

- Өсч гал чиглэлийн байр суурийг зайлсхий 
- Хоншоор хийх 
 

Толгод түймрийн доод төгсгөлд 
байрлах 
- Чулуун , модон доош дотор түүх 
миний байр суурь болдог нь толгод 
доош гулсмал явсаар шатсан байна 
 

- Доош гал мод унаж өнхрөх обьектуудыг 
хяналт тавих хяналт тавьж, цаашид 
үргэлжлүүлэн 
- Барьж найдвартай зохих байх унаж 
объект caustics барих цувисан 
- Хамт олон, баг, хянан шалгагч, харилцаа 
холбооны тулд 
- Мөн тодорхой даалгавар, асуулт ойлгох 
- Харилцаа холбооны төлөвлөгөөг ойлгох 
(суваг / давтамж) 
 

Гөлгөр бус, харилцаа холбоо : 
- Ажлын / зааврыг ойлгох нь бус, 
- Харилцаа холбоо Line Завгүй / 
холбогдох боломжгүй 
- Мэдээлэл нь бүх хүмүүст хүргэх 
ороогүй байна 
 

- Радио байлга, бүрэн зайг бөглөх 
- Энэ нь ажиллахгүй байгаа бол зөвхөн 
тусгаарлагдсан байна 
- Комиссарын нь таны ажлын гүйцэтгэлийн 
тайланг нөлөөлж болох эрүүл мэндийн 
болон бие бялдрын байдал 
- Эрүүл бие хадгалах 
 

Хүний элемент : 
- Эрүүл мэндийн байдал 
- эрх 
- Стресс 
 

- Сургалт, бэлтгэл 
Тэдний хүчин чадал нь хяналт шалгалтын 
мэдэгдэж, үе тэнгийн / баг дэмжлэг 
хангахгүй бол хүлээн авах үйл ажиллагаа 
 

Утаа Олон үүсгэсэн бол урт 
хугацааны хатуу ажил , стресс, хүлээн 
авагч байгаль орчинд ядаргаа : 
- Богино хугацааны 
- Урт хугацааны 
 

- Та (эрчим хүч хэмнэх) нь зөв хурдыг 
тохируулна 
- Өөрчлөлт нь баг, хуваалцах даалгаврын 
хүрээнд ажиллах 
- Хяналтан дор АМРАХ болон хадгалахад 
хяналт тавих 
- Авна завсарлага тогтмол ус, хоол хүнс 
хэрэглэдэг 
- Сайн унтаж 
- Багийн дотор хөдөлмөрийн хэлтэс 

Хүнд обьектуудыг өргөх байхдаа 
гэмтэл гарсан гэсэн 

- Жолоодох байхгүй юу 
- Сургалтын гарын авлага 
- Эрүүл мэнд 
 

 
 
          2. Эрсдлийн удирдлага: эрсдэлийн үнэлгээ, хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
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          Өмнө нь эрсдлийн үнэлгээний 5 алхам тайлбарласан байна. 
 
Алхам 1  Аюулыг тодорхойлох 
Алхам 2  Хохироосон байж болох юм хэн шийдэх ба  
Алхам 3  Эрсдлийг үнэлж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ таны үр дүнг 
Алхам 4  Дээр шийдэх, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх талаар 
Алхам 5  Тойм таны үнэлгээ, шинэчлэх шаардлагатай бол алхам. 
 
 
            Эхний 2 үе шат нэгэнт хийсэн билээ эрсдэлийн түвшинг тогтоох янз бүрийн үйл 
явц байдаг. Энэ  нь зарим байгууллага төвөгтэй эрсдэлийн үнэлгээ хийх журмыг зэрэг 
зохион байгуулалтын журмыг дагаж мөрдөх нь чухал юм. Гэсэн хэдий ч энгийн 
эрсдэлийн үнэлгээний үйл явцын жишээ доор үзүүлэв: 
 
            Аюул бүрийн хувьд: 
 
            1. гарах хэр магадлалтай тодорхойлох: Бага, дунд болон дээд 
    
            2. түүний үр нөлөө хэр ноцтой байж болох бий болгох: Бага, дунд болон дээд 
 
              Дараа нь магадлалыг аль нэг нь, Бага Дунд болон дээд эрсдэл гэх мэт ноцтой 
нэгтгэх. Зарим жишээг доор үзүүлэв. 
 

• Магадлал өндөр, өндөр ноцтой нэн даруй анхаарал хүлээн авах ёстой өндөр   
эрсдлийг бий болгож байна. 

• Бага магадлалыг • дунд ноцтой нь дунд эрсдэлтэй байж болох юм. 
• Бага магадлалыг • бага ноцтой нь эрсдэл багатай байж болох юм. 

 
         Энэ үйл явц нь шийдвэрлэх шаардлагатай эрсдэл нэн даруй эн тэргүүнд өгдөг. 
  
         Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, эсвэл хяналтын арга хэмжээ нь дараа нь 
хэрэглэж, эрсдлийн  дахин үнэлж болно. эрсдэл нь одоо хүлээн зөвшөөрөх юм бол ажил 
урагшаа явж болно. үүрэг даалгаварыг ойртож аюулгүй зам хүртэл хийж байх ёстой үгүй 
биш дараа нь бол тодорхойлж болно. 
 
         Энэ үйл явцыг нь динамик эрсдлийн үнэлгээний үйл явцад нь бас тохиромжтой 
байж болох  тодорхойлох өөр нэг арга зам: 
 
 Алхам 1 Мэдээлэл цуглуулах 
 
  Алхам 2 Эрсдлийн үнэлгээ 
 
 Алхам 3  Эрсдлийн удирдлага 
 
 Алхам 4 Шийдвэр цэг 
 
 Алхам 5  Үнэлгээ Алхам 
 
Ашиглаж бодит үйл явц үед хянан шийдвэрлэдэг байгууллага шийдсэн байх ёстой. Энэ 
нь мөн  ажил газар хэрэглэж байгаа хууль холбоотой байх ёстой. 
 

         Багаж, тактик, гал зан 
 
Хүрээний урт нь гал эрчим хувьд ашигтай прокси болгон ашиглаж болно. Энэ нь 
эрсдэлийг бууруулах арга замуудын нэг өөр дөл урттай ашиглах нь тохиромжтой арга, 
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тактик талаар ойлголттой байх гэсэн үг юм. Хүснэгт 5 доор үзнэ үү: 
 
         Хүснэгт 5. Багаж хэрэгсэл, тактик, гал зан 
 
 

Дөлийн урт Ач холбогдол 

0 -0.5 Түймэр ерөнхийдөө өөрөө унтраах 
ашиглаж болно 

0.5 -1.5 Галын хүч бага 
Гар багаж гал хянахын тулд шууд халдлагад 

1.5 -2.5 Галын гар багаж шууд халдлага хэтэрхий хүчтэй 
Хөөргөөр ус, бульдозер хэрэгтэй байж болно 
Орон нутгийн гал уртаас хамаарч зэрэгцээ халдлага 

2.5 -3.5 Галын хяналтын шугамаас шууд халдлага хэтэрхий хүчтэй 
Нисдэг тэрэг тогтмол жигүүрийн онгоц дусал хэрэгтэй байж 
болно 
Орон нутгийн гал уртаас хамаарч зэрэгцээ халдлага 

3.5 -8 Маш хүчтэй гал 
Түймэр дарсан байж болно 
Зэрэгцээ , шууд бус халдлага , орон нутгийн дөл уртаас 
хамаарч зөвлөж байна 
 

8 м+ Хэт их гал зан 
Хамгаалалтын стратегийг санал болгосон 

 
 
Аюулгүй байдлын асуудал нь өөр өөр дөл уртын ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч , зохих 
багаж  хэрэгсэл, тактик хэрэглэх явдал юм. Энэ хандлагын багасгаж байгаа аюул 
гэрэлтсэн халуунд няц болон өртөх зэрэг орно. шулуун шугам Гэрэлт аялж, энэ нь хол 
галаас ажиллах нь ихэвчлэн аюулгүй бөгөөд том дөл хол хүн байх хэрэгтэй тул зай 
ихээхэн орхигдуулдаг. 
  

         Хувийн хамгаалах хэрэгсэл (ХХХ) 
 
         Европын холбооны даяар энэ ажилчдад аюул танилцуулна эрсдлийн тохиромжтой 
хувийн хамгаалалтын тоног төхөөрөмж хангахын тулд ажил олгогч нь хуулийн 
шаардлага юм. Багийн бүх гишүүд зохих ёсоор хувийн хамгаалалтын тоног 
төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх хэрэгтэй. Тэд тохиромжтой , аюулгүй бүрсэн байдаг 
бол хэн ч гал оролцох ёстой.
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Зураг 2.1. Хамгаалах ёстой хувийн хамгаалалтын тоног төхөөрөмж Хувийн 
хамгаалалтын тоног төхөөрөмж : 
• Биеийн гэмтэл - зураас, зулгарсан , шууд түлэгдсэн 
• Гэрэлтсэн дулаан өртөх 
• Бодисын солилцооны дулаан хүртэл бий болгох 
 
Энэ нь жишээ нь, бүрэн галд тэсвэртэй нэхэмжлэл шууд дулаан, түлэгдэл нь маш сайн 
хамгаалалтыг  өгдөг , хамгаалах төрөл тэнцвэрийг шаарддаг , гэвч маш хурдан биеийн 
дулаан зугтах боломж олгох биш харин дулааны стресс үүсгэж болох юм. 
шаардлагатай үед чих / нүдний хамгаалах нэмэлт Хувийн хамгаалалтын тоног 
төхөөрөмж хангасан байх ёстой. 
 
Бусад туйл нь , шорт болон биеийн дулаан бүтээх хүртэл багасгах боловч түлэгдсэн 
болон зулгарсан эрсдэл . 
 
