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ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  

«ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆԸ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ»  

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ 

 

1. Սույն մեթոդական ուղեցույցը նախատեսված է կենսաբանական և քիմիական 

գործոնների հետ աշխատող լաբորատորիաների ), ճարտարագետա-տեխնիկական 

անձնակազմի, ինչպես նաև շնչառական օրգանների անհատական պաշտպանության 



միջոցներ մատակարարողների համար՝ անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և 

գերատեսչական պատկանելիությունից: 

2. Սույն մեթոդական ուղեցույցը սահմանում է անհատական և կոլեկտիվ 

պաշտպանության միջոցների պիտանիությանը ներկայացվող պահանջները: 

 

II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

3. Ռիսկերի կառավարման գործընթացում ռիսկերի վերահսկման միջոցառումների 

կիրառումը նվազեցնում կամ չեզոքացնում են վտանգի հավանականությունը և/կամ 

դրա ծանրությունը:  

4. Քիմիական և կենսաբանական գործոնների հետ աշխատելիս կիրառվում  են ռիսկի 

նվազեցման տարբեր մեխանիզմներ. 

1) Ճարտարագետա- տեխնիկական, 

2) Վարչական վերահսկողության, 

3) Գործնական մեթոդներ և ընթացակարգեր, 

4) Անհատական պաշտպանության միջոցներ:   

5. Բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ և մոտեցումներ են կիրառվում լաբորատոր 

աշխատակիցներին քիմիական և կենսաբանական գործոններով ախտահարումից և  

աղտոտումից պաշտպանելու համար Պաշտպանության մակարդակն ընտրվում է 

ելնելով վտանգի աստիճանից և տեսակից: Անձնակազմի պաշտպանությունն 

ապահովվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ կոլեկտիվ պաշտպանության 

միջոցներով, որոնք որոշվում են քիմիական և կենսաբանական սպառնալիքների 

հակազդման մեթոդներ ընտրելիս:  

1) Անհատական պաշտպանության միջոցներն ուղղված են անձնակազմի կողմից 

կիրառվող անհատի պաշտպանության համար նախատեսված արտահագուստի և 

սարքերի միջոցով լաբորատոր կենսառիսկերի նվազեցմանը: 

2) Կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցները նախատեսված են կոլեկտիվ 

պաշտպանության համար: Կոլեկտիվ պաշտպանություննը իրականացվում է 

աշխատանքային սենյակների  օդը մաքրելով, աշխատակիցներին քիմիական և 

կենսաբանական նյութերի ցայտուկներից պաշտպանելով, փոշու և  փոքր 

մասնիկների, վտանգավոր գոլորշիների և աէրոզոլների ներշնչումը կանխելով: Այն 

լաբորատորիաներում, որտեղ հնարավոր է՝ կոլեկտիվ պաշտպանությունը 



նախընտրելի է անհատական պաշտպանությունից, քանի որ այն, որպես կանոն, չի 

առաջացնում խնդիրներ, որոնք առաջ են գալիս կապված անհատական 

պաշտպանության հետ:  

 

III. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

 

6. Անհատական պաշտպանության միջոցների (այսուհետ` ԱՊՄ)  ու  

սարքավորումների ընտրության ժամանակ առաջնորդվում են ռիսկերի 

կառավարման սկզբունքներով: Անհատի և վտանգավոր նյութի միջև 

պաշտպանական պատնեշների ներդրումը թույլ է տալիս ԱՊՄ-ի կիրառման 

ընթացքում նվազեցնել վտանգի ներգործությունը: ԱՊՄ-ն ընտրվում են՝ հաշվի 

առնելով հետազոտման ենթակա ախտաբանական նյութի տեսակը, արդեն իսկ 

անջատված կուլտուրայի վտանգավորության աստիճանը, և այլ հավանական 

վտանգներ, ինչպես օրինակ՝ թթվածնի անբավարարությունը սահմանափակ 

տարածքներում, և այն գործողությունները, որոնք իրականացնելու է կրողը, ինչպես 

նաև այն նյութը, որից պատրաստված է ԱՊՄ-ը: Կախված վտանգի (գործոնի) 

բնույթից և օրգանիզմ ներթափանցման ուղիներից՝ անհրաժեշտություն է առաջանում 

պաշտպանելու շնչառական համակարգը, մաշկը և լորձաթաղանթները (աչք, բերանի 

խոռոչ): 

7. Շնչառական համակարգի պաշտպանություն՝ բազմաթիվ կենսաբանական և 

քիմիական նյութեր  կարող են ներթափանցել օրգանիզմ շնչառական համակարգի 

միջոցով, մինչդեռ որոշները կարող են ներթափանցել չվնասված մաշով: Աէրոզոլների 

առաջացման տեսանկյունից շնչառական համակարգը ավելի խոցելի է, քան մաշկը: 

Եվ այս դեպքում, ռիսկի կառավարման տեսակետից, շնչառական համակարգի 

պաշտպանությունը դառնում է առաջնային, որի պաշտպանությունը իրականացվում 

է շնչադիմակների կիրառմամբ: Առկա են նաև աչքերի, դեմքի, ոտքերի, ականջների 

պաշտպանության միջոցներ: 

1) Շնչադիմակը  հատուկ դիմակ է, որն ունի օդի ֆիլտրման անհրաժեշտ  

կարողություն և, հպվելով  դեմքին, ապահովում է հերմետիկությունը: Շնչադիմակի ոչ 

ճիշտ ընտրության դեպքում, վարակիչ աէրոզոլները կարող են ներթափանցել 

շնչառական ուղիներ և վարակել  կրողին: Շնչադիմակներն ապահովում են 

լաբորատոր աշխատողների անհատական պաշտպանությունը: 



2) Շնչադիմակով  պաշտպանությունը  կիրառվում է  այն  գործողությունների  

ժամանակ,  որոնք  ուղեկցվում են  բարձր  ռիսկերով (օրինակ՝ թափված  վարակիչ 

նյութի  մաքրում):  Շնչադիմակի  ընտրությունը  կախված  է իրականացվող 

գործողությունից և վտանգի/ների  տեսակից: 

3) Գոյություն  ունեն  փոխվող  զտիչներով շնչադիմակներ`  գազերից,  գոլորշիներից,  

մասնիկներից և միկրոօրգանիզմներից  պաշտպանելու  համար: Անհրաժեշտ  է,  

որպեսզի  զտիչը համապատասխանի  շնչադիմակի  տեսակին: 

4) Առավելագույն  պաշտպանություն  ապահովում  են  լիարժեք  հերմետիկ  

շնչադիմակները` օդի  ինտեգրված  մատակարարումով: Շնչադիմակների  ճիշտ  

ընտրության  համար  անհրաժեշտ  է  խորհրդակցել որակավորված  մասնագետների  

հետ: 

5) Շնչադիմակների ընտրության համար իրականացվում է Շնչադիմակի ընտրության 

և համապատասխանության փորձ (Ֆիտ թեսթ) (գլուխ VIII): 

6) Որպես շնչառական օրգանների պաշտպանության միջոցներ, կիրառելի են նաև 

արտադրական զտող շնչադիմակները և հակագազերը, ինչպես նաև մեկուսացնող 

շնչադիմակներն ու շնչողական սարքերը, որոնք կիրառվում են պաշտպանության 

համակարգում: Աշխատանքի ընթացքում մարդն այս միջոցները կրում է, շրջակա 

միջավայրի օդի բաղադրությունում վտանգավոր նյութերի ազդեցությունից (աէրոզոլ, 

գազ և գոլորշի) պաշտպանվելու համար:   

7) Շնչառական օրգանների պաշտպանության միջոցները  դասակարգվում են՝ 

ելնելով աշխատանքի սկզբունքից և նշանակությունից: Շնչառական օրգանների 

պաշտպանության միջոցները  լինում են զտող և մեկուսացնող:    

ա. Զտող  շնչադիմակներ կոչվում են արտադրական շնչադիմակները և հակագազերը, 

որոնց  կառուցվածքի մեջ մտնող զտիչի, կլանիչի միջոցով շնչվող օդը մաքրվում է 

վնասակար նյութերից:  Զտող  շնչադիմակներն օգտագործվում են վնասակար 

նյութերի հայտնի կազմի և խտաստիճանի պայմաններում: Այն ունի մաքրման 

համակարգ, որի պաշտպանական գործունեության սկզբունքը հիմնված է շնչվող 

աղտոտված օդի մաքրման կլանման, քիմկլանման, կատալիտիկ օքսիդացման կամ 

ֆիլտրացման վրա: 

բ. Մեկուսացնող շնչադիմակների միջոցով մարդու շնչառական օրգանները 

մեկուսացվում են շրջակա միջավայրից, իսկ շնչելու համար օդը մատակարարվում է 



մաքուր գոտուց, կամ շնչադիմակի  բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող շնչառական 

խառնուրդի աղբյուրից: Մեկուսացնող շնչադիմակներն օգտագործվում են վնասակար 

նյութերի անհայտ կազմության և խտաստիճանի պայմաններում,  կամ երբ 

աշխատակիցներն ապահոված չեն զտող շնչադիմակներով, երբ պահանջվում է 

ավելի բարձր աստիճանի պաշտպանություն): Աղյուսակ 1-ում ներկայացվում է 

պաշտպանության համակարգում կիրառվող շնչառական համակարգի ԱՊՄ-ներին 

ներկայացվող հիմնական պահանջները: 

8) Շնչառական օրգանների պաշտպանության միջոցների ընտրությունը 

իրականացվում է՝ հաշվի առնելով հետևյալ չափանիշները. 

ա. շնչառական օրգանների պաշտպանության ԱՊՄ-ի նշանակությունը և 

գործողության սկզբունքը. 

բ. շնչառական օրգանների պաշտպանության ԱՊՄ-ի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունը. 

գ. շնչառական օրգանների պաշտպանության ԱՊՄ-ի պաշտպանական և 

օգտագործման հատկությունների ցուցանիշները. 

դ.աշխատանքային գոտու օդի վնասակար նյութերի կազմը և քանակը, 

համապատասխան աշխատակցի կողմից կատարվող աշխատանքի 

յուրահատկությունը: 

Աղյուսակ 1 

Պաշտպանության համակարգում կիրառվող զտող շնչառական համակարգի ԱՊՄ-ին 

ներկայացվող հիմնական պահանջները 

Ցուցանիշներ Պաշտպանության կարգը 

 3 (ցածր) 2 (միջին) 1 (բարձր) 

Պաշտպանության գործակիցը մինչև 10 
10-100 

100-ից 

ավել  



Շնչառական համակարգի պաշտպանության 

միջոցներով ներթափանցման գործակիցը, % 
10 10-1.0 1,0-ից քիչ 

Շնչառական համակարգի պաշտպանության  

հակագազային և հակագազաաէրոզոլային 

դիմադրությունը օդային մշտական հոսքին 30 

լ/րոպե ծախսով, Պա, ոչ ավել. 

 

  

մուտքում 100 180 250 

ելքում 70 130 130 

Մուտքում հակաաէրոզոլային (հակափոշային) 

շնչառական համակարգի պաշտպանության 

միջոցով սկզբնական դիմադրությունը օդային 

մշտական հոսքին 30 լ/րոպե ծախսով, Պա, ոչ 

ավել.  

առանց փականի կառուցվածքով  

փականի կառուցվածքով 

 

 

 

 

 

50 

60 

 

 

 

 

 

50 

60 

 

 

 

 

 

50 

60 

Ելքում հակաաէրոզոլային շնչառական 

համակարգի ԱՊՄ-ի սկզբնական 

դիմադրությունը օդային մշտական հոսքին 30/լ 

րոպե ծախսով, Պա, ոչ ավել  

60 70 80 

Հակաաէրոզոլային շնչառական համակարգի 

ԱՊՄ-ի  սահմանային դիմադրությունը օդային 

մշտական հոսքին 30/լ րոպե ծախսով, Պա, ոչ 

ավել. 

 

  

մուտքում  100 100 100 

ելքում   70 
70 80 

Ածխաթթու գազի ծավալային խտաստիճանը 2 2 2 



արտաշնչվող օդում, շնչման ծավալի դեպքում, 

հավասար (0,5 ± 0,1) լ , %, ոչ ավել 

 Շնչառական համակարգի պաշտպանության 

միջոցի զանգվածը, որը առաջացնում է գլխի 

ծանրաբեռնում, կգ, ոչ ավել. 

 

  

մեկուսացնող նյութերից դիմային մասով  0,35 

0,10 

0,80 0,85 

զտող տեսակի դիմային մասով  0,10 0,10 

Շնչառական համակարգի պաշտպանության 

միջոցի զանգվածը, որը առաջացնում է 

աշխատողի վրա ծանրաբեռնում, կգ, ոչ ավել  

0,35 1,80 5,00 

Տեսողական դաշտի տարածքի 

սահմանափակում, %, ոչ ավել. 

 

 

30 

 

20 

 

 

40 

 

20 

 

 

50 

 

20 

շնչառական համակարգի պաշտպանության 

միջոցներ` մեկուսացնող տեսակի դիմային 

հատվածով կիսադիմակ 

զտող դիմային հատվածով կիսադիմակ  

 

 

9) Շնչառական համակարգի պաշտպանության միջոցների պաշտպանական և 

օգտագործման հատկությունների ցուցանիշներն են` 

10)  Շնչառական համակարգի պաշտպանության միջոցների կիրառման 

հիմնական խնդիրը աշխատողին սանիտարական նորմաների պահանջներին 

համապատասխանող օդի ապահովումն է: Ցանկացած շնչառական համակարգի 

պաշտպանության միջոցի գլխավոր պաշտպանական բնութագիրը  պաշտպանական 

գործակիցն (այսուհետ` ՊԳ) է: Դա վնասակար նյութերի խտաստիճանի իջեցման 

բազմապատիկն է, որը ապահովում է տվյալ ԱՊՄ-ը և որոշում է պայմանները, որի 

դեպքում երաշխավորվում է մարդու հուսալի պաշտպանությունը աշխատանքային 



գոտու օդում առկա վնասակար նյութերից: Այդ պատճառով բոլոր զտող շնչուղիների 

ԱՊՄ-ը բաժանվում են 3 խմբի` ըստ պաշտպանական արդյունավետության: 

ա. Ցածր՝ ՊԳ-ը փոքր է 10-ից, ապահովում է պաշտպանությունը օդում առկա 

աէրոզոլերից, գազերից և գոլորշիներից, որը օդում չի գերազանցում սահմանային 

թույլատերլի խտաստիճանը 10 անգամից ավել: Տվյալ կարգի պաշտպանության 

միջոցը խորհուրդ է տրվում կիրառել ոչ թունավոր նյութերի հետ աշխատելիս: 

բ. Միջին՝ ՊԳ-ը 10-100 է, երաշխավորում է հուսալի պաշտպանությունը վնասակար 

նյութերից, որը օդում չի գերազանցում սահմանային թույլատրելի խտաստիճանը 100 

անգամից ավել: 

գ. Բարձր՝ ՊԳ-ը 100-ից ավել է, երաշխավորում է հուսալի պաշտպանությունը 

վնասակար նյութերից, որը օդում գերազանցում է սահմանային թույլատրելի 

խտաստիճանը 100 անգամից ավել: 

դ. Մեկուսացնող շնչուղիների պաշտպանության միջոցները ունեն բարձր 

արդյունավետության պաշտպանություն, որի ՊԳ-ը ավել է 100-ից: 

ե. Մարդկանց որոշ խմբեր ընդհանրապես չեն կարող կրել շնչադիմակներ` թոքային 

դիսֆունկցիա, գլխի կամ դիմային վնասվածքներ, դեմքի չափսերի և կառուցվածքի 

առանձնահատկություններ, ֆիզիոլոգիական խնդիրներ ունեցողները, ինչպես նաև 

մարդկանց որոշ տոկոսին հնարավոր չէ իրականացնել Ֆիտ թեսթ: Տվյալ 

պարագայում անհրաժեշտ են հատուկ սարքավորումներ, օրինակ՝ 

էլեկտրաէներգիայի օժանդակությամբ շնչադիմակներ:  

8. Մաշկի պաշտպանություն. Չնայած շնչառական համակարգը առաջնային խոցելի 

կետն է քիմիական և կենսաբանական նյութերից պաշտպանության տեսանկյունից, 

սակայն մաշկը նույնպես կարիք ունի լավ պաշտպանության:  

1) Աշխատակիցները լաբորատորիայում չեն կրում կիսավարտիքներ, կարճ 

շրջազգեստ կամ սանդալներ: 

2) Կախված վտանգի, սպառնալիքի բնույթից և պահանջվող գործողություններից 

պաշտպանությունն ապահովվում է` ձեռնոցների, ձեռնոցի լրակազմ/լրացուցիչ 

թևքերի, խալաթների/վիրաբուժական խալաթների, կոմբինիզոնների և/կամ 

ամբողջական հերմետիկ/ինկապսուլացվող կոստյումների (որն ամբողջապես 

ընդգրկում է մարմինը` գլուխը, ձեռքերը և ոտքերը),  գոգնոցների, դիմային 

վահանակների և ակնոցների, գլխադիրով թիկնոցների, ոտքի պաշտպանիչ 

միջոցների`  բախիլների, կիսաճտքավոր կոշիկների և ոտնամանների միջոցով:  



3) Կախված կառուցվածքից և օգտագործվող նյութից` լինում են մաշկի 

պաշտպանության միանվագ և բազմանվագ օգտագործման միջոցներ:  

4) Մաշկի պաշտպանություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել` 

ա. քիմիական և կենսաբանական նյութերի նկատմամբ նյութի թափանցելիությունը,  

բ. հագուստի կիպ նստեցումը:  

5) Պաշտպանության համակարգում կիրառելի են զտող և մեկուսացնող մաշկի ԱՊՄ-

եր: Մաշկի զտող ԱՊՄ-ի թվին են դասվում համազորային համալիր պաշտպանական 

համազգեստը (ՀՀՊՀ-Մ, ՀՀՊՀ-Դ), իսկ մեկուսացնող մաշկի ԱՊՄ-ների թվին են 

դասվում համազորային պաշտպանական լրակազմը (ՀՊԼ), թաղանթային 

պաշտպանական համազգեստը (ԹՊՀ), Լ-1, թեթև պաշտպանական կոստյումը: 

6) Պաշտպանության համակարգում կիրառվող մաշկի ԱՊՄ-ների բնութագիրը. 

