
“Yanğın təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun 

olaraq, Təhsil müəssisəsinin yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə aşağıdakılar  

QADAĞANDIR: 

1. Təhsil müəssisəsində bütün bina və qurğulara, su mənbələrinə gedən yollarda, habelə 

pilləkən qəfəslərində istənilən təyinatlı otaqların qurulması, insanların hərəkətinə mane 

ola biləcək əşyaların yerləşdirilməsi (yığılması); 

2. Təhsil müəssisəsinə bütün əsas və ehtiyat qapılarının qarşısında və arxasında həmin 

qapılardan istifadəni məhdudlaşdıran və insanların sərbəst hərəkətinə mane ola biləcək 

əşyaların yerləşdiriləsi (yığılması); 

3. Tədris auditoriyalarının, siniflərin, mühazirə və idman zallarının, yataqxanaların və digər 

otaqların pəncərələrində dəmir barmaqlıqların quraşdırılması; 

4. Qoruyucu örtüyü, həmçinin naqillərinin izolyasiyası zədələnmiş, habelə standarta uyğun 

olmayan və nasaz elektrik qurğu və cihazlarının istismarı; 

5. Təhsil müəssisəsində müvəqqəti elektrik şəbəkələrinin quraşdırılması və istismarı 

(müstəsna hallarda tikinti-təmir və qəza işləri aparılan sahələrdə müvəqqəti elektrik 

şəbəkəsindən istifadə etmək olar); 

6. Təhsil müəssisəsinin binasının yanar materialdan olan dam örtüyünün üzərindən elektrik 

xətlərinin çəkilməsi; 

7. Təmir işləri dövründə elm-təhsil müəssisəsinin və yataqxananın binasında yaşayan 

adamları köçürmədən od və digər yanğın təhlükəli işlərin aparılması, pəncərələrdə 

açılmayan dəmir barrnaqlıqların quraşdırılması, cərəyan altında olan elektrik cihazlarının 

və qurğuların nəzarətsiz saxlanılması; 

8. Təhsil müəssisəsində qoruyucu şüşə örtüklərlə və metal torla təchiz edilməmiş səyyar 

elektrik lampalarının istifadəsi; 

9. Təhsil müəssisəsində otaqların yuyulub təmizlənməsində benzin, kerosin və digər 

tezalışan mayelərdən istifadə, otaqların divarlarına, tavanına yanar və yandıqda zəhərli 

maddələr ayıran materiallardan üzlüyün çəkilməsi; 

10. Təhsil müəssisəsinin zirzəmi otaqlarında partlayış-yanğın təhlükəli proseslər aparılan 

laboratoriyaların yerləşdirilməsi; 

11. Yanğın texnikalarının və ilkin odsöndürmə vasitələrinin təyinatından başqa məqsədlər 

üçün istifadə edilməsi; 

12. Təhsil müəssisəsinin ərazisində tütün çəkilməsi, ocaqların qalanması, əşyaların 

(tullantıların) yandırılması; 

13. Təhsil müəssisəsində sobaların yandırılması üçün benzin, kerosin, dizel yanacağından, 

digər asan alışan mayelərdən istifadə edilməsi, həmçinin yanacağı bilavasitə sobanın 



odluq dəliyinin qarşısında saxlanması, işləyən sobaların nəzarətsiz saxlanması, nasaz 

sobalardan və tüstü bacalarından istifadə olunması. 

 

Yanğın baş verdikdə nə etməli: 

- təhsil müəssisəsində yanğın baş verdikdə dərhal "112" qaynar xəttinə məlumat 

verilməli; 

- həyəcan zəngindən və digər səs siqnallarından istifadə etməklə müəssisə heyətinə 

xəbər verilməli; 

- yanğından mühafızə xidmətinin əməkdaşları gələnədək mövcud olan 

yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə etməklə yanğının mənbəyinin söndürülməsi 

üçün tədbirlər görülməli; 

- yanğın zamanı elektrik təchizatı sistemi ümumi şəbəkədən ayrılmalı, qaz xətləri 

qapanmalı, havadəyişmə sisteminin işi dayandırılmalı, tüstü sorucu sistem işə 

salınmalı, yanğının yayılmasının qarşısını alan digər tədbirlər həyata keçirilməli; 

- təhsil müəssisəsinin vəzifəli şəxsləri və ya digər nümayəndələr yanğın barədə 

müəssisənin rəhbərinə məlumat verməli, yanğının qarşısının alınması ilə əlaqədar 

olmayan bütün işləri dayandırmalı, yanğından mühafizə qüvvələrini qarşılamaq üçün 

yolları və su mənbələrinin yerini yaxşı bilən şəxs ayırmalı, yanğının söndürülməsi ilə 

məşğul olmayan adamları təhlükəli zonadan uzaqlaşdırmalı, insanların həyatı üçün 

təhlükə yarandıqda mövcud qüvvə və vasitələrdən istifadə etməklə dərhal onların xilas 

edilməsini təşkil etməli, zərurət yarandıqda qaz-qəza, tibb və digər xidmətləri yanğın 

yerinə çağırmalı; 

- yanğın zamanı təhsil müəssisəsinin nümayəndəsi yanğınsöndürmə dəstəsinin 

rəhbərini yanğın baş vermiş müəssisənin xüsusiyyətləri, o cümlədən partlayış təhlükəli 

və zəhərli maddələr, qaz dolu balonlar, gərginlik altında olan elektrik qurğuları barədə 

məlumatlandırmalıdır. 

 