Зөвлөмж болгож буй хувцас 
 Болг 
          Галтай тэмцэхэд зориулсан Хувцас оруулах хэрэгтэй: 
 

• Аюулгүй байдал дуулга болон хүзүү хамгаалах даавуу (мөн гэрэлтсэн 
дулаан хамгаалдаг) 

• Урт ханцуйтай зузаан цамц, зузаан даавуу урт өмд, эсвэл галд тэсвэртэй 
өмсгөлүүдийг 

• ноосон оймс арьс болон бусад тохиромжтой гутал 
• Эсвэл энгийн даавуун underclothes 



 

 

Хуудас 20  

 

• Хөл, болон цамц, эсвэл нийт хаагаад болон хүзүүгээ нээлттэй үлдсэн байх 
ёстой. Энэ нь агаар тараах, хөлс биеийн дулаан нь аюултай бүтээх хүртэл 
эрсдлийг бууруулах ууршиж боломжийг олгодог 

 
          Бөс материалууд 
 
Ноос, галд тэсвэртэй хөвөн болон тусгай галд тэсвэртэй материал, гал сөнөөгч хувцас 
хамгийн тохиромжтой байдаг. 
 
Ихэнх синтетик даавуу биеийн дулаан зугтах боломж байхгүй, гал авалцаж, эсвэл 
халаах ил үед хайлж болно. 
 
Материалын зузаан нь биед дамжих цацарч дулааны хэмжээг бууруулах гол хүчин зүйл 
юм. Хувцас давхарга болон давхаргын хооронд агаарын халаасанд төстэй саад тотгор 
үүсгэж болно. 
 
Сул нэхмэл бөс материалууд (жишээ нь ноос) гэрэлтсэн дулаан сайн дулаалга хангах, 
биеийн дулаан агааржуулалт олгодог. 
 
            Нягт нэхмэл даавуу (жишээ нь жинсэн), энэ нь өмсөж сайн эсэргүүцэл болон 
нулимс байдаг ч гэрэлтсэн дулаан, биеийн дулаан нь ядуу агааржуулалтын систем нь 
муу тусгаарлагчийг юм. 
 
         Нэмэлт зүйлсийг анхаарах ёстой: 
 

• Чимээ шуугиантай орчинд ажиллаж байхдаа (Жишээ нь: шахуурга, эрчим 
хүчний тоног төхөөрөмж, хүнд машин, нисэх онгоц орчимд) 

• Сонсгол хамгаалах хэрэгтэй байна 
• Тоос шил, тоосны баг гал унтраах, ялангуяа угаалтуур дээр үйл ажиллагаа 

үед  утаатай, үнс, тоос шороотой нөхцөлд үед таагүй бууруулаххамтран 
ажиллах ба / эсвэл хүртэл шүүр үед үед  бээлий хэрэгтэй байж болно 

 
          Тайлбар: нүүр, гар нуруу чухал дулааны мэдрэгч байдаг. 
 

• Гал сөнөөгчид температур нүүр болон гар нуруун хэт халуун үед нэн даруй 
ухарч байх ёстой 

• Эдгээр хэсгийг хамарсан гал сөнөөгч хол байх нь чухал мэдрэгч авч болно 
• Нэмэлт дулаан хувцас (жишээ нь: ноосон бункер цув, бээлий) (нэг шөнийн 

дотор жишээ нь өндөр улс орон,) сэрүүн орчинд ажиллаж байхдаа 
шаардлагатай байж болно гал сөнөөгчид биологийн эмгэг зайлсхийхийн тулд 
алслагдсан нутагт ажиллаж байгаа бол 

• Цэвэршүүлсэн ус угж, ялангуяа авч үзэх нь зүйтэй 
• Илүү хувцас, өндөр эрчим хүчний хүнсний жижиг буцааж боох алслагдсан 

нутагт багт зарим тодорхой хугацааны хувьд байж болох авч үзэх хэрэгтэй 
• A хэрэгсэл багийн зөвлөж биш юм нь таны хувийн хамгаалалтын тоног 

төхөөрөмж  
 
           Шаардлагатай хувцас орно: 
 

• Тэсвэртэй синтетик хувцас 
• Богино өмд, богино ханцуйтай цамц 
• Хувцас нь цэвэр даавуун дүрэмт хувцас 

- хөлс нэвт норгох, арьс нь ууршуулахаас урьдчилан сэргийлэх  



 

 

Хуудас 21  

 

• нягт холбох хувцас 
• Хэвийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах Хувцас 
• Хувцас бодисын солилцооны дулааныг нэмэгдүүлдэг 

 

            Хамгаалах тэнцвэржүүлэх 
 
Өмссөн хамгаалах зүйлсийн түвшин, өртөх түвшинд хоорондын тэнцвэр аюулгүй, үр 
дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах гал сөнөөгч олгодог. 
             
            Нөхцөл гэрэлтсэн дулаан хэт түвшин байдаг нь аюулгүй зайд гарч болно. 
 