ա. Թունավոր նյութերից (այսուհետ` ԹՆ), ռադիոակտիվ փոշուց (այսուհետ` ՌՓ), 

կենսաբանական միջոցներից (այսուհետ` ԿՄ), մաշկի զտող ԱՊՄ-ի պաշտպանական 

հատկությունները  որոշում են  պաշտպանության միջոցների նյութերի (կազմի) 

հատկություններով և կառուցվածքով: 

բ. ԹՆ-ից մաշկի ԱՊՄ-ի  պաշտպանական հատկությունները բնութագրվում են 

պաշտպանական գործողության ժամանակով, այսինքն այն ժամանակահատվածով, 

երբ ԹՆ ազդեցության դեպքում գործում են  ԱՊՄ--ի պաշտպանական 

հատկությունները: 

գ. ԹՆ-ի գոլորշիներից մաշկի զտող ԱՊՄ-ի  պաշտպանական հատկությունները 

նույնպես գնահատվում են արտաքին ազդող դոզայով, որը թվայնորեն հավասար է 

խտաստիճանի և պաշտպանական գործողության ժամանակի հարաբերության 

ածանցյալին, որը հաստատուն թիվ է:   

7) Մաշկի ԱՊՄ-ն օժտված են ջերմապաշտպանիչ, չայրվող և ջերմակայուն 

հատկություններով: ՌՓ, ԿՄ-ից պաշտպանական հատկությունները ապահովում են 

լրակազմի բազմաշերտությունը և հերմետիկությունը: 

8) Համազորային համալիր պաշտպանական համազգեստ. Համազորային համալիր 

պաշտպանական համազգեստը (այսուհետ` ՀՀՊՀ) հանդիսանում է պատերազմի 

ժամանակ մշտական կրման պաշտպանական միջոց (այդ թվում՝ լաբորատոր 

նմուշառման դեպքում): 



ա. ՀՀՊՀ  համազգեստի տրամադրումը իրականացվում է ղեկավարի (պետի) ցուցումի 

համաձայն, ապրանքագրով և բաշխիչ ամփոփագրով:  

բ. Պաշտպանական համազգեստի հաշվառումը իրականացվում է համաձայն 

գերատեսչությունների սպառազինության, տեխնիկայի, ունեցվածքի և այլ նյութական 

միջոցների հաշվառման ուղեցույցի: Պաշտպանական համազգեստը նախատեսված է 

պաշտպանելուը մաշկը ուժեղ ներգործության թունավոր նյութերի (այսուհետ` 

ՈՒՆԹՆ), VX  աէրոզոլերի, իպիրիտի գոլորշիների, ռադիոակտիվ փոշուց և 

կենսաբանական միջոցների ներգործությունից: 

գ. ԹՆ-ից համազորային համալիր պաշտպանական համազգեստի պաշտպանական 

հատկությունները բնորոշվում են պաշտպանական ներքնաշորում ներծծված Ց-1 ու 

քիմիական ակտիվ նյութի առկայությամբ, համազգեստի բազմաշերտությամբ և 

հերմետիկությամբ:   

դ. ԹՆ-ից համազգեստի պաշտպանական հատկությունները կախված են  

ներքնաշորում «ակտիվ» քլորի առկայությունից, շրջակա օդի ջերմաստիճանից և ԹՆ-

ի խտաստիճանից: Աղյուսակ 2-ում ներկայացվում է համազորային համալիր 

պաշտպանական համազգեստի պաշտպանողական հատկությունները ԹՆ-ի 

ներգործությունից: 

Աղյուսակ 2 

Համազորային համալիր պաշտպանական համազգեստի պաշտպանական 

հատկությունները թունավոր նյութերի ներգործությունից  

Ցուցանիշ Պահպանման ժամանակը, տարի, մինչև 

կրման տրամադրումը 

մինչև 1 

տարի 
5-10 15-20 

«Ակտիվ» քլորի պարունակությունը,  % 3,2 2,7-2,2 1,7-1,2 

Համազգեստի կրման թույլատրելի 

տևողությունը, շաբաթ,  ՀՀՊՀ  
10 4 2 

ՀՀՊՀ -Մ, ՀՀՊՀ - Դ 8 3 2 



Պաշտպանողական գործողության 

ժամանակը (ժ), VX աէրոզոլերից 
24 24 24 

Իպիրիտ գոլորշիներից  3 3 3 

 

Աղյուսակ 3 

Թունավոր նյութերի կաթիլներից համազորային պաշտպանական լրակազմի, Լ-

1 պաշտպանական գործողության ժամանակը, ժ 

 

Մաշկի ԱՊՄ_ի 

անվանումը 

Մաշկի 

Մեկուսացնող ԱՊՄ-

ի տակ գտնվող 

համազգեստ կամ 

կոշիկներ   

VX Իպիրիտ Զոման  

Օդի ջերմաստիճանը, °С 

0-40 0-20 21-30 31-40 0-40 

Պաշտպանական 

թիկնոց ՕՊ-1 

ՀՀՊՀ, ՀՀՊՀ -Մ, 

ՀՀՊՀ -Դ  
Ավել  24 

Երկարաճիտ 

կոշիկ, ՀՀՊՀ -Մ, 

ՀՀՊՀ -Դ 

Ավել 24 

Կտոր բամբակյա Ավել 24 

Պաշտպանական 

ձեռնոց . ԲԼ-1 Մ, 

ԲԶ-1 Մ 

- Ավել 24 16 
Ավել 

24 

Տաքացնող 

ներբան 

Ավել 24 16 Ավել 

24 

Թեթև 

պաշտպանական 

կոստյում   Լ -1 

Ներքնաշոր  12 5 3 2 Ավել 

24 

ՀՀՊՀ, ՀՀՊՀ -Մ, 

ՀՀՊՀ -Դ 

Ավել 24 Ավել 

24 



Թեթև 

պաշտպանական 

կոստյում   Լ -1 

Ներքնաշոր  Ավել 

24 

12 8 5 Ավել 

24 

ՀՀՊՀ, ՀՀՊՀ -Մ, 

ՀՀՊՀ -Դ 

Ավել 24 Ավել 

24 

Լ -1-ի 

պաշտպանական 

ձեռնոցներ 

- 12 5 3 2 Ավել 

24 

- Ավել 

24 

12 8 1 3 

Թաղանթային 

պաշտպանական 

համազգետ  

ՀՀՊՀ, ՀՀՊՀ -Մ, 

ՀՀՊՀ -Դ  

Ավել 

24 

6 2 1 3 

Թաղանթային 

պաշտպանական 

գուլպա 

Երկարաճիտ 

կոշիկ, բամբակյա 

կտոր  

Ավել  

24 

8 5 2 8 

 

9) Համազորային պաշտպանական լրակազմ՝ Համազորային պաշտպանական 

լրակազմը, մաշկի զտող ԱՊՄ-ի հետ համատեղ նախատեսված են մարդու մաշկային 

ծածկույթը թունավոր նյութերից, ռադիոակտիվ փոշուց և կենսաբանական 

միջոցներից պաշտպանելու համար, ինչպես նաև նվազեցնում են համազգեստի, 

հանդերձանքի, կոշիկների և անհատական զենքի բաղարկումը (կոնտամինացիան, 

վարակը):  

ա. ՀՊԼ պաշտպանական հատկությունները կախված են օդի ջերմաստիճանից, 

մեկուսացնող նյութի տեսակից և դրա տակ եղած մաշկի զտող ԱՊՄ-ի (ՀՀՊՀ, ՀՀՊՀ-Մ, 

ՀՀՊՀ-Դ) պաշտպանական հատկություններից և կոշիկից:  

Աղյուսակ 4–ում ներկայացվում է տարբեր տեսակի համազգեստի վրայից հագած ՀՊԼ 

պաշտպանական գործողության ժամանակը զոմանի գոլորշիներից (ժ): 

 



Աղյուսակ 4 

Տարբեր տեսակի համազգեստի վրայից հագած ՀՊԼ պաշտպանական 

գործողության ժամանակը զոմանի գոլորշիներից,  ժ 

Մաշկի ԱՊՄ-ի կիրառման 

պայմանները 

ՕՊ-1 թիկնոցի 

օգտագոր  ծման 

տարբերակները 

ՀՀՊՀ, ՀՀՊՀ-Մ, 

ՀՀՊՀ-Դ 

Ձմեռային 

համազգեստ 

Պաշտպանություն առաջնային 

ամպից, հետագայում գործելով 

վարակված տեղանքում 

Կոմբինիզոնի 

տեսքով 

0,7 -1 1,2- 1,7 

Գործողություններ 

բաղարկված տեղանքում 

Կոմբինիզոնի 

տեսքով 

2 -3 3,5 -5 

 

բ. ՀՊԼ պաշտպանիչ հատկությունները որոշվում է շահագործման 

երկարատևությամբ և պայմաններով: 

գ. ՕՊ-1Մ թիկնոցը ամենօրյա օգտագործելուց պահպանում է պաշտպանական 

հատկությունները VX աէրոզոլերից 4 տարվա ընթացքում, զոմանից և իպիրիտից 3 

տարվա ընթացքում:   ԹՆ-ի կաթիլներից պաշտպանական ԲԼ-1 Մ, ԲԶ-1 Մ  

ձեռնոցների  պաշտպանիչ հատկությունները իպիրիտից կազմում է 2,6 ժամ, VX-ից 

6,3 ժամ:   

10) ԹՆ-ով կամ ԿԱ-ով վարակված պաշտպանական թիկնոցը, գուլպաները, 

ձեռնոցները ենթարկվում են հատուկ մշակման անձնակազմի վրա կամ հանելուց 

հետո՝ օգտագործելով տեխնիկական միջոցներ: 

ա.  Պաշտպանական թիկնոցը, գուլպաները, ձեռնոցները դիմանում են 10 ցիկլ  

տեխնիկական միջոցներով հատուկ մշակման՝ պահպանելով ԹՆ-ից 

պաշտպանական հատկությունները: 

11) Թեթև պաշտպանական կոստյում` 

ա. Լ-1 թեթև պաշտպանական կոստյումը նախատեսված է մարդու մաշկային 

ծածկույթի պաշտպանության համար և ապահովում է  համազգեստի,  կոշիկների 

պաշտպանությունը ԹՆ-ի, ՌՓ և ԿԱ-ի վարակից: Լ-1 կոստյումը հատուկ միջոց է, 



որն, օգտագործվում է ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական 

(մանրէաբանական) վարակված գոտիների հետախուզության ժամանակ, ԹՆ-ով և 

ԿԱ-ով բաղարկված տեղանքում երկարատև գործելիս, հատուկ հետախուզություն 

իրականացնելիս և ձեռնարկությունների ու օբյեկտների մասնագիտական 

գնահատման ժամանակ, ինչպես նաև հատուկ մշակման աշխատանքներ, 

լաբորատոր հետազոտությունների համար նմուշառում իրականացնելիս:   

բ. ԹՆ-ից Լ-1 կոստյումի պաշտպանական հատկությունները կախված են օդի 

ջերմաստիճանից, ԹՆ-ի խտաստիճանից և Լ-1 կոստյումի  տակ եղած համազգեստի 

պաշտպանական հատկություններից: Աղյուսակ 5-ում ներկայացվում է ԹՆ-ի 

գոլորշիներից տարբեր տեսակի համազգեստի վրայից հագած Լ-1 կոստյումի 

պաշտպանական գործողության ժամանակը (ժ):  

Աղյուսակ 5  

Թունավոր նյութերի գոլորշիներից տարբեր տեսակի համազգեստի վրայից 

հագած Լ-1 կոստյումի պաշտպանական գործողության ժամանակը (ժ)  

 

Լ-1 կոստյումի 

կիրառման 

պայմանները 

 

ԹՆ-ի 

գոլորշիներ 

 

Ձմեռային 

համազգեստ 

 

Ներք 

նաշոր 

 

 

ՀՀՊՀ, ՀՀՊՀ-Մ, ՀՀՊՀ-Դ 

օդի ջերմաստիճանի 

դեպքում 

0-10 11- 

20 

21-

30 

31-

40 

Պաշտպանություն 

առաջնային ամպից՝ 

հետագայում գործելով 

բաղարկված  

տեղանքում  

 Զոման  

իպիրիտ 

10 2 

2 

5,8 1 

1 

Ոչ պակաս  5,8 

9 7 4,5 3,2 

Պաշտպանություն Զոման  5,8 2,9 Ոչ  պակաս 12 



առաջնային ամպից՝ 

հետագայում գործելով 

բաղարկված 

տեղանքում 

իպիրիտ 

 

Ոչ  

պակաս 12 

10,5 7 

 

գ. Լ-1 կոստյումը վարակված ԹՆ-ով կամ ԿԱ-ով, տեխնիկական միջոցներով 

ենթարկվում է հատուկ մշակման, որից հետո օգտագործվում է ըստ նշանակության:  

Լ-1 կոստյումը դիմանում է 10 ցիկլ  տեխնիկական միջոցներով հատուկ մշակման՝ 

պահպանելով ԹՆ-ից պաշտպանական հատկությունները: 

9. Մաշկի արդյունավետ պաշտպանության կայունությունը որոշ քիմիական 

նյութերի նկատմամբ նվազում է  հագուստի քերծվածքների, միկրոանցքերի և 

կտրվածքների առկայության դեպքում:  Անգամ անթափանց գործվածքները չեն 

ապահովում լիարժեք պաշտպանություն:  Որոշ լայն կիրառություն ունեցող նյութեր 

ընդհանրապես  չեն պաշտպանում քիմիական նյութերից` բնական ռետինը 

թափանցելի է դառնում ծծմբային նյութերի նկատմամբ րոպեների ընթացքում: Օդի 

ներթափանցում ապահովող գործվածքներից պատրաստված կոստյումները 

մշակված են ածխային ֆիլտրերով: Ֆիլտրերը  ապահովում են ջերմային 

ծանրաբեռնվածության նվազեցումը կրողի համար  և կիրառելի են  ավելի երկար 

ժամանակահատվածում: Նման գործվածքներից պատրաստված հագուստները 

գործում են որպես օդը մաքրող շնչադիմակներ՝ դրանով իսկ կրողին ապահովելով 

սահմանափակ օդափոխություն: Քիմիական և կենսաբանական նյութերի ծայրահեղ 

բարձր խտաստիճանների համար անհրաժեշտ է օգտագործել հերմետիկություն 

ապահովող կոստյումներ: Բոլոր ԱՊՄ-ի հետ համատեղ պաշտպանիչ կոստյումների 

օգտագործումը պահանջում է ուսուցում անցած և ֆիզիկապես պատրաստված 

անձնակազմ: Սա շատ կարևոր է տաք կամ շոգ միջավայրերում, որտեղ պաշտպանիչ 

հագուստ կրելու ֆիզիոլոգիական  լարվածությունը նշանակալի է:  

10. Չժանգոտվող  պողպատյա  ցանցից  պատրաստված  ձեռնոցները  կրում են 

սուր  գործիքներով  հնարավոր  ազդեցության  դեպքում,  օրինակ՝ 

ախտաբանաանատոմիական (այդ թվում՝ լաբորատոր նմուշառման) 