Хамгаалалтын хувцас түвшинг нэмэгдүүлэх нь бодисын солилцооны хэт халалтын 
хүргэж, илүү эрсдэлд хүнийг байрлуулж болох юм. 
 

• Дөл хол зайг нэмэгдүүлэх гэрэлтсэн дулаан нөлөөг бууруулдаг 
• Ажил эргүүлэх, тогтмол хөргөлтийн завсарлага бодисын солилцооны дулаан 

бүтээх хүртэл багасгах 
• Нэг түймэр дээр Болзошгүй аюул нь зөвхөн зохистой хувийн хамгаалах 

хэрэгсэл   ашиглах, бүтцийн гал унтраах ялгаатай байна 
 
 
 

             Чийрэгжүүлэх 

 
Төрөл бүрийн аюулаас эрсдэл бие бялдрын зохих түвшинд байх ажилтан буурсан 
байна. шаардлагатай болно бялдрын түвшин ажил олгогч байгууллагын тогтоосон 
болно. Гэсэн хэдий ч гар багаж нь барьж байгуулах гэх мэт хатуу биет ажил бөгөөд үйл 
ажиллагаа нь ихэвчлэн барзгар уулархаг явуулж байгаа учраас ерөнхийдөө бялдрын 
өндөр түвшинд байх шаардлагатай. 
 
Бие бялдрын түвшин мөн бусад гал холбоотой аюул, утаа, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, 
стресс, дулааны өвчин зэрэг даван туулах хувь хүний чадвар нөлөөлдөг. биеийн байдал 
сайн байгаа хүн мөн ачааллыг өргөх нь ядрах, осол гэмтэл зовох магадлал бага байна. 
Аюулгүйн бүс нь хурдан ойртож галаас зугтах боломж бас бялдрын холбоотой юм. 
           

          Шатааж буй арга хэмжээ 
 
Няц зайлсхийх, эсвэл шатааж гаруй нөхцөл байдалд бүх оролдлого амжилтгүй болсон 
мөн үед аюулгүй байдлын бүс нь зугтах боломжгүй байгаа үед зарим нэг онцгой 
байдлын аврах арга байдаг. Эдгээр арга нь зөвхөн эцсийн арга хэмжээ болгон ашиглах 
хэрэгтэй. 
 
Няц нь Гэрэлт дулаан, шатааж-гаруй нөхцөл байдалд хамгийн том аюул юм. Гэрэлт 
дулаан шулуун шугам явсан байна. Хэрэв та ил гал эрчим газар бага ойр юм. цэвэр 
агаар халаасыг нь газар ойрхон олж болно. 
 
Авах арга хэмжээ нь хатуу саад бэрхшээл, ямар ч түлш байдаг ард, аль болох бага шиг 
хоргодох байр хайх явдал юм. болон ил арьс нь аль болох хамгаалах хэрэгтэй. Ийм 
суваг эсвэл том унасан модны их бие ард байршил, эсвэл боломжийн гүн усанд 
тохиромжтой байж болох юм. Дараа нь эсэн мэнд амьдрах газар нь гал халуун 
эрсдэлийг багасгахын тулд бүрэн хол нүүж хүртэл тэнд байх шаардлагатай. 
 
Хувь нь шууд үед хөл дээр нь, эсвэл тээврийн хэрэгсэл нь галаар заналхийлж байна 
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яаралтай оршин тогтнох арга хэмжээг дор харуулав: 
 

 
гал сөнөөгчид биологийн эмгэг зайлсхийхийн тулд алслагдсан нутагт а 

Зураг 2.2. Хувийн аюулгүй байдал - онцгой нөхцөл байдал 
 
 
 
 
 

 
 

Зураг 2.3 . Машинд хувийн аюулгүй байдал - онцгой нөхцөл байдал 
 
 
3. Анхны тусламж мэдлэг 
 
Европын холбооны хууль тогтоомж нь өөрсдийн ажилчдын анхны тусламжийн 
хэрэгцээний үнэлгээ хийж, анхны тусламж үзүүлэх үр ашигтай заалт хийх ажил олгогч 
нь татвар оруулж байна. 
 
Анхны тусламжийн байгууламж, бэлэн материал ашиглан гэмтэл, эсвэл гэнэт өвчний 
эмчилгээний хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчим програм юм. Энэ нь мэргэжлийн эмнэлгийн 
тусламж цаашдын үнэлгээ, эмчилгээ үзүүлэх боломжтой болох хүртэл нь гэмтсэн, 
эсвэл өвчтэй хүнийг эмчлэх батлагдсан арга юм. 
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- Анхны тусламжийн эмчилгээ нь ослын өгсөн байна: 

 
- Амийг аврахаар 
- Байдал муудаж урьдчилан сэргийлэх 
- Сэргээх дэмжих 

 
Осол, өвчин анхны тусламж үзүүлэх шаардлагатай хөдөө орон нутгийн гал унтраах үед 
тохиолдож болно. хүлээн зөвшөөрөгдсөн анхны тусламж эрх бүхий байгууллагаас 
тухайн үеийн гэрчилгээний түвшинд анхны тусламжийн ур чадвар, сургалт, чухал ач 
холбогдолтой юм. 
 
Шархтанг удирдах, хариуцлага нь: 
 

• Байдлыг үнэлэх 
• Зовлонгийн шалтгааныг тодорхойлох 
• Яаралтай анхны тусламжийн эмчилгээ өг 
• Шаардлагатай бол цаашид эмнэлгийн тусламж, зохион байгуулах 

 
Хөдөө орон нутгийн гал унтраах үед хэрэгтэй байх магадлалтай анхны тусламж 
үзүүлэх нь тодорхой асуудлууд нь: 
 

• Үзэмжийн зураг үнэлгээ 
• Өвчтөний үнэлгээ 
• Амьсгал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэгээд эмчилгээ нь ... 
 
Нүд    Гадаад биеийг    Цус 
Дулаан ядрал  Дулаан тархинд    Цус харвах хугарал 
Буурах утаа   Амьсгалах     Зөөлөн эдийн гэмтэл 
 
Эмнэлгийн тусламж, гал түймэр бүх гэмтэл нь олох хэрэгтэй 
 

• Бие тавгүйрхээд гал сөнөөгчид хасагдсан байх ёстой 
• Галын удирдлагын гал сөнөөгчид гал түймрийн үед өвчтэй болж бүх гэмтэл, 

эсвэл нөхцөл  байдлын мэдээлэл байх ёстой 
• гэмтсэн нэр радиогоор гаруй өгсөн байх ёстой 

 
Дээрх эмнэлгийн нөхцөлд олонхи нь хэвийн анхны тусламжийн сургалтад хамрагдсан 
байна. гал удирдлага оролцсон хүмүүсийн ихэнх мэргэжилтэн хэрэгцээ зарим жишээг 
доор үзүүлэв. Эдгээр нөхцөл байдал нь ихэвчлэн халуун агаарын хослуулан улмаас 
температур, гэрэлтсэн халуунд өртөх, ялангуяа дотоод биеийн дулаан шаргуу 
ажиллаж олсон. 
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Халууны өвчин 
 
Халууны стресс, дулааны ядрал, дулааны харвалт - Дулаан өвчин гурван үе шаттай 
байна. Эдгээр нь гал унтраах нөлөөлөх хамгийн нийтлэг нөхцөл байдал юм. Тэд ажлын 
байран дээр дүгнэлт болон ур чадвар нь мөн нь зөвхөн тэдний бие сайн сайхныг 
нөлөөлдөг, гэхдээ 
 

• Халууны стрессийн шинж тэмдэг нь үзэж, эрт дээр ханддаг. 
• Халууны өртсөн хүнийг Хөргөлтийн нь нэн тэргүүний асуудал юм 

 

Халууны Стресс (1-р шат) 
 
Халуун стресс үл илрэх, эсвэл эмчлэхгүй хурдан гал сөнөөгч гүйцэтгэлийг бууруулж 
болно. 
 
Биеийн цусны эргэлт, хөлрөх түүний температурыг хянадаг. зүрхний цохилт нэмэгдэж, 
арьс (нүүр улайж болж болно), биеийн хөлрөх ойр цусыг шахаж. хөлс биеэс дулаан 
зурах ууршдаг - ууршилтын дулаан шаарддаг - болохоор бие хөргөлттэй байна. 
 
Хүн бүр дулаан зохицуулах өөр өөр чадвартай байдаг учраас хүмүүс ижил дулааны 
стресс тэдний хариу ялгаатай. 
 
Бие махбодийн тохиромжтой байдаг Гал сөнөөгчид ерөнхийдөө стресс халаах илүү 
тэсвэртэй байдаг. Гал сөнөөгчид дулааны стресс нь анхааруулах тэмдэг харах 
хэрэгтэй. 
Дулаан стресс хүлээн зөвшөөрсөн байна: 
 

• Улайж нүүр 
• Ядрах 
• Хөлрөх 
• Толгой эргэх 
• Сул тал 
• Дотор муухайрах 

 
Халууны стресс эрт хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд зохих арга хэмжээг авч байгаа 
бол, хүн хурдан эдгэх болно. 
 

• Дулааны стресс хүлээн зөвшөөрсөн бол, гал сөнөөгч дулаан ядарч байдалд 
руу шилжих болно 

• Ууршилтын хөргөх нэмэгдүүлэх хувцас, ус хүйтэн, сэнс хүнийг суллах 
 
 
 
Халууны ядаргаа (2-р үе шат) 
 
Халууны стресс арилгана мөн Хэрэв тийм биш бол юм хэцүү ажил үргэлжилсээр, 
нөхцөл халуунд ядарч орж муудах болно. 
 