հետազոտության  ժամանակ: 



11. Կենսաբանական և քիմիական լաբորատորիաներում կիրառվում են նաև աչքի 

լվացման միջոցներ և անվտանգ ջրցողարաններ, քանի որ կենսաբանական և 

քիմիական գործոններն ունեն մաշկը կամ աչքերը վնասելու  ներուժ, հետևաբար ջրի 

արտակարգ մատակարարումը պետք է լինի հասանելի:  Բոլոր լաբորատորիաները, 

որտեղ իրականացվում են աշխատանքներ վտանգավոր կենսաբանական և 

քիմիական նյութերի հետ, որոնք կարող են շփվել աչքերի կամ մաշկի հետ` աչքերի 

վնասման դեպքում,  աշխատակիցները պատրաստվում են անմիջապես հասնելու 

աչքերի լվացման և անվտանգ ջրցողարանի մաս: Որպեսզի ապահովվի հեշտ 

հասանելիություն և աչքի լվացման միջոցների և ջրցողարանների արագ 

օգտագործում, անհրաժեշտ է ` 

1) բոլոր  անցումային հատվածները` դեպի աչքի լվացման և անվտանգ 

ջրցողարանների մաս, զերծ պահել ցանկացած խոչընդոտներից:  Սա ներառում է 

անգամ նյութերի ժամանակավոր պահպանումը, սայլակները և այլն,  

2) լաբորատոր անձնակազմին տեղեկացնել աչքի լվացման միջոցների 

գործածության պահանջներին,    

3) աչքի լվացման միջոցները լաբորատոր աշխատակցիների կողմից կանոնավոր 

ստուգվում են համոզվելու համար, որ ջրի հոսքը անխափան է: Շաբաթը մեկ անգամ 

մի քանի րոպե մաքրում են հեղուկի մատակարարման խոռոչները:  

4) լաբորատոր աշխատակիցների կողմից ջրցողարանները ստուգվում են ամեն 

օր` համոզվելու որ մուտքը սահմանափակված չէ , 

5) անվտանգ ջրցողարանները և աչքի լվացման միջոցները ենթարկվում են 

տարեկան թեսթավորման վկայագրում ունեցող մասնագետի կողմից` ապահովելով 

պատշաճ գործունեություն և բավարար հոսքի արագություն:  

12. Կենսաբանական և քիմիական լաբորատորիաներում կիրառվում են հրդեհից 

պաշտպանության  անվտանգության սարքավորումները, որոնք հեշտ հասանելի են 

լաբորատորիաների համար և ընդգրկում են համապատասխան կրակմարիչներ, 

հրդեհաշեջ փողրակներ, հակահրդեհային ծածկոցներ և ավտոմատացված  

կրակմարման համակարգեր:  

 

IV.  ԱՆՀԱՏԱԿԱԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 



13. ԱՊՄ-ներն օգտագործվում են այն դեպքերում, երբ աէրոզոլների (փոշի, ծուխ և 

մառախուղ), գազերի և գոլորշիների բաղադրությունը օդում գերազանցում է 

նորմատիվ փաստաթղթերով հաստատված սահմանային թույլատրելի 

խտաստիճանը: 

14. Եթե տեխնոլոգիայի յուրահատկության պատճառով օդում առկա են 

վնասակար նյութերով վարակվելու վտանգ, կամ թթվածնի մակարդակի իջեցում 

թույլատրելի սահմանից, ապա կազմվում է աշխատանքի պայմանների առողջացման 

միջոցառումների ցանկ՝ կանխելու կամ նվազեցնելու աշխատողների վրա 

անբարենպաստ գործոնների հնարավոր ազդեցությունը, առանց ԱՊՄ-ի կիրառման, 

ինչպես նաև հիմնավորվում է լրացուցիչ ԱՊՄ-ների կիրառման անհրաժեշտությունը, 

որն ընդգրկվում է «Աշխատանքի պաշտպանության ծրագրում (պլանում)», որը 

հաստատվում է տվյալ կազմակերպության տնօրենի կողմից: 

1) Ծրագրի «Անհատական պաշտպանության միջոցներ» բաժնում նշվում են 

հետևյալ տեղեկությունները` 

ա. Արտադրական գործողություններ (օպերացիաներ), որոնց ժամանակ կոլեկտիվ 

պաշտպանության միջոցներով (օդափոխում, սարքերի հերմետիկացում) հնարավոր 

չէ ապահովել աշխատանքային գոտու օդի նորմավորված ցուցանիշները, կամ 

մշտական գազային  վիճակը՝ համաձայն ստանդարտների. 

բ. օդը աղտոտող վնասակար նյութերի ագրեգատային վիճակը և տեխնիկական 

հատկությունները, սպասվող առավելագույն խտաստիճանը. 

գ. օդերևութաբանական պայմանները. 

դ. անբարենպաստ միջավայրում աշխատանքային գործունեության ծանրությունը և 

հնարավոր առավելագույն տևողությունը. 

ե. ռիսկի այլ գործոնների առկայությունը, այդ թվում՝ հալված մետաղ, ագրեսիվ 

հեղուկների ցայտեր, կայծ և այլն: 

զ.  Աշխատանքային վայրի և համապատասխան մասնագիտությունների ցանկերը, 

որտեղ նշվում են ԱՊՄ-ների կիրառումը՝ նշելով դրանց տեսակը և օգտագործման 

բնույթը. 

 որպես հերթապահ միջոց (պատրաստի վիճակ) վթարի առաջացումից 

հնարավոր ռիսկերի դեպքում,  

 առանձին աշխատանքների ժամանակ պարբերաբար օգտագործման դեպքում,  



 թույլատրելի խտաստիճանների սահմանային մակարդակի բարձրացման, կամ 

շրջակա օդում թթվածնի առկայության նվազման ժամանակահատվածում,  

 վարակման ռիսկերի առկայության դեպքում հաճախ օգտագործելիս, երբ 

դրանք օգտագործվում են 50%–ից ավել աշխատանքային հերթափոխի ժամանակի 

պարագայում: 

15. ԱՊՄ-ի ժամանակին և ամբողջ ծավալով մատակարարման, ինչպես նաև 

դրանց ճիշտ կիրառման հսկողության կազմակերպման պատասխանատվությունը 

կրում է տվյալ կազմակերպության (հիմնարկության) ղեկավարությունը:  

 

V. ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

 

16. Կոլեկտիվ պաշտպանությունը ոչ մի կերպ չի ազդում կիրառողի ֆիզիկական և 

հոգեկան վիճակի վրա: Կոլեկտիվ պաշտպանությունը կարող է դիտարկվել որպես 

ճարտարագիտական հսկողության հատուկ ձև և, երբ իրավիճակը թույլ է տալիս, 

նախընտրելի է անհատական պաշտպանությունից: Դրան կարելի է հասնել 

ներկայացված միջոցների կիրառմամբ` 

1) շինությունները հատուկ նախագծվում են պաշտպանելու քիմիական և 

կենսաբանական նյութերի վտանգավոր  ներգործությունից: 

2) շինության մեջ հատուկ նախագծված միավորներ (խողովակային 

օդափոխության համակարգ, որը ապահովում է ուղղորդված կայուն օդի հոսք՝ 

լաբորատորիայի մաքուր գոտուց ուղղորդելով դեպի հավանական աղտոտված 

գոտի): 

17. Կոլեկտիվ պաշտապանություն կարելի է իրականացնել հատուկ 

օդափոխանակության համակարգերի, ինչպես նաև կենսաբանական 

անվտանգության պահարանների կիրառմամբ: Երկու գործոն սահմանափակում են 

շինության պաշտպանությունը   քիմիական և կենսաբանակաան սպառնալիքներից` 

1) շինության հերմետիկությունը և մեկուսիչի դիմադրությունը: 

2) օդի ծավալի հաշվարկը մեկ անձի համար: 

18. Օդը մաքրող համակարգերի արտադրողականությունը համապատասխանում 

է շինության ծավալին և նախատեսվող կարողություններին և ցանկալի է պահպանել 

ոչ մեծ մնացորդային ճնշում, որպեսզի հերմետիկ նստեցման անհրաժեշտություն 

չլինի:   



19. Օդափոխության համակարգերը նախագծվում և տեղադրվում են՝ հաշվի 

առնելով անձնակազմին հասանելիք նուրմացուցային օդի ծավալը և պահպանելով 

մնացորդային ճնշում, հերմետիկությունն ապահովելու համար: 

20. Ժամանակակից շինությունները նախագծվում են օդափոխության 

համակարգով և կախված այդ համակարգերի հզորությունից հնարավոր է այն զինել 

ՀԵՊԱ և ածխային ֆիլտրերով՝ այսպիսով ապահովելով բարձր պաշտպանություն: 

Համակարգը ամբողջապես ենթակա է պարբերական ստուգման և տեխնիկական 

սպասարկման, որն իրականացվում է վերապատրաստված մասնագետների կողմից: 

 

VI. ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ 

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

21. ԱՊՄ-ի և սարքավորումների նպատակն է կանխել կամ նվազագույնի հասցնել 

ախտածին կենսաբանական ազդակի ներթափանցումը լաբորատոր աշխատակցի 

օրգանիզմ՝ մաշկի տեսանելի կամ ոչ տեսանելի վնասվածքների, քթի կամ բերանի 

լորձաթաղանքների միջոցով: ԱՊՄ-ը համարվում են համապատասխան և 

նպատակային, եթե առավելագույնս կանխում են արյան կամ հնարավոր վարակիչ 

նյութերի շփումը աշխատակցի հագուստի, մաշկի, աչքերի, բերանի, վերին 

շնչուղիների  կամ այլ հնարավոր ներթափանցման մուտքի դռների հետ: 

22. Լաբորատորիայի աշխատակիցները ապահովվում են աշխատանքային 

արտահագուստով՝ բժշկական խալաթներով, վիրաբուժական խալաթներով, 

կոմբինիզոններով, գլխարկներով, ձեռնոցի լրակազմ/լրացուցիչ թևքերով, ոտքերի 

պաշտպանիչ միջոցներով և շնչառական օրգանների ու աչքերի ԱՊՄ-ով՝ ելնելով 

իրականացվող աշխատանքների բնույթից և գործող նորմերի պահանջներից:  

23. Ըստ կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված կարգի՝ 

կենսաբանական վտանգավոր ախտածիններից  աշխատակիցների 

պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար  արտահագուստի և ԱՊՄ-ների նորմերը 

կարող են փոփոխվել, ինչպես նաև կարող են փոխարինվել համարժեք կամ առավել 

արդյունավետ այլ միջոցով: 



24. Աշխատանքային արտահագուստը և կոշիկները անհատական են, 

համապատասխանում են  աշխատակցի չափսերին և պահպանվում են անձնական 

հագուստից առանձին, աշխատակցի անհատական պահարանում: Աշխատանքային 

արտահագուստները պահպանվում են այն սենքերում, որտեղ այն կրում են: 

25. Հետազոտական սենքերում, որտեղ աշխատանքներ են իրականացվում 

հատուկ վտանգավոր ախտածինների հետ, այդ աշխատանքների իրականացման 

ժամանակ բժշկական արտահագուստը՝ խալաթը, կարող է փոխարինվել մինչև 

սրունքի 1/3-ը ծածկող վիրաբուժական խալաթով կամ պիժամայով` ներառյալ 

միանվագ օգտագործման խալաթով կամ կոմբինիզոնով: Լրացուցիչ  օգտագործվում 

են նաև ռետինե ձեռնոցներ, բախիլներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև 

շնչադիմակներ/դիմակներ: Այս միջոցների կիրառման  գործընթացը 

կանոնակարգվում է նորմատիվ-իրավական ակտերով:  

26. Հյուսվածքներից և/կամ օրգաններից կախուկներ պատրաստելու, 

փորձարարական կենդանիներին վարակելու կամ արյան նմուշի հետ աշխատելու 

ժամանակ 25- րդ կետով նշված ԱՊՄ-ից բացի օգտագործվում է  նաև պաշտպանիչ 

էկրան/դեմքը ծածկող դիմային վահանակ կամ ակնոց: 

27. Աշխատանքային արտահագուստը փոխարինվում է կեղտոտվածության 

աստիճանին համապատասխան, սակայն ոչ պակաս, քան շաբաթը մեկ անգամ: Մինչ 

լվացման հանձնելը աշխատանքային արտահագուստը պարտադիր  

վարակազերծվում է: 

28. Կենդանամակաբուծաբանական, մակաբուծաբանական և դաշտային այլ 

աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցները ապահովվում են սեզոնին 

համապատասխան աշխատանքային և պաշտպանիչ հագուստով: 

29. Առավելապես մեկուսացված լաբորատորիաներում պնևմոկոստյումները, 

պնևմոսաղավարտները, մեկուսացնող արտահագուստները և հակագազային 

խողովակները համարակալվում են: Յուրաքանչյուր անվանման համար առանձին 

վարվում է օգտագործման ժամանակամիջոցի հաշվառում: Յուրաքանչյուր 

օգտագործումից առաջ պնևմոկոստյումները ենթարկվում են ամբողջականության 

վերաբերյալ հատուկ, իսկ պաշտպանիչ արտահագուստը և սաղավարտները՝ 

տեսողական զննման:  

30. Լաբորատոր  բաճկոններ,  խալաթներ/վիրաբուժական խալաթներ,  

կոմբինիզոններ,  գոգնոցներ.   



1) Լաբորատոր  բաճկոնները ամբողջապես  կոճկվող են, սովորաբար ունենում են 

երկար թևքեր և ամրացվում  (կոճկվում) են առաջամասում` պաշտպանելով դրսի 

հագուստը (նկար 1):  Սակայն  երկար  թևքերով  հետևից  կապվող  

խալաթները/վիրաբուժական խալաթները (նկար 2), որոնք ունեն էլաստիկ 

մանժետներ (առնվազն 30 մմ երկարության), ամրացվում են մեջքի հատվածում: 

 

Նկար 1. Լաբորատոր բաճկոն 

 

 

Նկար 2. Լաբորատոր խալաթ/վիրաբուժական խալաթ 

 

 

2) Կոմբինիզոնները  ապահովում  են  առավել  պաշտպանություն,  քան լաբորատոր  

բաճկոնները  և  համարվում  են  նախընտրելի մանրէաբանական և առավել 

մեկուսացված լաբորատորիաներում և  կենսաբանական անվտանգության  

պահարաններում  աշխատանքներ իրականացնելու  ժամանակ: Այնուամենայնիվ 



դրանց ընտրությունն իրականացվում է համապատասխան լաբորատոր ռիսկերի 

գնահատում իրականացնելիս: Լաբորատոր կոմբինիզոնները լինում են մասնիկների 

և հեղուկների նկատմամբ կայուն: Կոմբինիզոնների շղթան պատված է  ամուր և 

խոնավակայուն կպչուն ժապավենով ծածկված կափույրով: 

 

Նկար 3. Լաբորատոր կոմբինիզոն 

 

 

 

 

ա. ԱՊՄ-եր կրողները իրականացնում են կոմբինիզոնների կիպ նստեցման 

թեսթավորում` ծնկի գալով և բարձրացնելով ձեռքերը: Այս գործողությունը 

իրականացվում է նախքան աղտոտված լաբորատոր տարածք մտնելը:  

բ. որոշ կոմբինիզոններ ունեն մատե օղակապ (նկար 5), որը  պահում է  թևքերը 

այնպես, որպեսզի աշխատանքի ընթացքում թևերի շարժման ժամանակ  չբացվի 

ճեղքեր կոմբինիզոնի և ձեռնոցների միջև: 

 

 

 

 

Նկար  4.   Կոմբինիզոնների կիպ նստեցում 

 



 

 

Նկար 5. Կոմբինիզոն մատե օղակապով 

 

 

 

 

գ. որոշ կոմբինիզոններ ընդգրկում են ոտքի հատվածները, որը հնարավորինս  

հեշտացնում է հագնելու և հանելու գործընթացը, քանի որ ԱՊՄ-եր կրողը կարող է 

հեշտությամբ հեռացնել ճտկավոր կոշիկները կամ ոտնամանները, երբ հեռանում են 

ախտոտված սենյակից: Լինում են նաև սրունքն ընդգրրկող  և ոտքն ամբողջությամբ 

ընդգրկող կոմբինիզոններ (նկարներ 3 և 6): Ռետինե ճտկավոր կոշիկներ կրելը կամ 

կոշիկների թողնելը լաբորատորիայի աղտոտված գոտում  հեշտացնում է 

թափոնների կառավարման և վարակազերծման գործընթացը : 

 

 

 

 

Նկար 6. Ոտքն ամբողջությամբ  ընդգրկող կոմբինիզոն 

 



 

 

 

3) Գոգնոցները  կրում են վիրաբուժական խալաթների, բաճկոնների կամ 

կոմբինիզոնների վրայից՝  քիմիկական նյութերի, կամ կենսաբանական  նյութերի  

(արյան և հեղուկ կուլտուրաների)  թափվելուց, գոլորշային մանրէազերծիչի 

շահագործման, լաբորատոր դաշտային աշխատանքների ժամանակ լրացուցիչ 

պաշտպանություն  ապահովելու համար:  

 

 

 

 

Նկար 7. Լաբորատոր գոգնոց 

 

 

     

4) Լաբորատոր  բաճկոնները,  խալաթները,  կոմբինիզոնները  և գոգնոցները  չի 

թույլատրվում կրել  լաբորատորիաների  սահմաններից  դուրս: 



5) Լաբորատոր գլխարկները նախատեսված են պաշտպանելու մազերը թափվելուց, 

որը հեշտությամբ կարող է բաղարկվել լաբորատոր միջամտությունների ժամանակ:  

Նկար  8. Լաբորատոր գլխարկ 

                 

 

 

                                                

6) Գլխադիր թիկնոց. 