Тархины хүлээн зөвшөөрсөн үед бие биеийн үйл ажиллагааг удаашруулдаг хэт 
халалтын шинж тэмдэг бөгөөд өөрчлөх юм  
 
Өвчтөн одоо болно: 
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• Сул импульс (цусны даралт доошилж байна) 
• Clammy арьс (хөлрөх) 
• Гүехэн амьсгалын (үнэ нэмэгдэж амьсгалын) 
• Цайвар нүүр (доошилж цусны даралт үр дүн) 
• Удаан урвал 
 
Энэ хүн бие тавгүйрхээд бөгөөд амарч, сэргээх, эмнэлгийн тусламж авах fireground 
хасагдсан байх ёстой. ууршилтын хөргөх нэмэгдүүлэх хувцас, ус хүйтэн, сэнс хүнийг 
суллах 
 
Халууны тархины цус харвалт (3-р үе шат) 
 
Халуун ядрал хүлээн зөвшөөрч байна эмчлэхгүй бол хүн дулаан харвалтын байдалд 
орж болно. 
 
Зохицуулалтын систем нь ямар ч урт, хэт халаалтын бие даван туулах болно тархины 
өртсөн, доош хөргөх биеийг сургах зогсоосон болсон байна. 
 
Биеийн зохицуулалтын систем нь амжилтгүй болсон бөгөөд дараах шинж тэмдгүүд үр 
дүн: 
 

• Хурдан, хүчтэй импульс (нэмэгдсэн зүрхний) 
• Халуун, хуурай арьс (Шингэн - ямар ч хөлрөх) 
• Өндөр температур нь (биеийн дулаан хяналттай биш) 
• Улайж нүүр (нэмэгдсэн эргэлт, температур) 
• Толгой өвдөх, толгой эргэх 
• Хүн, цочромхой андуурч  байх магадлалтай бөгөөд ухаан алдаж болно 

 

Яаралтай эмнэлгийн тусламж нэн чухал юм 
 

• Энэ хүн, халуун, хуурай, ноцтой байдалд байна 
• Эхний эмчилгээ ууршилтын хөргөх нэмэгдүүлэх хувцас, усаар сэрүүн фен 

хүнийг сулруулах юм 
• Яаралтай эмнэлгийн тусламж шаардлагатай байна 
• Нүүлгэн шилжүүлэх эмчилгээний өмнө бие нэн даруй хөргөлттэй байх ёстой, 

учир нь эхэлсэн байна оролдсон байх ёстой 
 
Судас 
 
Судас  гүн, хэмжээ, хүндийн нь өөр өөр байдаг бөгөөд суурь эд, түүнчлэн арьсыг 
гэмтээж болно. 
 
Судас  дулааны эх үүсвэр буюу өртөх нь гэрэлтсэн дулаан шууд холбоо үүсч болно. нь 
шатаах гэмтлийн дараа шууд аюул арьс, эд болон цочролд дотор шатаж үргэлжлэл 
юм. 
 
Шатаалт газар нэн даруй хөргөлттэй байх ёстой өвчтөн шокийн нөлөөллийг хянадаг. 
 
 

• Гал сөнөөгчид батлагдсан Хувийн хамгаалалтын тоног төхөөрөмж (ХХХ) 
өмсөж байх ёстой 

• Бүх түлэгдсэн 10 минутын доод тал нь усаар яаралтай хөргөх шаардлагатай 
болон эмнэлгийн тусламж хайх 
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Шингэн 
 
Биеийн хөргөлтийн систем явдал юм. 
 
Хүн бүр дулаан зохицуулах өөр өөр чадвартай байдаг учраас хүмүүс тэр усыг тэдний 
хариу ялгаатай. 
 
Бие махбодийн тохиромжтой байдаг Гал сөнөөгчид ерөнхийдөө стресс халаах илүү 
тэсвэртэй байдаг. 
 
Хөлс дамжуулан алдсан шингэн тогтмол сольж байгаа бол Шингэн тохиолдож болно. 
дээр ажиллаж байх үед энэ нь ач холбогдол нь тодорхой юм. 
 

• Усыг тогтмол Хэрэглээ - үргэлж та шингэн алдалтаас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор шаардлагатай илүү их ус ууж - Үүнийг хийх дутагдал хэт халалтын 
бие болон дулааны өвчин эхлэхээс хүргэдэг 

• Хэт гал аюул өдрүүдэд тохиолдолд таны шингэнээр нэмэгдүүлэх та нар гэж 
нэрлэдэг авах 

• Цангааг урьдчилан сэргийлэх ундаа 
 
Шингэн алдалтын эхлэхэд, усны хэрэгцээг мэдэрч хооронд цаг хугацааны зөрүү байдаг 
- Таны цангах хэр их ус таны бие шаардлагатай нь үнэн үзүүлэлт биш юм. 
 
Таны бие шаардлагатай шингэнийг хэрэгтэй заалт болгон ашиглаж  Та үүнийг ойлгож 
өмнө шингэн алдалтын зогсоох хэрэгтэй. 
 
Дээр та шингэн байнга солих хэрэгтэй. 
 