ա. գլխադիր թիկնոցների օգտագործումն ունի առավելություն` դեմքը  ցայտերից 

պաշտպանելու համար (նկար 9): Եթե օգտագործվում է առանձին գլխադիր թիկնոց 

ապա կոմբինիզոնի գլխարկը  ծալվում է կոմբինիզոնի մեջ (նկար 10): 

 

Նկար 9. Գլխադիր թիկնոց 

 

 

 

Նկար 10. Կոմբինիզոն ծալված գլխարկով 



  

 

Նկար 11.  Կոմբինիզոն գլխարկով 

 

 

 

7) Ոտքերի պաշտպանություն. Ոտքերի պաշտպանիչ միջոցները լինում են երկու 

տեսակ՝ երկարաճիտ  կոշիկներ և ոտնամաններ: 

ա. երկարաճիտ կոշիկները պատրաստված են դիմացկուն և անջրանցիկ նյութից, որը 

բարձրացնում է պաշտպանությունը սուր առարկաներով վնասվելուց, օրինակ՝ 

ասեղներից:  

բ. ոտքերի պաշտպանիչ միջոցները պատրաստված են քիմիապես կայուն նյութերից:  

գ. Ոտքերի պաշտպանիչ միջոցները օգտագործելուց հետո այն մաքրում և 

ախտահանում են:  

 

Նկար 12. Երկարաճիտ  կոշիկ 

 



 

 

 

դ. Ռետինե ոտնամանները օգտագործում են բախիլների կամ կոմբինիզոնների հետ, 

որոնք ամբողջապես ծածկում են ոտքերն՝ այս կերպ ոտքերը պաշտպանելով  

հեղուկներից և բաղարկումից:   

ե. Ոտքերի պաշտպանության միջոցներն ունեն որոշ սահմանափակումներ. 

Ոտնամանները ավելի քիչ են պաշտպանում ոտքերը հեղուկներից:  

Գոյություն ունի ոտնամանների ներսում հեղուկների կուտակման կայուն ռիսկ: 

Այս պարագայում միկրոանցքերի միջով հեղուկի ներթափանցումը հյուսվածք կարող 

է հանգեցնել անցանկալի ներգործության:  

Հարկ է կրել անջրանցիկ ոտնամաններ, որոնք կայուն են նաև 

ախտահանիչների նկատմամբ:  

Ոտնամանները օգտագործում են համակցված  բախիլների հետ, որը 

պաշտպանում է ոտքերը աղտոտումից: 

զ. Լաբորատոր ռիսկերի գնահատումից հետո նախընտրելի է ունենալ  տարբեր գույնի  

ոտնամաններ` լաբորատորիայի տարբեր գոտիներում աշխատանքներ 

իրականացնելու համար: 

 

 

 

 

Նկար 13. Ռետինե ոտնամաններ 

 



 

Նկար 14. Ոտնամաններ` համակցված բախիլների հետ 

 

 

 

 

է. Երկարաճիտ կոշիկները ցանկալի է ծածկել բախիլներով՝ ավելի քիչ աղտոտվելու 

համար:  

 Բախիլների օգտագործումը պարտադիր չէ, երբ կրում են երկարաճիտ 

կոշիկներ, քանի որ դրանք նույնպես պետք է պատրաստված լինեն ջրաանթափանց 

նյութից:  

Մյուս կողմից բախիլներ չօգտագործելը  ապահովում է հատակին առավել լավ 

կպչունություն և պաշտպանում է սայթաքելուց: 

ը.Երկարաճիտ կոշիկները  ծածկող բախիլներն ունեն որոշ սահմանափակումներ՝ 

կարող են սայթաքել,  բախիլների օգտագործման ժամանակ հատակի հետ շփման 

մակերեսը ենթակա է վնասման, ինչը կարող է հանգեցնել հեղուկների արտահոսքի: 

8) Աչքերի պաշտպանություն. 

ա. Աչքերի պաշտպանիչ միջոցներն են`  պլաստիկ ակնոցներ` կոշտ կողմնային 

վահանակներով,  հպվող  պաշտպանիչ  ակնոցները,  բաց  պաշտպանիչ  ակնոցները, 

դիմակներ ամբողջական երեսկալով, ծնոտի երկայնքով դիմային վահանակներ:  



բ. Աչքերի պաշտպանիչ միջոցները կրում են պաշտպանելու աչքերի 

լորձաթաղանթները այնպիսի գործողություներից, որոնց ժամանակ մեծ է ցայտերի 

առաջացման հավանականությունը: Աչքերի պաշտպանություն անրաժեշտ է բոլոր 

աշխատակիցների,  ուսանողների,  և տարածքում գտնվող յուրաքանչյուր այցելուի 

համար:  

գ. Աչքերի  և  դեմքի  պաշտպանության  միջոցների  ընտրությունը  կախված  է  

կատարվող  գործողության  տեսակից.  

  Հասարակ  ապակիներով  կամ  օպտիկական  ակնոցները  կարող  են  

պատրաստված լինել  հատուկ  շրջանակներով,  որոնք  հնարավորություն  են  տալիս 

ապակին  տեղադրել  առջևից,  պատրաստված են  չկոտրվող  նյութից,  ճկված են  

կողային  պաշտպանություն  ապահովելու  համար  կամ  լրացված են  կողային  

էկրաններով` կիպ  հպվող  պաշտպանիչ  ակնոցներ: 

 Բաց  պաշտպանիչ  ակնոցները  չեն  ապահովում  ցայտերից 

համապատասխան  պաշտպանություն,  անգամ  եթե  դրանք  ապահովված  են  

կողային էկրաններով: Ցայտերից  և  հարվածներից  պաշտպանող  կիպ  հպվող  

ակնոցները  կրում  են  սովորական  ակնոցների  և  կոնտակտային  ոսպնյակների  

վրայից  (որոնք  չեն  պաշտպանում  կենսաբանական  կամ  քիմիական  

ազդակներից):   

 Դիմային  վահանակները  պատրաստված  են  հարվածակայուն  թիթեղից,  

շրջապատում  են  ամբողջ  դեմքը  և     գլխին  ամրանում են թելերի  օգնությամբ  կամ  

հագնում  են  գլխանոցի  հետ:   

 Պաշտպանիչ  ակնոցները,  դիմային  վահանակները  չի թույլատրվում կրել  

լաբորատորիայի  սահմաններից  դուրս:  

 Ակնոցները լինում են կիպ նստած դեմքին, որը կանխում է  հեղուկների 

ներթափանցումը ակնոցներից ներս: 

դ. Պաշտպանության համակարգում աչքերի պաշտպանության միջոցներից 

կիրառվում է  ՕՊՖ և ՕՖ տեսակի ակնոցները, որոնք նախատեսված են ուժեղ 

լուսային  ճառագայթումից աչքերի պաշտպանության համար: Պաշտպանական 

ակնոցների բնութագիրը ներկայացվում է աղյուսակ 6-ում: 

        ՕՖ ակնոցները, անընդհատ կրելու դեպքում, պաշտպանական հատկությունները 

պահպանում են 6 ամիս, իսկ ՕՊՖ ակնոցները պաշտպանական հատկությունները 

չեն կորցնում: 



      Ակնոցներ կրելիս սահմանափակվում է դիտարկման սեկտորը, դժվարանում է 

աշխատանքը օպտիկական սարքերով, գիշերը անձնական զենքից իջնում է 

հրաձգության արդյունքները: Ակնոցների օգտագործումը թույլ լուսավորության 

պայմաններում  տեսողական սրությունը իջնում է 10-20%, իսկ մասնագիտական 

աշխատունակությունը` 10-15%: Աղյուսակ 6-ում նկարագրվում է պաշտպանության 

համակարգում կիրառվող պաշտպանական ակնոցների բնութագիրը:  
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Պաշտպանության համակարգում կիրառվող պաշտպանական ակնոցների բնութագիրը 

Ցուցանիշ ՕՊՖ ՕՖ 

Այրվածքային խոցումից 

աչքերի 

պաշտպանության 

մակարդակը, Ջ սմ2 

(կկալ/ սմ2) 

84 (20) 84 (20) 

Աչքերի այրվածքային 

խոցման շառավղի 

կրճատման 

բազմապատիկը, անգամ 

4-6 4-6 

Սպեկտրի տեսանելի 

դաշտի մեջ միջին 

օպտիկական 

խտությունը, Բ 

1 1 

Հարմարողական 

(ադապտացիոն) 

կուրության տևողության  

կրճատման 

բազմապատիկը, անգամ  

2-3 2-3 

Ելակետային վիճակում 

լուսաթափանցումը, % 

65 70 



 

Նկար 15. Պաշտպանիչ ակնոցներ 

(չեն ապահովում օդափոխություն, ապահովված են չգոլորշացող ծածկույթով, 

աչքերին կիպ նստեցումը ապահովում է  փափուկ եզրագծերի շնորհիվ) 

 

 

Նկար 16. Պաշտպանիչ ակնոցներ 

(ապահովում են անուղղակի օդափոխություն, կիպ նստեցումն ապահովվում է  ճկուն 

եզրագծերի շնորհիվ) 

 

 

 

 

 

 

Նկար 17. Պաշտպանիչ ակնոցներ 

(չեն ապահովում օդափոխություն, կիպ նստեցումն ապահովվում է  ճկուն եզրագծերի 

շնորհիվ) 

 

 

Անուղղակի 

օդափոխության 

բացվածք 



 

 

Նկար 18. Պաշտպանիչ ակնոցներ 

( ապահովում են անուղղակի օդափոխություն, կիպ նստեցումն ապահովվում է 

ստանդարտ եզրագծերի շնորհիվ) 

 

 

 

 

 

Նկար 19. Դիմային վահանակ 

 

 

 

 

9) Ձեռնոցներ. Լաբորատոր  գործողությունների  ժամանակ ձեռքերը  կարող են 

աղտոտվել և վնասվել:  Ձեռքերը    խոցելի  են  կտրվածքների,  ծակոցների  համար:  

Ընդհանուր լաբորատոր  աշխատանքի  ժամանակ  լայնորեն  օգտագործվում  են  

միկրոկենսաբանական տեսակետից  կայուն,  միանվագ  օգտագործման  լատեքսից,  

վինիլային  կամ  նիտրիլային  վիրաբուժական  տիպի  ձեռնոցներ,  որոնք  

օգտագործվում  են  նաև  վարակված  նյութերի,  արյան և  արյան  պատրաստուկների  

հետ  աշխատելու  ժամանակ:   

Անուղղակի 

օդափոխության 

բացվածք 

 



ա. կախված կատարվող աշխատանքի վտանագավորության աստիճանից և 

համապատասխան ռիսկերի գնահատումից հետո աշխատակիցները կրում են  

կրկնակի ձեռնոցներ: 

բ. Վարակիչ  նյութերի  հետ կենսաբանական անվտանգության  պահարաններում  

աշխատելուց  հետո և  լաբորատորիայից  դուրս  գալուց  առաջ ձեռնոցները հանում 

են  և  ձեռքերը լվանում են սահմանված կարգով: Օգտագործված  միանվագ  

ձեռնոցները գցում են կենսաբանական թափոնների համար նախատեսված 

տարաներում և  հեռացնում լաբորատոր  վարակված թափոնների  հետ: 

գ.  Ձեռնոց կրող աշխատակիցների  մոտ հաճախ կարող են դիտվել ալերգիկ 

ռեակցիաներ՝ լատեքսից,  հատկապես  փոշով ձեռնոցներ կրելուց հետո, օրինակ՝ 

մաշկաբորբ  և  արագընթաց  գերզգայնություն: Փոշով  լատեքսից  ձեռնոցների  

համար  հարկավոր  է  նախատեսել   այլընտրանքներ, օգտագործվում են նաև 

պաշտպանիչ թևքեր, որը լրացուցիչ պաշտպանում է լաբորատոր հագուստի թևքերը 

ցայտերից: 

դ. Չժանգոտվող  պողպատյա  ցանցից  պատրաստված  ձեռնոցները  կրում են սուր  

գործիքներով  հնարավոր  ազդեցության  դեպքում,  օրինակ՝ 

ախտաբանաանատոմիական  հետազոտության  ժամանակ:  Այդպիսի  ձեռնոցները  

պաշտպանում  են  կտրվածքներից,  բայց  ոչ  ծակոցներից: Ձեռնոցները  չի 

թույլատրվում  կրել  լաբորատորիայի  սահմաններից  դուրս: ԱՊՄ-երըի կիրառման 

կարգը նկարագրվում է սույն հրամանի գլուխ IX: Ձեռնոցների ընտրությանը 

ներկայացվող  ստանդարտները նկարագրվում են աղյուսակ 7-ում: 

10) Ձեռնոցի լրակազմ/լրացուցիչ թևքեր օգտագործվում են լաբորատոր 

աշխատանքների համապատասխան ռիսկերի գնահատումից հետո: Լինում են 

վինիլային, նիտրիլային, նեոպրենային և այլն: 

 

 

Նկար 20. Ձեռնոցի լրակազմ/լրացուցիչ թևքեր 
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Ձեռնոցների ընտրությանը ներկայացվող ստանդարտներ 

 

Բոլոր նիտրիլային, լատեքսից, վինիլային և քլորպրենային ձեռնոցները 

համապատասխանում են  հետևյալ ստանդրատներին 

Բժշկական  ձեռնոցներ  Եվրոպական ստանդարտ /EN 420:2003 ՝  ընդհանուր 

պահանջներ պաշտպանական ձեռնոցների 

Բժշկական  ձեռնոցներ   Եվրոպական ստանդարտ /EN 374: 2003 ՝  ապահովում է  

պաշտպանություն  քիմիական նյութերից և մկրոօրգանիզմներից  

Բժշկական  ձեռնոցներ   Եվրոպական ստանդարտ /EN 388: 2003՝   ապահովում է  

պաշտպանություն ռիսկերի մեխանիկական ներգործությունից  

Բժշկական  ձեռնոցներ    Եվրոպական ստանդարտ /EN 407: 2004 ՝  ապահովում է  

պաշտպանություն ջերմային վտանգներից  

Բժշկական  ձեռնոցներ    Եվրոպական ստանդարտ /EN 511: 2006՝  ապահովում  է  

պաշտպանություն ցրտից  

Բժշկական  ձեռնոցներ    Եվրոպական ստանդարտ /EN 421: 2010 ՝  ապահովում է 

պաշտպանություն ռադիոակտիվ աղտոտումից և իոնացնող ճառագայթումից 

Բժշկական  ձեռնոցներ    Եվրոպական ստանդարտ /EN 1149՝  էլեկտրոստատիկ 



 

31. Շնչառական համակարգի պաշտպանությում՝ շնչադիմակներ. 

1)  Վիրաբուժական  դիմակները շնչադիմակներ չեն, նախատեսված  են  միայն  

այցելուի կամ շրջապատող անձանց պաշտպանության  համար  և  չեն  ապահովում  

այն կրողի  շնչուղիների  պաշտպանությունը: Միանվագ  օգտագործման  որոշ 

շնչադիմակներ  նախատեսված  են  հատուկ կենսաբանական ազդակների  

ազդեցությունից  պաշտպանվելու  համար: Շնչադիմակները  չի թույլատրվում կրել  

լաբորատորիայի  սահմաններից դուրս: 

2) Վիրաբուժական դիմակները հիմնականում պաշտպանում են արտաշնչվող 

կաթիլներից: Եթե մակնշված է IIR (վիրաբուժական դիմակներ IIR տիպի), դրանք 

ցայտերի նկատմամբ կայուն են և պաշտպանում են կրողների մաշկը և 

լորձաթաղանթը հեղուկների ցայտացրումից: Վիրաբուժական դիմակների համար 

կիրառելի չէ Ֆիտ թեսթավորումը: 

 

Նկար 21. Վիրաբուժական դիմակ 

 

 

3) Տարբերում են շնչառական համակարգի պաշտպանության երկու հիմնական 

տեսակ.  

ա. Օդը մաքրող անհատական սարքավորումներ կամ միջոցներ (օրինակ՝ 

հակագազեր, ֆիլտրով կամ քարթրիջով շնչադիմակներ, շարժիչով օդազտիչ 

շնչադիմակ (ՇՕՇ) թույլ և կիպ նստող գլխանոցներով): Oդը մաքրող 

սարքավորումներն, օրինակ՝ ֆիլտրող շնչադիմակները, ներշնչվող օդից հեռացնում 

են գազերը, գոլորշին և(կամ) աէրոզոլները:  Այդ միջոցները չեն կարող պաշտպանել 

հատկություններ 

Բժշկական  ձեռնոցներ    Եվրոպական ստանդարտ /EN 12477: 2001 ՝   ապահովում է 

պաշտպանություն ձեռքով մետաղների եռակցման 



թթվածնի անբավարարությունից և պաշտպանության ունակությունները կախված են 

տարբեր աղտոտիչների նկատմամբ ՀԵՊԱ ֆիլտրի կարողությունից (որը ֆիլտրի 

աղտոտման քանակությունը  առանց ընդմիջման պահելու ունակությունն է) և 

ընտրողականությունից (որը մեկ կամ մի քանի տեսակի քիմիական միացությունից 

ֆիլտրի պաշտպանելու հատկությունն է): Երկակի նշանակության ախտածինների 

հետ աշխատանքների ժամանակ կիրառվող աէրոզոլային ֆիլտրերը ֆիզիկապես 

պահում են աղտոտիչներին, չնայած միշտ չէ որ դա բավարար է: Քիմիական 

նյութերից պաշտպանելու համար նախատեսված ֆիլտրերը պահանջում են ներծծող 

միջոցներ` հատուկ նախագծված որոշակի տեսակի քիմիական նյութերի կամ 

քիմիական միացության խմբերի համար (խնդիրներ, որոնք պայմանավորված են 

որոշ թունավոր քիմիական միացությունների ադսորբցման հետ, օրինակ՝ հիդրոգեն 

ցիանիդի կամ պերֆլուորոիզոբութենի դեպքում):  Կլանիչները  (շնչադիմակին կպած 

ֆիլտրող քարթրիջ) սովորաբար հեռացնում են հայտնի կենսաբանական և քիմիական 

նյութերը ներշնչված օդից, բայց արդյունաբերական կլանիչները  կարող են  

չհամապատասխանել բոլոր տեսակի քիմիական նյութերի պահանջներին: 

Ժամանակակից կլանիչները` աէրոզոլային ֆիլտրերը, համակցված են ակտիվացված 

ածխային ֆիլտրերով` հեռացնելով փոշին, ծուխը և գոլորշին կամ գազերը: Հիմնական 

երկու խնդիր կարող են ծագել ֆիլտրող շնչադիմակների հետ` ֆիլտրման 

հզորությունը կարող է չբավարարել աղտոտիչների տեսակին և քանակին, ինչպես 

նաև դեմքի կիպ նստեցումը կարող է չլինել բավական հերմետիկ, այս առումով 

իրականացվում է շնչադիմակի ընտրության և համապատասխանության փորձ (՝ 

Ֆիտ թեսթ).  

  Այս սարքավորումները կիրառվում են բարձր ռիսկայնությամբ 

աշխատանքների ժամանակ, որոնց ընթացքում առաջանում են աէրոզոլներ: 

Խորհուրդ է տրվում այն մարդկանց համար, ովքեր չեն կարող օգտագործել 

մեկանգամյա օգտագործման N95 շնչադիմակ, Այն բաղկացած է դեմքն 

ամբողջությամբ կամ կիսով չափ ծածկող դիմակից, շնչելու խողովակից, օդի 

մասնիկների բարձր արդյունավետության զտիչներով (ՀԵՊԱ) և մարտկոցով 

աշխատող փչող սարքից: Տղամարդիկ հարկ է մաքուր սափրված լինեն 

շնչադիմակներ կրելիս: 

 

Նկար 22. Ֆիլտրով կամ քարթրիջով շնչադիմակ 



 

 

 

 

Նկար 23. Շարժիչով օդազտիչ շնչադիմակ (ՇՕՇ) թույլ և կիպ նստող գլխանոցներով 

 

 

 

 

 

բ. Օդ մատակարարող անհատական սարքավորումներ (օրինակ՝ ինքնավար 

շնչառական սարքեր): Ապահովում է համակարգի ներսում ներշնչվող օդի 

շրջանառությունը՝ հեռացնելով ածխածնի երկօքսիդը և այն հարստացնելով 

թթվածնով: Օդ մատակարարող սարքավորումները աշխատում են անկախ 

մթնոլորտային ճնշումից և կրողին մատակարարում են չաղտոտված օդ: Օդի 

մատակարարումը հնարավոր է ստացիոնար համակարգի (օրինակ՝ լավ միացված 

օդային փողրակ) կամ փոխադրող համակարգերի միջոցով` կրկնակի 

օդափոխություն ապահովող սարքեր կամ ինքնավար շնչառության սարքավորում:   

Բացի առավելություններից` շնչառության կայունության նվազեցում և բարձր 

պաշտպանության գործոններ, նման սարքերն ունեն նաև որոշ սահմանափակումներ, 



մասնավորապես՝ որքան բարձր է պաշտպանության գործակիցը շնչադիմակի 

ներսում մնացորդային ճնշման արդյունքում, այնքան չաղտոտված մասնիկներ 

պարունակող  օդը հեշտ է ներշնչվում: Դրական ճնշման սարքավորումներում օդի 

ճնշումը դիմային հատվածի ներսում մշտապես ավելի բարձր է, քան օդի ճնշումը 

արտաքին հատվածում: Ստացիոնար համակարգերը երբեմն համալրված են լինում 

սաղավարտով և գլխանոցով (հաստատուն հոսք) և կարող են օգտագործվել այն 

մարդկանց կողմից, ովքեր ի վիճակի չեն կրելու շնչադիմակներ: Ստացիոնար 

համակարգերն ապահովում են մաքուր օդի մուտքը, սակայն սահմանափակում են 

կրողի շարժունությունը, որը պայմանավորված է օդային փողրակների 

երկարությամբ:  Որոշ դեպքերում, օրինակ՝ անկայուն կամ հակահրդեհային 

կառույցներում, օդային փողրակներ ընդհանրապես չեն օգտագործվում: Ինքնավար 

շնչառական սարքավորումները ավելի կիրառելի են, բայց մատակարարում են օդ 

միայն սահմանափակ ժամանակով: Կրկնակի շնչառություն ապահովող 

սարքավորումները մասնակիորեն լուծում են այս խնդիրը որոշակի տևողությամբ` 

երկարաձգելով օդի մատակարարումը (օդի մատակարարման գործակիցը մինչև 4` 

կախված մոդելից): Օդ մատակարարող համակարգերի միջոցով առավելագույն 

պաշտպանության հասնելու համար կրողները պետք է ունենան բարձր 

որակավորում: Ուսուցում չանցած անձանց խստիվ արգելվում է կրել այդ սարքերը: 

Այս նպատակով իրականացվում են մասնագիտացված դասընթացներ: Օդ 

մատակարարող յուրաքանչյուր սարքավորում ենթակա է սպասարկման և 

վերատեխզննման: Այս միջոցը ապահովում է անհրաժեշտ պաշտպանություն 

հակազդելու այն դեպքերին, երբ լաբորատորիայում տեղի է ունենում մեծ 

քանակության վտանգավոր քիմիական նյութերի, ախտածինների կամ ռադիոակտիվ 

նյութերի ցայտացրում:  

 

 

Նկար 24. Ինքնավար շնչառական սարք 

 



 

 

գ. Շնչադիմակներ` 

Լաբորատոր աշխատողները կարող են օգտագործել շնչադիմակներ, որոնք 

ապահովում են 0.3 միկրոն մասնիկների 95 % թողունակություն` N 95, FFP2` 94 

տոկոս, FFFP3` 99 տոկոս, և արտադրող 3M և մոդել # 8835): Բոլոր EN 149:2001 

շնչադիմակները արդյունավետ կերպով պաշտպանում են կոշտ և հեղուկ նյութերից:  

    Շնչադիմակների արդյունավետության վրա բացասական ազդեցություն են 

թողնում խոնավությունը, աղտոտվածությունը և ամբողջականության խախտումը, 

այդ պատճառով շնչադիմակներն անհրաժեշտ է պահել չոր և մաքուր պայմաններում: 

Շնչադիմակները կարելի է փաթեթավորել սրբիչով կամ բամբակյա գործվածքից 

սավանով: 

     Օգտագործելուց հետո շնչադիմակները խոտանում են՝ համաձայն ՀՀ 

առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի «Բժշկական թափոնների 

գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» N 

2.1.3-3 սանիտարական կանոնները  և նորմերը հաստատելու մասին N 03-Ն 

հրամանով ներկայացված պահանջների: 

  Լաբորատորիան ընդունում է «Կենսաբանական և քիմիական  

լաբորատորիաների շնչառական համակարգի պաշտպանության ծրագիր»՝ ներառյալ 

ռիսկերի գնահատումը, շնչադիմակների ընտրությունը, համապատասխանության 

փորձը, գործողությունների ստանդարտ ընթացակարերը, բժշկական 

զննություները,շնչադիմակների օգտագործումը, պահպանումը, ուսուցումը, ծրագրի 

գնահատումը: 

 Տարբերում են օդը աղտոտված մասնիկներից մաքրման շնչադիմակների 

ֆիլտրերի արդյունավետության 3 մակարդակ.  

95 տոկոս (95 մակնիշի  ֆիլտր). 



99 տոկոս (99 մակնիշի ֆիլտր). 

99.97տոկոս(100 մակնիշի ֆիլտր): 

Տարբերում են ֆիլտրերի կայունության 3 մակարդակ. 

  N - կայուն չէ յուղերի նկատմամբ  

  R  - կայուն է յուղերի նկատմամբ 

  P -յուղաթափանց չէ:  

Նկար 25. N 95 շնչադիմակ 

 

 

  

Նկար 26. FFP3 շնչադիմակ 

 

 

 Նկար 27. FFP2 շնչադիմակ 

 

 

 

 Նկար 28. FFP1 շնչադիմակ 



 

  Եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան շնչադիմակների 

ֆիլտրերի թողունակությունը լինում է.  

   < 25 տոկոս = FFP1 նախատեսված է պաշտպանելու շնչառական համակարգը 

փոշու, չոր  և հեղուկ աէրոզոլային մասնիկների ներգործությունից, որտեղ 

առավելագույն թույլատրելի խտության աստիճանը (այսուհետ՝ ԱԹԽ) 2մգ/մ3 մեծ է, 

եթե աէրոզոլի դիսպերս ֆազայի խտության աստիճանը չի գերազանցում 4x ԱԹԽ ).  

  < 11տոկոս = FFP2, Այս դեպքում ԱԹԽ մեծ է 0,05 մգ/մ3, եթե աէրոզոլի դիսպերս 

ֆազայի խտության աստիճանը չի գերազանցում 10 ԱԹԽ: 

    < 5տոկոս  = FFP3` այս դեպքում ԱԹԽ փոքր կամ հավասար  է 0,05 մգ/մ3, եթե 

աէրոզոլի դիսպերս ֆազայի խտության աստիճանը չի գերազանցում 30 ԱԹԽ: 

  Շնչադիմակների ոչ ճիշտ  ընտրության դեպքում  վարակիչ աէրոզոլները 

կարող են ներթափանցել շնչառական ուղիներ և վարակել:: 

 

Նկար 29. Շնչադիմակների ոչ ճիշտ պահպանում 
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  Արգելվում է  շնչադիմակները պահել նկարում 29-ում պատկերված 

տարբերակով: Կարելի է փաթեթավորել սրբիչով կամ բամբակյա գործվածքից 



սավանով, ինչպես նաևպահպանել գործարանային փաթեթավորմամբ, օդի նորմալ 

խոնավության պայմաններում, ջեռուցվող սարքերից 1 մ հեռավորությամբ, 

պաշտպանել քայքայող պոլիմերային նյութերից (ռետին պլաստմաս), լույսի 

ազդեցությունից, հատկապես արևի ուղիղ ճառագայթներից: Շնչադիմակների 

արդյունավետության վրա ազդեցություն է թողնում խոնավությունը, 

աղտոտվածությունը և  ֆիլտրի ամբողջականության վնասումը:   

դ. Լաբորատորիաներում լսողական ապարատի պաշտպանության համար խորհուրդ 

է տրվում կրել պաշտպանական պարագաներ:  Համաձայն ՀՀ ԱՆ 2014 թվականի 3-ը 

հուլիսի N 48–Ն «Բժշկական նշանակության արտադրատեսակների և բժշկական 

տեխնիկային ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ 

պահանջներ N 2.1.7.014-14 կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» հրամանի 

աղմուկի մակարդակի 50 դեցիբիլի գերազանցման դեպքում օգտագործվում են 

լսողական ապարատի պաշտպանության պարագաներ:  

 

Նկար 30. Լսողական ապարատի պաշտպանության պարագաներ 

 

  

 

32. ԱՊՄ-ի կիրառումը լաբորատորիաներում կախված է լաբորատորիայի 

կենսաանվտանգության մակարդակից: Աղյուսակ 9-ում նկարագրվում են 

կենսաանվտանգության մակարդակներին բնորոշ ԱՊՄ-ի կիրառման  պահանջները: 
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Կենսաանվտանգության մակարդակներին բնորոշ ԱՊՄ-ների կիրառման  

պահանջները 

ԱՊՄ-երի կիրառումը համաձայն կենսաանվտանգության մակարդակների  

(այսուհետ` ԿԱՄ) 



 

1) Լաբորատորիաների կենսաբանական անվտանգության մակարդակները որոշվում 

են լաբորատորիաների գնահատման արդյունքում՝ հիմնվելով ախտածին 

կենսաբանական ազդակների ախտածնության խմբի և հետազոտական 

աշխատանքով պայմանավորված ռիսկի խմբի վրա (Աղյուսակ 10): 

2) Ելնելով գնահատման արդյունքներից՝ կիրառվում են հետևյալ միջոցառումները` 

ա.  սահմանվում է լաբորատոր շինության և համապատասխան սարքավորումների 

ներկայացման պահանջները,  

բ. լաբորատոր անվտանգության գործընթացների, արձանագրությունների մշակում` 

ելնելով կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանության միջոցներից,  

գ.   աշխատանքային տարածքից դուրս կենսաբանական նյութերի թափվելու 

հավանականության նվազեցման և պաշտպանության հիգիենիկ միջոցառումների 

իրականացում,    

դ. աշխատաքնային տարածքում կենսաբանական նյութերի անվտանգ գործածության 

և տեղափոխման, անվտանգ  պահպանման և թափոնների հեռացման 

ԿԱՄ 1 ԿԱՄ 2 ԿԱՄ 3 

Պաշտպանիչ 

խալաթներ, 

բաճկոններ, 

և/կամ միանվագ 

օգտագործաման 

խալաթներ,   

աչքի, 

պաշտպանիչ 

միջոցներ, 

ձեռնոցներ:  

1. Պաշտպանիչ 

լաբորատոր խալաթներ, 

բաճկոններ 

վիրաբուժական 

արտահագուստ կամ 

կոմբինիզոն, ակնոց, հպվող 

պաշտպանիչ ակնոց, 

դիմային վահանակ,   

շնչադիմակներ,  ձեռնոցներ 

2. Ախտաբանական նմուշի 

հետ իրականացվող բոլոր 

գործողությունները,  որոնց 

ժամանակ առաջանում են 

աէրոզոլներ 

իրականացվում են 

Կենսաբանական 

անվտանգության 

պահարանում (այսուհետ` 

ԿԱՊ): 

3.  

4. Պաշտպանիչ լաբորատոր 

արտահագուստ կոշտ դիմային 

հատվածով` օրինակ գոգնոց, 

բաճկոններ,  վիրաբուժական 

արտահագուստ կամ 

կոմբինիզոն, ակնոց, հպվող 

պաշտպանիչ ակնոց, դիմային 

վահանակ,   շնչադիմակներ, 

ձեռնոցներ   

5. Ախտաբանական նմուշի հետ 

իրականացվող բոլոր 

գործողությունները  որոնց 

ժամանակ առաջանում են 

աէրոզոլներ իրականացվում են 

Կենսաբանական 

անվտանգության պահարանում 

(այսուհետ` ԿԱՊ): 

1.  