• Та (хувь хүний бодисын солилцоо өөр өөр байдаг) 150-200 мл-ийн 15 минут 
тутамд хүртэл шаардаж болно 

• Гар багаж хэрэгсэл ашиглаж байгаа бол та 300 мл-ийн 15 минут тутамд энэ 
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байж болох юм 

 
  
Хавсралт A. Аюулгүй байдлын журам 
 
Аюултай нөхцөл байдалд өөр нэг гол аюулгүй байдлын хариу ажиллаж байгаа үйл 
ажиллагаанд хоншоор үйл явцыг оруулахын тулд юм. Хоншоор нь зогсож байна: 
 
Тэд, ажиллаж байгаа багуудыг харж болно бол байрлуулсан. Тэд туршлагатай багийг 
байнга байлгах боломжтой байх ёстой дээр сүүлийн үеийн гал явц, өөрчлөх, түүнчлэн 
хүлээн зөвшөөрч, аюултай галын нөхцөл байдлыг урьдчилан мэдэх нь боломж байна. 
 
Түймэр болон бусад үйл ажиллагаа болж байгаа ямар мэдлэг, цаг ямагт хадгалж байх 
ёстой. цаг агаар, гал өөр өөр энгэр, тал, түлшний холбоотой юм өөрчлөлтийг мэдэж 
байх хэрэгтэй. машин механизм, тоног төхөөрөмжийн эргэн тойронд аюултай бүс 
мэдэж байх хэрэгтэй. таны найзуудын, багийн андууд нөхцөл мэдэж байх хэрэгтэй. 
 
Багийн гишүүд, хянан шалгагч болон явдал командлагч хооронд амнаас үг, гар дохио, 
радио, өөр Харилцаа холбооны бүх чухал юм. нь нөөцлөлт төлөвлөгөө радио 
амжилтгүй буюу хүрээнд гарч байгаа, радио давтамж ашиглах шалгах хэрэгтэй байна. 
Энэ нь дээр маш их дуу чимээтэй байж болно. ажилтнуудын хоорондын зай, ялангуяа 
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хүнд хэцүү нөхцөлд, багийн дунд сайн харилцааг дэмжих нь багассан байх хэрэгтэй 
байж болох юм.  
 
Чиглүүлэлтүүд нь 2-р маршрут төлөвлөж, үйл ажиллагаагаа эхлэхийн өмнө scouted 
байх. нүүлгэн шилжүүлэх нь алхах хурдаар хэр удаан авна цаг. тархалтын хэмжээг 
үнэлэх, аюулгүй байдлын бүсэд алхах хангалттай цаг хугацаа байгаа эсэхийг 
шалгаарай. орхиж, аюулгүй байдлын бүс гэж байгаа нь гох цэг гарч ажиллаж байна. 
эрт орой биш дохиолол өг. зугтах замыг өгсөх гэж зайлсхийх ёстой. дээр хүн бүр 
төлөвлөгөө, юу тэдний төлөвлөж байна мэддэг байх ёстой. Хүн бүр нүүлгэн шилжүүлэх 
гох гэж юу болохыг мэдэх ёстой. өдөр, шөнө хандах марк чиглэлүүд. 
 
Аюулгүйн бүс тодорхойлж үнэлж, шаардлагатай бэлтгэсэн юм. Газар та гал хоргодох ч 
амьд үлдэж чадна гэж хангалттай том байх ёстой. Та өмнө нь шатсан газар, ажил 
зайдуухан "нэг хар дээр хөл" ашиглаж болно. байгалийн шинж ашиглана: бага түлш 
ачаалал, нуур, цөөрөм бүхий нөмөр налуу, хадархаг газар, газар, саяхан огтолсон 
болон ой, зам, нисдэг тэрэг буух талбай дахь газар нутгийг цэвэрлэсэн. гал байршил, 
галын байрлал руу шилжиж байна гэж хурд нь оюун ухааны аль үүрэх болох ургамлын 
эдгээр газруудыг цэвэрлэх. 
 
Аюулгүй байдлын бүс зөвшөөрөгдөх хэмжээ, байршлыг нь ажиллаж байх үед гал зан 
данс авна. ямар ч салхи хавтгай газар дээр хүн бүр, гал хоорондох хамгийн бага зай нь 
дөрвөн удаа дөл өндөр юм. Энэ зай нь бүх аюулгүй байдлын бүс орчимд хадгалж байх 
хэрэгтэй. Том аюулгүй байдлын бүс, байршил upslope буюу гал хямдрал байвал 
шаардлагатай байгаа энэ хүнд түлшний ачаалал бүхий талбайд байгаа бол. эгц 
нарийн хөндий, эсвэл өгсөх зугтах замыг хэрэгтэй хүмүүст нь байрлалыг зайлсхий. 
 
Яаралтай үед зугтах зам дээр байхдаа, бүх төрийн бус зайлшгүй шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж нь цуцлагдах ёстой. байлгах нь чухал ач холбогдолтой тоног төхөөрөмж 
таны гар багаж хэрэгсэл, заасан бол зарим нь ус, радио, гал хоргодох орно. аль болох 
бага байлгаж, агаарын тээврийн болон ил арьсыг хамгаалдаг. 
 