միջոցառումների իրականացում, այդ թվում՝   անվտանգ և նույնականացվող 

տարաների օգտագործում: 

3) Միկրոկենսաբանական լաբորատորիաները կահավորվում են 

կենսաանվտանգության պահարաններով (այսուհետ՝ ԿԱՊ): ԿԱՊ-երը իրենցից 

ներկայացնում օդափոխության պատնեշ են, որն ապահովում է օգտագործողի և 

միջավայրի պաշտպանություն կենսաբանական նյութի կամ վարակիչ նմուշի  հետ  

գործողություն իրականացնելու ժամանակ ձևավորված աէրոզոլներից կամ 

ցայտուկներից: ԿԱՊ-ի ամփոփ նկարագիրը (դաս  I, II, III) ներկայացված է աղյուսակ 

11-ում: 
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Լաբորատորիաներում ախտածին կենսաբանական ազդակների հետազոտական աշխատանքներով պայմանավորված ռիսկի խմբերի և 

պաշտպանության մակարդակների գնահատում 

 

ԿԱՄ-2, ԿԱՄ-3 և ԿԱՄ-4 լաբորատորիաների համար 

Մեկուսացման 

մակարդակ 

(այսուհետ ՄՄ) 

Ապահովություն և մուտք  Օդի 

վերամշակման/ֆիլտրմանհ

ամակարգ 

Լաբորատորիայում իրականացվող 

աղտահանություն և  ոչնչացման 

գործընթացներ 

Պաշտպանության միջոցներ և 

գործընթացներ 

ՄՄ 2  1. կենսաբանական վտանգի 

նշան, 

2. մուտքը թույլատրվում է 

միայն նշանակված 

անձանց համար 

(խորհուրդ տրվող 

միջոցառումներ ՄՄԿ 2 

և/կամ ՄՄԿ-3 համար), 

3. պատուհանի 

առկայություն, որը 

հնարավորություն կտա 

հսկել 

աշխատակիցներին(խորհ

ուրդ տրվող 

 1. սահմանված ախտահանման 

ընթացակարգեր, 

2. բոլոր մակերեսները անանցանելի են 

ջրի նկատմամբ և  հեշտ մաքրվող են,   

3. մակերեսները կայուն են թթուների, 

հիմքերի, լուծիչների խտահանիչների 

նկատմամբ,    

4. դիակիզարանը կենդանիների դիերի 

ոչնչացման համար  հասանելի է,  

5. գոլորշային մանրէազերծիչի 

առկայություն` նույնականացված 

թափոնների համար 

1. անվտանգության պահարան 

դաս I կամ II կամ այլ 

համապատասխան 

պաշտպանիչ միջոցներ, 

2.  ԱՊՄ (լաբորատոր խալաթ 

և հագուստ, ձեռնոցներ, 

շնչադիմակներ, դիմային 

վահանակներ և ակնոցներ), 

3. ստանդարտ 

միկրոկենսաբանական  

գործընթացներ 

(մեխանիկական կաթոցիկների 

օգտագործում, ցայտուկների և 

աէրոզոլների նվազեցում,  



միջոցառումներ ՄՄ 2 

և/կամ ՄՄ-3 համար),  

4. արդյունավետ 

հսկողություն` կրծողների 

և միջատների դեմ, 

5. կենսաբանական 

ախտածինների անվտանգ 

պահեստավորում 

կտրող և ծակող գործիքների 

տուփերի վրա 

համապատասխան 

նախազգուշացնող պիտակների 

առկայություն, արտահոսքը 

կանխող տրանսպորտային 

կոնտեյներների կիրառում, 

ձեռքերի լվացում, արգելվում է` 

ուտելը, խմելը և ծխելը 

լաբորատորիայում):  

ՄՄ  3 1. կենսաբանական վտանգի 

նշան, 

2. մուտք թույլատրվում է 

միայն լիազորված 

անձանց,  

3. պատուհանի 

առկայություն, որը 

հնարավորություն կտա 

հսկելու 

աշխատակիցներին 

(խորհուրդ տրվող 

միջոցառումներ ՄՄ 2 

և/կամ ՄՄ-3 համար),   

    Աշխատանքային 

տարածքը  

պահպանվում է 

մթնոլորտային օդի 

բացասական ճնշումից 

(խորհուրդ տրվող 

միջոցառումները ՄՄ 

և/կամ ՄՄ-3 համար) 

ա. արտածվող օդը 

աշխատանքային մասում 

ֆիլտրվում է ՀԵՊԱ 

ֆիլտրով : 

1. սահմանված ախտահանման 

ընթացակարգեր, 

2. բոլոր մակերեսները անանցանելի են 

ջրի նկատմամբ և  հեշտ մաքրվող են, 

3. մակերեսները կայուն են թթուների, 

հիմքերի, լուծիչների, 

ախտահանիչների նկատմամբ,    

4. դիակիզարանը կենդանիների դիերի 

ոչնչացման համար  հասանելի է,  

5. գոլորշային մանրէազերծիչի 

առկայություն` բոլոր թափոնների 

համար, 

6. աշխատանքային տարածքը 

1. անվտանգության պահարան 

դաս I կամ II կամ այլ 

համապատասխան 

պաշտպանիչ միջոցներ (որտեղ 

վարակի փոխանցումը օդային 

է),  

2. ԱՊՄ (լաբորատոր խալաթ և 

հագուստ, ձեռնոցներ, 

շնչադիմակներ, դիմային 

վահանակներ,  ակնոցներ և 

այլն, ըստ անհրաժեշտության ) 

և, 

3. ստանդարտ 



4. արդյունավետ 

հսոկղություն` կրծողների 

և միջատների դեմ, 

5. կենսաբանական 

ախտածինների անվտանգ 

պահպանում,  

6. լաբորատորիան 

պարունակում է միայն իր 

սեփական 

սարքավորումները 

(խորհուրդ տրվող 

միջոցառումներ ՄՄ 2 

և/կամ ՄՄ-3 համար), 

7. աշխատանքային 

տարածքը բաժանվում է 

նույն շենքի այլ 

գործողություններ 

իրականացնող մասերից, 

(խորհուրդ տրվող 

միջոցառումներ ՄՄ-2 

և/կամ ՄՄ-3 համար): 

հերմետիկ է թույլատրվող 

ախտահանության համար: 

միկրոկենսաբանական 

գործընթացներ 

(մեխանիկական կաթոցիչների 

օգտագործում, ցայտուկների և 

աէրոզոլների նվազեցում,  

կտրող և ծակող գործիքների 

տուփերի վրա 

համապատասխան 

նախազգուշացնող պիտակների 

առկայություն, արտահոսքը 

կանխող տրանսպորտային 

կոնտեյներների կիրառում, 

ձեռքերի լվացում, արգելվում է` 

ուտելը, խմելը և ծխելը 

լաբորատորիայում): 

 

ՄՄ 4 1. կենսաբանական վտանգի 

նշան, 

1. աշխատանքային 

տարածքը  

1. սահմանված ախտահանման 

ընթացակարգեր 

1. անվտանգության պահարան 

դաս III կամ այլ 



2. մուտք թույլատրվում է 

միայն լիազորված 

անձանց` էլեկտրոնային 

բանալիների միջոցով,                

(պաշտպանիչ հագուստը 

փոխվում է նախքան ջրցողարան 

մտնելը), 

3. պատուհանի 

առկայություն, որը 

հնարավորություն կտա 

հսկելու 

աշխատակիցներին, 

4. արդյունավետ 

հսոկղություն` կրծողների 

և միջատների դեմ, 

5. կենսաբանական 

ախտածինների անվտանգ 

պահեստավորում,  

6. աշխատանքային 

տարածքը բաժանվում է 

նույն շենքի այլ 

գործողություններ 

իրականացնող մասերից: 

պահպանվում է օդի 

բացասական ճնշումից 

մթնոլորտային, 

2. աշխատանքային 

տարածք ներմուծվող և 

արտածվող օդը   

զտվում է ՀԵՊԱ ֆիլտրի 

միջոցով: 

2. բոլոր մակերեսները անանցանելի են 

ջրի նկատմամբ և  հեշտ մաքրվող է,  

3. մակերեսները կայուն են թթուների, 

հիմքերի, լուծիչների, 

ախտահանիչների նկատմամբ,    

4. դիակիզարանը կենդանիների դիերի 

ոչնչացման համար  հասանելի է,  

5. գոլորշային մանրէազերծիչի 

առկայություն բոլոր հեղուկ 

արտահոսող և կոշտ թափոնների 

ոչնչացման համար, 

6. աշխատանքային տարածքը 

հերմետիկ է թույլատրելի 

ախտահանության համար:  

  

 

համապատասխան 

պաշտպանիչ միջոցներ  

2. մարմնի պաշտպանության  

համար նախատեսված  

դրական ճնշումով օդի 

մատակարարմամբ 

արտահագուստ, որը 

կիրառվում է բոլոր 

գործողությունների ժամանակ,  

3. ստանդարտ 

միկրոկենսաբանական 

գործընթացներ 

(մեխանիկական կաթոցիչների 

օգտագործում, ցայտուկների և 

աէրոզոլների նվազեցում,  

կտրող և ծակող գործիքների 

տուփերի վրա 

համապատասխան 

նախազգուշացնող պիտակների 

առկայություն, արտահոսքը 

կանխող տրանսպորտային 

կոնտեյներների կիրառում, 

արգելվում է` ուտելը, խմելը և 



ծխելը լաբորատորիայում):  

 

 

Աղյուսակ 11 

ԿԱՊ-երի  ամփոփ բնութագրեր (ԿԱՊ դաս  I, II, III) 

ԿԱՊ Մեկուսացման 

մակարդակ 

Ներհոս  Արտահոս Պաշտպանություն տրամադրվում 

Աշխատանք  

(արտադրանք/նմուշ)  

Աշխատակից  Շրջակա 

միջավայր 

Դաս  I  2, 3 Սենյակի օդ ՀԵՊԱ 

ֆիլտրով ֆիլտրված օդ, 

ֆիլտրի 

արդյունավետությունը

 >99.999999997 %,

 3 մկմ մասնիկների 

թողունակության 

ՀԵՊԱ 

ֆիլտրով 

ֆիլտրված 

օդ 

Ոչ   Այո Այո 

Դաս  I I  2, 3  Սենյակի օդ ՀԵՊԱ ՀԵՊԱ Այո Այո Այո 



ֆիլտրով ֆիլտրված օդ, 

ֆիլտրի 

արդյունավետությունը

 >99.999999997 %,

 3 մկմ մասնիկների 

թողունակության 

ֆիլտրով 

ֆիլտրված 

օդ 

Դաս III 4 ՀԵՊԱ ֆիլտրով 

ֆիլտրված օդ, ֆիլտրի 

արդյունավետությունը

 >99.999999997 %

 3 մկմ մասնիկների 

թողունակության 

ՀԵՊԱ 

ֆիլտրով 

ֆիլտրված 

օդ 

Այո Այո Այո 

 



4)  Աղյուսակ 12-ում ներկայացված է ԱՊՄ-ի բաղադրիչների իրավիճակային 

հարմարվողականությունը: 

 

Աղյուսակ 12 

ԱՊՄ-ի բաղադրիչների իրավիճակային հարմարվողականությունը  

 

Ախտածին 

կենսաբանաակն 

ազդակների (ԱԿԱ) 

փոխանցման 

ճանապարհը 

Հպում և կաթիլներ  

(ժանտախտ, հեմոռագիկ տենդ և այլն)  

Օդային 

ճանապարհով 

փոխանցվող 

բարձր 

ախտածնության 

ԱԿԱ-եր ՝ 

թռչնագրիպ, 

գերդեղակայուն 

տուբերկուլոզ 

Փոխանցման ռիսկ Առանց աէրոզոլների 

առաջացման 

երկրորդային ռիսկի 

(նմուշի ընդունում և 

մշակում)  

Երկրորդային 

աէրոզոլների  

առաջացման ռիսկ 

(օրինակ 

նոսրացումներով 

ցանքի իրականացում) 

ԱԿԱ-ը 

փոխացնվում է 

օդային 

ճանապարհով 

Շնչուղիների 

պաշտպանություն 

Կա ցուցում կրելու II 

R տիպի 

վիրաբուժական 

դիմակ  (բոլոր 3 M 

վիրաբուժական 

դիմակները 

համապատասխանու

մ են  Եվրոպական 

EN14683:2005 

Շնչադիմակ  FFP2 

կամ FFP3* 

հավաստագրված է 

ցայտացրումից 

պաշտպանության, 

այլընտրայնքայնորեն 

զուգորդված է 

լրացուցիչ 

ցայտացրումից 

Շնչադիմակներ  

FFP2 կամ FFP3* 



ստանդարտ II 

տեսակին կամ II R 

տիպի 

դասակարգման) 

 

պաշտպանության 

համար 

 (վիրաբուժական 

դիմակ IIR կամ 

դիմային վահանակ) 

Աչքերի 

պաշտպանություն 

Ակոնցներ կամ 

դիմային 

վահանակներ 

Ակնոցներ  

(գազաանթափանց)   

Ակնոցներ  

(գազաանթափան

ց) 

Դեմքի 

պաշտպանություն  

Սկզբունք 

«լորձաթաղանթների 

վրա չկա 

ազդեցություն» 

Առանձին  գլխադիր 

թիկնոցով` ցայտերից 

պաշտպանության 

համար (սկզբունք 

«չկա ազդեցություն 

մաշկի վրա» ) 

 

առանձին  

գլխադիր 

թիկնոցով կամ 

կիպ փակված 

ժապավենով 

(օդաանթափանց) 

 

VII.  ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈԼԵԿՏԻՎ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

33. Քիմիական լաբորատորիաներում անհատական պաշտպանության 

արտահագուստի/սարքավորումների կիրառման ընդհանուր մոտեցումներն են`  

1) Անհատական պաշտպանության արտահագուստը և սարքավորումները ընտրվում և 

օգտագործվում են հնարավոր ճարտարագիտական և վարչական հսկողություններ սահմանելիս: 

Այդ միջոցների կիրառման արդյունավետությունը և ընտրությունը խստորեն կախված են 

յուրաքանչյուր աշխատակցի  աշխատանքի բնույթից և ստացած ուսուցումից:  



2) Քիմիական վտանգավոր նյութերի ներգործության նվազեցման կամ վերացման 

ճարտարագետա-տեխնիկական և վարչական հսկողությունները առաջնային են և ներառում են` 

ա. առավել քիչ վտանգավոր նյութի կամ քիչ վտանգավոր սարքի կամ գործընթացի 

փոխարինում,  

բ.  հետազոտության ծավալի նվազեցում, 

գ. շահագործողի/օպերատորի կամ գործընթացի մեկուսացում,   

դ. տեղային և ընդհանուր օդափոխություն (օրինակ` քարշիչ պահարանների օգտագործում)  

3) Վտանգավոր քիմիական նյութերի հետ աշխատելիս օգտագործվում են լաբորատոր 

խալաթներ, ձեռնոցներ, աչքի պաշտպանիչ միջոցներ և փակ ոտնամաններ:  Լրացուցիչ 

պաշտպանիչ  միջոցների` դիմային վահանակի, կենցաղային նշանակության ձեռնոցների, 

գոգնոցների և շնչադիմակների կիրառման անհրաժեշտությունը կախված է վտանգի և 

աշխատանքային գործընթացի գնահատման արդյունքներից:  

4) Մաշկի և մարմնի պաշտպանության նպատակով օգտագործվող պաշտպանիչ 

հագուստները պաշտպանում են վտանգավոր քիմիական նյութով մարմնի բոլոր հատվածների 

աղտոտումը: Անհատական պաշտպանիչ միջոցները ընտրվում են՝ ելնելով լաբորատոր 

գործունեության պահանջներից և պարբերաբար ստուգվում են:  

ա. Ստանդարտ լաբորատոր հագուստ` անգամ վտանգավոր քիմիական նյութի հետ մաշկի 

անմիջական շփման վտանգ չլինելու դեպքում, այնուամենայնիվ ընտրվում է պաշտպանիչ 

հագուստ` նվազագույնի հասցնելու մաշկի շփումը լաբորատոր մակերեսներին: Լաբորատոր 

խալաթներ (թևքերին մանժետներ)  կրում են դրսի հագուստի վրայից և լվանում են 

պարբերաբար: Լաբորատոր խալաթները նախատեսված են կանխելու շփումը կեղտի, 

քիմիական փոշու և չնչին ցայտուկների կամ աէրոզոլների հետ: Աղտոտվելիս այն փոխվում է, և, 

եթե վնասվում է մաշկի մակերեսը, այն լվացվում է անմիջապես: Քիմիական լաբորատորիայում 

օգտագործում են փակ ոտնամաններ:  

բ. Լրացուցիչ պաշտպանիչ հագուստ` այն  պահանջվում է մի շարք գործողությունների կամ 

հատուկ  նյութերի հետ աշխատելու ժամանակ, երբ գործ ունեն քաղցկեղածին ազդեցության կամ 

մեծ քանակության քայքայիչ հիմքերի և թթուների, օքսիդացնող ախտածին նյութերի կամ 



օրգանական լուծիչների հետ: Քիմիական լաբորատոր պաշտպանիչ հագուստը իր մեջ 

ընդգրկում է քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն գոգնոցներ և ձեռնոցներ, ինչպես նաև 

դիմային վահանակներ,  բախիլներ և ձեռնոցի լրակազմեր/լրացուցիչ թևքեր (որը ծածկում է 

դաստակից մինչև արմունկ ընկած հատվածը):  Պաշտպանիչ հագուստները լաբորատորիայից 

դուրս չեն գործածվում:  Ծածկող հագուստի ընտրությունը կախված է պահանջվող 

պաշտպանության աստիճանից և մարմնի հատվածից, որը կարող է աղտոտվել: Ռետինապատ 

գոգնոցները, պլաստիկ բանվորական հագուստները, բախիլները, և ձեռնոցի լրակազմները 

տալիս են քիմիական նյութերի տարածման առավել կայունություն և արձագանքման լրացուցիչ 

ժամանակ` ծածկույթի հեռացում և վնասված հատվածի լվացում՝ աղտոտված լինելու դեպքում: 

Եթե աշխատանքն իրականացվում է բարձր թափանցելիության նյութերի  կամ թունանյութերի 

հետ, ապա կրում են նաև լվացվող ծածկող հագուստներ (օրինակ՝ լաբորատոր խալաթ): Երբ 

անհատական պաշտպանության արտահագուստը լվացման փուլում է՝ անհրաժեշտ է կրել 

միանվագ օգտագործման հագուստ: Խիստ վտանգավոր քիմիական նյութերով աղտոտման 

հնարավոր աշխատանքների ժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվում  հագուստի վրայի 

բոլոր բաց հատվածների հերմետիկությանը: Այս նպատակով կարող են օգտագործվել կպչուն 

ժապավեններ: Նման պարագայում աղտոտումից մազերը և գլխամաշկը պաշտպանելու համար 

կրում են գլխարկներ:  

գ. Քիմիապես կայուն ձեռնոցներ` կրում են վտանգավոր քիմիական նյութերի հետ աշխատելու 

կամ հնարավոր վարակիչ նյութերի հետ շփման ժամանակ: Ձեռնոցներն ընտրվում են՝ հիմք 

ընդունելով մշակվող նմուշի տեսակը, աշխատանքի հետ կապված վտանգը և 

համապատասխան գործողությունների իրականացման ժամանակ դրանց պիտանելիությունը: 

Նախքան ձեռնոցների օգտագործելը ստուգվում է դրանց ամբողջականությունը:  Բարակ 

ձեռնոցները առավել հաճախ են օգտագործվում լաբորատոր աշխատանքներում և հեռացվում են 

որպես սովորական թափոն՝ յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո:  Առավել լավ քիմիական 

պաշտպանություն ապահովում են թեսթավորված նիտրիլային ձեռնոցները (առավել քան 

վինիլային կամ լատեքսից ձեռնոնցները): Լաբորատորիաներում,  որոնք օգտագործում են 

քիմիական նյութեր, պահանջվում է  ունենալ և օգտագործել աշխատանքների ժամանակ 

նիտրիլային ձեռնոցներ:  Լատեքսից ձեռնոցներին հավանություն չի տրվում, քանի որ դրանք  ոչ 

միայն լավ չեն պաշտպանում շատ քիմիական նյութերից, այլև կրողների մոտ կարող է 



զարգանալ լատեքսի նկատմամբ մաշկի գերզգայունություն: Քիմիական լաբորատորիայում 

կիրառվում են ձեռնոցների ավելի հաստ տեսակներ, որոնք ենթակա են կրկնակի օգտագործման: 

Ձեռնոցները կրում են, երբ կա քիմիական վտանգավոր նյութերի հետ  հավանական շփում, 

լվացվում են նախքան հանելը և փոխվում են պարբերաբար, կախված օգտագործման 

հաճախականությունից և քիմիական նյութերի նկատմամբ դրանց կայունությունից, աղյուսակ 

13-ում ներկայացվում են ձեռնոցների ընտրության ընդհանուր պահանջները: 

Աղյուսակ 13 

Ձեռնոցների ընտրության ընդհանուր պահանջներ 

Ձեռնոցի 

կազմությունը 

Նախատեսված 

օգտագործում 

Առավելությունները Թերությունները 

Լատեքսից  Պատահական  

շփում 

1. լավ է 

կենսաբանական և 

ջրային նյութերի հետ 

աշխատանքի  համար  

2. եթե չկա մաշկի 

գերզգայնություն  

1.  անբավարար է 

օրգանական 

լուծիչների համար,  

2. դժվար է գնահատել 

թափանցելիություն 

3. խնդիրներ 

պայմանավորված 

լատեքսից ալերգիկ 

ռեակցիաների հետ 

Նիտրիլային Պատահական  

շփում 

1. լավ է լուծիչների, 

ձեթերի, յուղերի, որոշ 

թթուների և հիմքերի  

հետ աշխատանքի 

համար, 

2. եթե չկա մաշկի 

գերզգայնություն  

1.  փոքր-ինչ թանկ է,  

քան լատեքսիցը 

 



Կենցաղային 

տեսակ, 

նիտրիլային 

ա. սոլվեքս  

Տևական շփում 1. լավ է լուծիչների, 

ձեթերի, յուղերի, որոշ 

թթուներ և հիմքերի 

հետ աշխատանքի 

համար 

2. կարելի է լվանալ 

և կրկնակի օգտագործել  

1. արդյունավետ 

չէ 

հալոգենացվա

ծ և արոմատիկ 

հիդրոկարբոնն

երի հետ 

աշխատանքի 

համար  

Նեոպրենային 

կենցաղային 

տեսակ 

Տևական շփում 1. լավ է թթուների, 

հիմքերի, ալկոհոլի, 

վառելիքի, 

պերօքսիդների, 

հիդրոկարբոնների և 

ֆենոլների հետ 

աշխատանքի համար 

1.  քիչ կիրառելի 

է 

հալոգենացվա

ծ և արոմատիկ 

հիդրոկարբոնն

երի հետ 

աշխատանքի 

համար 

Բութիլ ռետինե 

կենցաղային 

ձեռնոցներ 

Տևական շփում 1. լավ է կետոնների 

և եթերների հետ 

աշխատանքի համար 

 

 

 

 

 

 

Նկար 31. Նիտրիլային,  լատեքս և վինիլային ձեռնոցներ 



 

                           

Նկար 32. Նիտրիլային  

 կենցաղային ձեռնոց 

Նկար 33   Նեոպրենային կենցաղային 

ձեռնոց 

 

 

5) Աչքերի պաշտպանություն. Աչքերի պաշտպանություն անրաժեշտ է բոլոր 

աշխատակիցների,  ուսանողների,  և տարածքում գտնվող յուրաքանչյուր այցելուի համար, 

որոնք կարող են ենթարկվել քիմիական նյութերի ցայտերի կամ փոշիացած մասնիկների 

վտանգին: Հպվող պաշտպանիչ ակնոցները և դիմային վահանակով ակնոցները 

լաբորատորիայում կրում են՝ ելնելով աշխատակցի ֆիզիկական վիճակից, գործածվող 

քիմիական նյութերի գործածության կամ թունավորության մակարդակից: Ապակյա վահանակով 

հպվող պաշտպանիչ ակնոցները   արդյունավետ պաշտպանում են աչքերը կոշտ նյութերից 

(փոշի և թռչող մասնիկներ), բայց քիչ արդյունավետ են քիմիական ցայտուկներից դեմքի 

պաշտպանության համար: Ակնոցներ կրում են այն իրավիճակներում, երբ գործ ունեն մեծ 



քանակությամբ քիմիական նյութերի հետ և երբ հնարավոր է քիմիական նյութերի ցայտուկներ 

աչքերին: Հպվող պաշտպանիչ ակնոցը աչքերի շուրջ  ձևավորում է հեղուկի թափանցման 

մեկուսացում` պաշտպանելով աչքերը քիմիական նյութերի ցայտուկներից: Դիմային 

վահանակով ակնոցներ կրում են բարձր ռեակտիվության, ճնշման տակ գտնվող քիմիական 

նյութերի կամ մեծ քանակության քայքայիչ, վնասակար և տաք քիմիական նյութերի հետ 

գործողություններ իրականացնելիս:  

6) Շնչառական համակարգի պաշտպանություն. Ներշնչման (ինհալացիոն) վտանգները 

հսկվում են օդափոխության կամ շնչուղիների պաշտպանիչ միջոցների կիրառմամբ: Ստուգվում 

է քիմիական նյութերի վրա ամրագրված ներշնչման վտանգի և առանձնահատուկ 

օդափոխության վերաբերյալ պահանջները:   

ա. Ներշնչման հավանական վտանգի դեպքում քիմիական նյութերը պիտակավորվում են  և 

պարունակում են զգուշացնող հրահանգներ հետևյալ արձանագրությամբ` «բավարար 

օդափոխության առկայություն», «խուսափել գոլորշիների ներշնչումից», «օգտագործել քարշիչ 

պահարաններ», «ապահովել  տեղային օդափոխություն»:  

բ. Ներշնչումը պաշտպանվում է  ճարտարագետա-տեխնիկական սարքավորումների 

հսկողության միջոցով  (օդափոխություն): Այլ ԱՊՄ-ով շնչառության պաշտպանությունը  

կախված է աշխատակցի աշխատանքային գործունեությունից և ԱՊՄ-երի կիրառման համար 

անհրաժեշտ դասընթացի արդյունավետությունից:  

գ. Շնչադիմակների օգտագործումը` շնչադիմակները նախատեսված են պաշտպանելու 

անձնակազմին շնչուղիներով անցնող քիմիական նյութերի համապատասխան խտության 

թողունակությունը: Շնչադիմակները ընտրվում են ելնելով վտանգի տեսակից (թունավոր 

քիմիական նյութեր, ցնդող միացություններ և այլն), նախատեսված են քիմիական աղտոտիչների 

աէրոզոլներից պաշտպանության համար:  

Քիմիական գործոնից շնչառության պաշտպանության միջոցները լինում են`  

միանվագ NPR95 կամ դեմքը ծածկող ՀԵՊԱ շնչադիմակներ (մասնիկները հեռացնող 

շնչադիմակներ), 

օդը զտող շնչադիմակներ/ֆիլտրով քարթրիջով (գոլորշի, գազ և(կամ) չոր մասնիկների  ½  

հեռացնող դիմակներ, ամբողջովին դեմքը ծածկող  կամ մատակարարվող օդի ֆիլտրումով),  

 մթնոլորտային օդ մատակարարող շնչադիմակներ:  



      Դեմքը ծածկող շնչադիմակների առավելություններն ու սահմանափակումներն են`  

       դեմքը ծածկող շնչադիմակնրը տալիս են բարձր պաշտպանություն` մատակարարվում են 

փոխարինվող ֆիլտրե քարթրիջներով, որը տալիս է պաշտպանություն կենսաբանական, 

ճառագայթային մասնիկներից և քիմիական միացությունների գոլորշիներից:  Շնչադիմակը 

ծածկում և կիպ նստում է  դեմքի ամբողջական հատվածին: Շնորհիվ քիթը և բերանը ծածկող 

շնչադիմակի՝ դեմքը ծածկող շնչադիմակներն ունեն չգոլորշիցող հատկություն: Ճկուն  

ժապավենները, որոնք պահում են շնչադիմակը  պատրաստված են ռետինից, դրանք կարող են 

տեղակայվել կոմբինիզոնի գլխանոցի տակ:   Այս շնչադիմակները հնարավոր է օգտագործել 

տարիներով՝ համապատասխան վարակազերծում իրականացնելուց հետո:  

Նկար 34. Դեմքը ծածկող շնչադիմակ 

 

 

 

 Շնչադիմակներ կրողները թեսթավորվում են` կատարելով շնչադիմակի ընտրության և 

համապատասխանության փորձ (ֆիտ թեսթ):  

Շնչադիմակի պատշաճ չափսի ընտրության,  օգտագործման, պահպանման և դրանց 

սահմանափակումների վերաբերյալ, շնչառական վտանգի բնույթի և շնչառության 

անբավարարության վերաբերյալ անցկացվում է դասընթաց: Իրականացվում է 

աշխատակիցների բժշկական հսկողություն շնչադիմակ կրելու ֆիզիկական թույլատրության 

նպատակով: Բժիշկը, աշխատակցի ֆիզիկական կարգավիճակի զննության արդյունքներից 

ելնելով, թույլատրում է կրել շնչադիմակ:    

դ. Լաբորատոր անվտանգության սարքավորումներ` 



Քիմիական քարշիչ պահարաններ` լաբորատորիայում քիմիական քարշիչ պահարաններն այն 

հիմնական միջոցներն են, որոնք կառավարում են վտանգավոր նյութերի ներշնչումը 

աշխատակցի կողմից: Քիմիական քարշիչ պահարանները  նախագծված են հեռացնելու 

գոլորշիները և գազերը` պաշտպանելով լաբորատորիայի աշխատակցիներին աղտոտիչները 

ներշնչելուց: Քիմիական քարշիչ պահարաններն  օգտագործվում են նաև մեկուսացնելու  

գործիքները կամ քիմիական նյութերը, որոնք կարող են  ֆիզիկական վտանգ հանդիսանալ 

աշխատակցիների համար:   Քարշիչի փակ պատուհանը, որպես արդյունավետ պատնեշ, 

ծառայում է կրակից, թռչող մասնիկներից, քիմիական ցայտուկներից պաշտպանելու համար: 

Համաձայն միջազգային պահանջների՝ անհրաժեշտ է, որ պատուհանի դիմային հատվածի 

բացվածքի մասում օդի արագությունը լինի 100 մ/վրկ (+/- 20%), որը պատշաճ հսկում է ներսում 

գոլորշիների և գազերի պտույտը: Բոլոր քիմիական քարշիչ պահարանները  տարեկան 

թեսթավորվում են  վկայագրված ճարտարագետի կողմից` վերահաստատելու  դիմային 

արագության թույլատրելի շեմը: Փոփոխական օդի ծավալով համակարգերն օգտագործում են 

ավելի քիչ էներգիա, քան հաստատուն օդի ծավալով համակարգերը, քանի որ  նրանք 

նախագծված են այնպես, որ դիմային հատվածի օդի արագությունը մնա նույնը, բայց արտածվող 

օդի ծավալը լինի ավելի ցածր, քանի որ պատուհանի ապակեկալը ցածր է:  Քարշիչ 

պահարանների վրա տեղադրված պատուհանի ապակեկալները  պահվում են որքան հնարավոր 

է ցած, երբպահարանում աշխատանք չի իրականացվում: Այս համակարգերից որոշները 

համալրված են  շարժիչ սենսորներով, որը պահում է առավել ցածր հոսքի արագություն, երբ չեն 

աշխատում պահարանում:  Օժանդակ օդային քարշիչները հաստատուն ծավալով քարշիչներ 

են, որոնք նախագծված են օգտագործելու, երբ հնարավոր չէ ներմուծել պահանջվող օդը սենյակի 

օդափոխության համակարգի միջով:    Մինչև 70%  արտածվող օդի ծավալը կարող է համալրվել  

օժանդակ օդային խոռոչի միջոցով`  մոնտաժված  քարշիչի վերևի հատվածում:  Այդ քարշիչ 

պահարանները պահանջում են առանձին խոռոչային օդափոխիչ համակարգ`  օժանդակ օդի 

համալրման համար:    

Քիմիական քարշիչ պահարաններ օգտագործելիս պահպանվում են անվտանգության 

հետևյալ պահանջները ` 

Բոլոր քիմիական նյութերը և սարքավորումները պահվում են առնվազն 6  մատնաչափ 

հեռավորության վրա`  պահարանի ներսում ապակու հետնամասում,  



պահարանները նախատեսված չեն քիմիական նյութերի և նմուշների պահպանման համար: 

Քիմիական նյութերի պահպանումը չպետք է արգելափակի օդափոխությունը կամ օդի հոսքի 

ահազանգման հատվածը,  

Լաբորատորիայի անձնակազմը հետևում է  քիմիական քարշիչ պահարանների անվտանգ 

գործածության հրահանգներին:  

  Աշխատանքները պետք է իրականացնեն քիմիական նյութեր արտադրողների հատուկ 

հրահանգներին համապատասխան, որոնք  փակցվում են քիմիական քարշիչ պահարանների 

վրա: Խորհուրդ է տրվում բոլոր գործողությունները, որոնք կապված են ցնդող կամ բարձր 

վտանգ ներկայացնող քիմիական նյութերի հետ, իրականացնել պահարանի ներսում: 

Այնուամենայնիվ, գործողությունները, որոնք կապված են վտանգավոր քիմիական նյութերի 

առավել փոքր ծավալների (միկրոլիտր) հետ, կարող են իրականացվել բաց սեղանների վրա:   

 

VIII.  ՇՆՉԱԴԻՄԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ (ՖԻՏ ԹԵՍԹ) 

 

34. Շնչադիմակների ընտրություն իրականացվում է ելնելով հետևյալ թեսթերի 

արդյունքներից.  