Аюулгүй байдлын бүсэд зохих хэмжээний хүмүүс сарниулж нь гэрэлтсэн дулаан 
хангалттай зайг олгохын тулд галын дөл урт нь харилцан адилгүй байдаг. галын 
конвекцийн багана , учир нь салхи болон налуу нөлөөллөөс нь талбайд сануулъя бол, 
тусгаарлах зай их байдаг. салхи, налуу нөлөө байхгүй бол хамгийн бага зайг харагдаж 
байгаа доорх Хүснэгт 5- ыг үзнэ үү . 
 
Хүснэгт 5: Хүрээний урт, аюулгүй байдлын бүс хэмжээ 
 
 

Дөлний урт Зайн 

3 12 

5 20 

10 40 

15 60 

20 80 

30 120 

60 240 

 
 
Стандарт аюулгүй ажиллагааны журам бусад жишээг доор үзүүлэв : 
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"Австрали улсын " 
 

W Цаг агаарын гал зан ийм мэдээлэл байнга давамгайлдаг 
 

A Бүх үйл ажиллагаа нь одоогийн болон хүлээгдэж буй гал зан дээр 
тулгуурласан байх ёстой 
 

T 2-оос доошгүй аюулгүй зугтах зам гарч үзээрэй 
 

C Харилцаа холбооны таны багийнхан , босс болон хил залгаа багт хамт 
хадгалагдаж 
 

H Аюул хүнд нарийн түлш, эгц энгэр байна төлөө үзэх 
 

O салхины хурд, чиглэл , чийгшил үүлэн өөрчлөлтийг ажиглах 
 

U Таны зааврыг ойлгох , та нар итгэлтэй ойлгож байна болгох 
 

T Тодорхой бодоод үз л дээ бөгөөд дохио авах байрлуулах байж , таны 
нөхцөл байдал маш чухал болохоос өмнө шийдвэртэй үйл ажиллагаа 

 
" АНУ-ын 10 стандарт " 
 

F Эрчимтэй гал тэмцэх гэхдээ эхлээд аюулгүй байдлыг хангах 
 

I Одоогийн зар хүлээгдэж буй гал зан үйлийн үндсэн дээр бүх үйл 
ажиллагааг Initlate 
 

R Одоогийн цаг агаарын нөхцөл байдлыг таних бөгөөд урьдчилсан мэдээг 
авах 
 

E Хангах заавар өгч, ойлгож байна 

O Гал байдлын тухай одоогийн мэдээллийг авах 
 

R Багийн гишүүд , таны удирдлага болон зэргэлдээх хүчний харилцах 
хэвээр байна 
 

D Аюулгүй байдлын бүс, зугтах замыг тодорхойлох 
 

E Аюултай нөхцөл байдалд  
 

R Бүх цаг үед хяналт хэвээр байна 
 

S Тайван бай , тодорхой бодож, шийдвэртэй үйл ажиллагаа 

 
 
 
Нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх эхлэн аюул хөгжүүлэх холбоотой зарим нэг нь 18 
нийтлэг асуудал тодорхойлж байна: 
  
18 Нөхцөл байдал (АНУ-ын) 
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1. Та эсвэл баг хүртэл хэмжээтэй байгаа нь түймэр дээр үнэлнэ 
2. Та өдрийн гэрэлд харж чадаагүй байна улс орон байна 
3. Аюулгүй байдал бүс болон зугтах замыг тодорхойлж чадаагүй байна 
4. Та орон нутгийн цаг агаарын болон бусад хүчин зүйлээс гал зан нөлөөлж болох нь 
мэдэхгүй байна 
5. Та стратеги, тактик, аюулыг uninformed холбоотой байна 
6. Та заавар, даалгавар дээр нь тодорхой биш байна 
7. Та өөрийн багийн гишүүд, таны удирдлага болон зэргэлдээх хүчний ямар ч харилцаа 
холбоо байна 
8. Та аюулгүй зангуу цэг ямар барьж байна 
9. Та уруу газар барьж байгаа бөгөөд та доор гал байдаг 
10. Та гал дээр урд талын халдлагыг оролдож байна 
11. Та болон галын хооронд шатаагүй түлш байдаг 
12. Үндсэн гал Та харж, та нар хэн хэн болох нь холбоотой биш юм чадахгүй байна 
13. Та гулсмал материал та доорх түлш гал авалцаж болох ууланд байна 
14. Та цаг агаарын халуун, хуурай болж байна анзаарч 
15. Та эсвэл салхинд нэмэгдсэн чиглэлд өөрчлөлт мэдрэх 
16. Та даяар байнгын цэг түймэр болж байна 
17. Та газар нутаг, түлшний хэцүү нь аюулгүй байдлын бүсэд оргон зайлах болно 
анзаарсан байх 
18. Та мэдэгдэл гал унтраах дээр унтаж байна 
 
Эдгээр цагны гарч нөхцөлд бүр та нар хяналтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна. 
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