1) շնչադիմակները լինում են տարբեր չափսերի և դրանց ընտրության համար իրականացվում է 

շնչադիմակի ընտրության և համապատասխանության փորձ (կամ Ֆիտ թեստ): 

2) շնչադիմակի ճիշտ ընտրությունը որոշվում է աէրոզոլի օգտագործման փորձի միջոցով, 

3) աէրոզոլի օգտագործումից հետո ճշտվում է համի զգացողության առկայությունը,  

4) աէրոզոլի համի զգացողության դեպքում շնչադիմակը կարգավորում են  քթի վրա 

տեղակայված սեղմիչի միջոցով, 

5) շնչադիմակների ճիշտ ընտրության և կրման վերաբերյալ ուսուցումը նախատեսվում է  

վարակի հսկողության  ծրագրում, 

6) շնչադիմակների համապատասխանության փորձը իրականացվում է տարեկան  մեկ անգամ և 

շնչադիմակների յուրաքանչյուր նոր խմբաքանակի ձեռք բերման ժամանակ, 

7) շնչադիմակների օգտագործման ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից ներկայացված 

հրահանգի պահանջներին համապատասխան, 



35. Շնչադիմակների ընտրության իրականացման համար լաբորատոր անձնակազմն 

անցնում է շնչադիմակի ընտրության և համապատասխանության  քանակական կամ 

որակական փորձ. 

1) Փորձը կազմակերպվում է գնահատելու՝ 

ա. մինչ  շնչադիմակի  առաջին օգտագործումը, 

բ. ամեն անգամ, երբ շնչադիմակի նոր տեսակ է տրամադրվում (չափս, տեսակ, մոդել), 

գ. հետագայում` պարբերաբար տարեկան 1 անգամից ոչ պակաս: 

2) Լրացուցիչ փորձն իրականացվում է քաշի կամ այլ ֆիզիկական վիճակի փոփոխության 

դիպքում: 

 

Նկար 35. Շնչադիմակի ընտրության և համապատասխանության համար կիրառվող միջոցներ 
 

 

 

36. Շնչադիմակի ընտրության և համապատասխանության համար կիրառվող միջոցների 

հավաքածուի պարունակությունն է` 

1)  գլխադիր  

2)  պարանոցակապի հավաքակազմ 

3)  նեբուլայզեր #1 (զգայունության) 

4)  նեբուլայզեր # 2 (Ֆիթ  թեսթ) 

5)  երկու   հավաքածու համալրիչներ, նեբուլայզերի ներդիրներ 

6)  զգայունության լուծույթ (#1) 



7) Ֆիթ թեսթի լուծույթ (#2) 

ա. Ֆիտ թեսթ 10-ի բաղադրիչներն են` ջուր, սախարին 

բ. Ֆիտ թեսթ 30-ի բաղադրիիչներն են` ջուր, նատրիումի քլորիդ, երկնատրիում բենզոատ: 

37. Համապատասխանության և դեմքին սերտ հպման քանակական փորձ կատարվում է 

շնչադիմակի նստեցման պատշաճ մակարդակի գնահատման համար՝ շնչադիմակ շրջակա օդի 

ներթափանացման քանակի թվային  չափման միջոցով: Օգտագործվում է դեմքը կիսով չափ կամ 

աբողջությամբ ծածկող շնչադիմակների, ներառյալ N95 շնչադիմակների համար (օր.՝ Porta Count 

չափիչ սարք կամ  FitTester 3000CE):  Բարելավում է ռիսկի կառավարման ծրագիրը և 

աշխատակիցներին տալիս է հիանալի պաշտպանություն: Չափում է մասնիկների 

խտաստիճանը շնչադիմակի ներսի և դրսի հատվածում և հաշվարկում է Ֆիտ գործոնը:  

 

Նկար 36. Համապատասխանության և դեմքի սերտ հպման քանակական փորձի համար 

անհրաժեշտ միջոցներ 

 

 

 

38. Շնչադիմակների որակական ֆիտ թեսթը անհրաժեշտ է իրականացնել նախքան 

շնչադիմակի կանոնավոր կիրառումը: Ֆիտ թեսթը հաստատում է ԱՊՄ-ը կրողի դեմքի և 

շնչադիմակի միջև կիպ նստեցումը:  Ֆիտ թեսթի իրականացման ժամանակ աշխատակիցը 

շնչադիմակը կրում է գլխադիրի տակ: Այս թեսթը հմնված է աէրոզոլային ցուցանիշով:  Եթե 

թեսթավորման ենթարկվող աշխատակիցը զգում է սախարին պարունակող աէրոզոլի համը, 

ֆիտ թեսթը դրական է, ինչը վկայում է շնչադիմակի  հոսակորուստը: Սա նշանակում է, որ 

անհրաժեշտ է ընտրել շնչադիմակի այլ մոդել, չափս և տեսակ, որը համապատասխանում է 



կրողին: Համապատասխանության և դեմքի սերտ հպման որակական փորձի միջոցով 

գնահատվում է շնչադիմակի նստեցման պատշաճ մակարդակը: Փորձարկումը հիմնվում է 

փորձի ժամանակ օգտագործվող սախարինի կամ բիտրեքսի նկատմամբ անձի արձագանքի 

վրա: Կիրառվում է միանգամյա օգտագործման շնչադիմակների համար: 

 

Նկար 37. Համապատասխանության և դեմքի սերտ հպման որակական փորձի 

իրականացումը գործնականում 

 

 

 

 

39. Համապատասխանության փորձից առաջ  անհրաժեշտ է իրականացնել զգայունության 

փորձ առանց շնչադիմակի՝ օգտագործելով սախարին կամ բիտրեքս, որը. 

1) դենատոնիում բենզոատ է՝ գումարած նատրիումական աղ և ջուր, 

2) թույլատրվում է օգտագործել  որպես հավելում դեղագործական և կոսմետիկայի  

արտադրության ոլորտում, 

3) տոքսիկ չէ, ալերգիկ ռեակցիաներ չի առաջացնում:  

40. Զգայունության փորձի ընթացքը ներառում է. 

1) 1-10 հեղուկացրում 

ա.      եթե կա համի զգացողություն, անցնել  համապատասխանության փորձին 



2) ևս 10 հեղուկացրում  

ա.       եթե կա համի զգացողություն, անցնել  համապատասխանության փորձին 

3) ևս 10 հեղուկացրում 

ա.      եթե կա համի զգացողություն, անցնել համապատասխանության փորձին: 

4)  Համի զգացողության բացակայության դեպքում համապատասխանության փորձի 

կազմակերպումը բիտրեքսով չի թույլատրվում (անիմաստ է), 

ա. գրառումներն իրականացվում են փորձարկումը կազմակերպողի կողմից և ամրագրվում 

շնչադիմակների Ֆիտ թեսթավորման գրանցման ձևում (աղյուսակ 14): 

 

Ձև 1 

Ձև  

շնչադիմակների Ֆիտ թեսթավորման գրանցման  

 

Ամսաթիվ ________________    

Մարզ  _____ 

Կառույցի անունը _____/_______հեռախոսահամար: 

Համապատասխանության փորձ իրականացնողի անուն, ազգանուն 

______________________________________________ 

Ստորագրություն _____________ 

 

(Քանակական փորձ):   ___սախարին          ___Բիտրեքս  ___ 

 (Որակական փորձ ):   Porta Count ______________Ֆիտ փորձարկիչ 3000CE_______________ 

 

Համապատասխա

նության փորձ 

անցնողի անուն, 

ազգանուն 

Ստորագրություն Ֆիտ 

թեսթավորում 

անցած 

շնչադիմակի 

(արտադրող, 

մոդել, 

տեսակ, չափ) 

Ֆիտ թեսթ Համապատաս

խանության 

փորձ չի 

իրականացվել 

նշել 

պատճառը 

   համապատ

ասխանությ

ան փորձը 

անցել է 

համապատ

ասխանությ

ան փորձը չի 

անցել 

 

      



Նշումներ 

__________

__________

___________________________________ 

________________________________________________________________ 

IX.  Կ Ա Ր Գ 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ 

41. Արտահագուստ հագնելը ԱՊՄ-ի կիրառումն է հետազոտությանը նախապատրաստվելիս: 

Հագնվելու վայրը և հաջորդականությունը սահմանվում է տվյալ լաբորատորիայի շինության 

պահանջներին համաձայն: 

1) Քայլ 1՝ կանգնել արտահագուստը հագնելու համար նախանշված տարածքում`  

ա. հագնել արտահագուստն ամբողջությամբ ծածկելով մարմինը վզից մինչև ծնկներ,  

թևերը և դաստակները և կոճկել խալաթը: 

 

Նկար 38. Արտահագուստ հագնելը 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Քայլ 2. բախիլներ՝ 

ա. հագնել առաջին բախիլը, 

բ. բախիլով պաշտպանված  ոտքը դնել հագնվելու տարածքից դուրս, 

գ. հագնել մյուս բախիլը, 

դ. մտնել լաբորատորիա:  

Նկար 39. Բախիլներ հագնելը 

      

      



 

 

 

 

3) Քայլ 3՝ Շնչադիմակ կրելը 

 

Նկար 40.Շնչադիմակների ճիշտ կրելը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ա. Անցկացնել փոկերը  բ.Երկու փոկերն անցկացնել գլխի 

վրա 

գ. Շնչադիմակը ձգել և 

հարմարեցնել դեմքին  

ե. Հարմարեցնել քթի մասը 

երկու ձեռքերի օգնությամբ  

դ. Ձգել այնքան, մինչև 

շնչադիմակը հարմար լինի  

զ. Փորձել արդյոք շնչադիմակը հարմար 

և համապատասխան է նախքան փակ/ 

պահպանման տարածք մտնելը  



4) դիմային վահանակի կրելը  

ա. վերը նշվածով  ծածկել դեմքը և հարմարեցնել աչքերին,  

Նկար 41. Պաշտպանիչ ակնոցներ կրելը 

 

 

 

 

5) Քայլ 5՝ գլխարկի հագնելը  

ա. հագնել գլխին, այնպես որ փակվի ականջները, 

Նկար 42. Գլխարկ ճիշտ հագնելը 

 

6) Քայլ 6՝ ձեռնոցի լրակազմ/պաշտպանիչ թևքեր (կախված աշխատանքի բնույթից) 

ա. ձեռքն անցկացնել պաշտպանող թևքերի միջով, 

բ. թևքի ներքևի եզրը հետ ծալել`  անցկացնելով արմունկի վրայով, այնպես, որ անպայման մյուս 

եզրը ծածկի դաստակը,  

գ. ամրացնել դաստակի շուրջ՝ սեղմելով կպչուն ժապավենը, 

Նկար 43  Թևքեր  ճիշտ հագնելը 



 

7) Քայլ 7՝ ձեռնոցներ (երկու ձեռնոցի կրումը կախված աշխատանքի բնույթից) 

ա. ձգել այնքան, որ ծածկի դաստակը և լաբորատոր խալաթի թևքի ստորին մասը, 

Նկար 44. Ձեռնոցներ կրելը 

 

42. ԱՊՄ-երի հանելը. ԱՊՄ-ն հանելիս անհրաժեշտ է ձեռնոցները, պաշտպանիչ թևքերը, 

գլխարկները, լաբորատոր խալաթները և բախիլները հանել հակառակ կողմով` խուսափելու 

համար դրանց արտաքին մակերեսի հետ շփումից: ԱՊՄ-երն հեռացնելու (հանելու) 

հաջորդականությունը` 

1) Քայլ 1՝ ձեռնոցներ (եթե կրում եք երկու ձեռնոց) 

ա. բռնել ձեռնոցը դրսի մակերեսից ափի մասում ձեռնոցով պաշտպանված մյուս ձեռքով և 

հանել,  

բ. հանած ձեռնոցը պահել ձեռնոցով պաշտպանված (առաջին) ձեռքում, 

գ. այն ձեռքի մատ(ներ)ը, որի վրայից ձեռնոցը հանվել է անցկացնել մյուս ձեռքի ձեռնոցի տակ 

դաստակի մասում,  

դ. քաշել և հանել ձեռնոցը առաջին ձեռնոցի վրայից, 



ե. ձեռնոցները նետել կենսաբանական վտանգավոր նյութերի համար նախատեսված տարաների 

մեջ: 

Նկար 45. Ձեռնոցների հանելը 

 

2) Քայլ 2` պաշտպանիչ թևքեր 

ա.կպչուն ժապավենը հեռացնել թևքերից, 

բ. դաստակից քաշել և հանել պաշտպանիչ թևքերը, 

   գ. պաշտպանիչ թևքերը նետել կենսաբանական վտանգավոր նյութերի համար նախատեսված 

տարաների մեջ: 

Նկար 46. Ձեռնոցի լրակազմ/թևքերի հանելը 

 

3) Քայլ 3` գլխարկ 

ա. գլխարկը վեր ձգելով հանել գլխի վրայից, 

բ. գլխարկը նետել կենսաբանական վտանգավոր նյութերի համար նախատեսված տարայի մեջ: 



 

 

 

Նկար 47. Գլխարկի հանելը 

 

4) Քայլ 4` պաշտպանող ակնոցներ, կողքերը փակ ակնոցներ կամ դեմքը պաշտպանող 

վահանակ, 

ա. հանել` բռնելով օղակապից/ժապավենից կամ ականջի մոտից: 

Նկար 48. Պաշտպանիչ ակնոցների հանելը 

 

5) Քայլ 5` լաբորատոր խալաթ/մեկանգամյա օգտագործման խալաթ , 

ա. խալաթը հանել առանց դիպչելու թևքերին և առջևի մասին , 

բ. լաբորատոր խալաթը կախել կախիչից, 

գ. մեկանգամյա օգտագործման խալաթը նետել կենսաբանական վտանգավոր նյութերի համար 

նախատեսված տարայի մեջ: 

Նկար 49. Մեկանգամյա  օգտագործման խալաթի հանելը 



 

 

6) Քայլ 6` շնչադիմակ կրելը 

ա. բռնել ներքևի, այնուհետև վերևի կապիչներից կամ էլաստիկ ժապավենից և հանել: 

Զգուշանալ, քանի որ շնչադիմակի առջևի մասն աղտոտված է, 

բ. նետել կենսաբանական թափոնների համար նախատեսված տարայի մեջ: 

Նկար 50. Շնչադիմակի հանելը 

 

7) Քայլ 7` բախիլներ 

ա. բախիլը քաշել և հանել կոշիկների վրայից,  

բ. ոտքը դնել մաքուր հատված, 

գ. բախիլը նետել կենսաբանական վտանգավոր թափոնների համար նախատեսված տարայի 

մեջ, 

դ. բախիլը քաշել և հանել երկրորդ կոշիկների վրայից,  



ե. ոտքը դնել մաքուր գոտի և թափել բախիլը: 

Նկար 51. Բախիլների հանելը 

 

 

8) Քայլ 8` ձեռնոցներ (առաջին կամ ներսի զույգը) 

ա. բռնել ձեռնոցը դրսի մակերեսից ափի մասում ձեռնոցով պաշտպանված մյուս ձեռքով և 

հանել, 

բ. հանած ձեռնոցը պահել ձեռնոցով պաշտպանված ձեռքում, 

գ. այն ձեռքի մատ(ներ)ը, որի վրայից ձեռնոցը հանվել է անցկացնել մյուս ձեռքի ձեռնոցի տակ 

դաստակի մասում, 

դ. քաշել և հանել ձեռնոցը առաջին ձեռնոցի վրայից:  

 

 

 

Նկար 52. Ձեռնոցների հանելը 



 

Նկար 53. Լաբորատորիայից հեռանալուց առաջ լվանալ ձեռքերը:  

 

 

 

 

 

 

 

 


