


Bu Təәhlükəәsizlik Qaydaları vasitəәsiləә biz Milli Cəәmiyyəәtimiz daxilindəә 
təәhlükəәsizlik məәdəәniyyəәtinəә köməәk etməәk məәqsəәdi daşıyırıq. Öz təәklükəәsizlikləәrinin 
qayğısına qalmaq üçün personal cavabdehlik daşımalı, bütün işçi vəә konüllüləәr bu 
qaydalardan xəәbəәrdar olmalıdırlar vəә bu xüsusda Milli Cəәmiyyəәtin təәlimatlarına vəә 
proseduralarına əәməәl etməәlidirləәr. 

Bu Qaydaların təәtbiqinəә AzQAC-nin İcraçı Katibi ümumi nəәzarəәti həәyata keçirir. 
Gəәncləәr Komistəәsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Komitəәsi, Sahəә Komitəәləәri, Regional 
Məәrkəәzləәr, Yerli Bölməәləәr səәviyyəәsindəә isəә Komitəә səәdrləәri, Regional Məәrkəәz 
Koordinatorları, bölməә səәdrləәri bu Qaydaların bütün hazırkı işçiləәr, yenicəә işəә götürülmüş 
işçiləәrəә vəә könüllüləәrəә çatdırılması vəә izah olunmasını təәmin etməәk üçün təәdbirləәr 
görməәlidirləәr. Bütün işçi vəә könüllüləәr təәrəәfindəәn öz məәsuliyyəәtləәrini yaxşı şəәkildəә başa 
düşməәləәrini təәmin etməәk məәqsəәdiləә rəәhbəәrləәr (Ali, İcra, yerli) bu Qaydaları personala 
təәqdim etməәlidirləәr.  
 
Novruz Aslanov  
AzQAC-nin Prezidenti  
 
1. Ümumi Müddəәlar  
 
1.1. Səәhra şəәraitindəә (fövqəәladəә hallar zamanı, silahlı münaqişəә zamanı, daxili iğtişaşlar 
zamanı vəә s.) işləәyəәn Azəәrbaycan Qızıl Aypara Cəәmiyyəәtinin işçi vəә könüllüləәri üçün 
Təәhlükəәsizlik Qaydaları (bundan sonra “Təәhlükəәsizlik Qaydaları” adlanacaq) aşağıdakı 
təәləәbləәri qoyur:  
 
- işçi vəә könüllüləәrimizəә zəәrəәr vura biləәn insidentləәrin qarşısını almaq, azaltmaq vəә 
bunlara yol verməәməәk;  
 
- humanitar ehtiyacları olan şəәxsləәrəә təәhlükəәsiz çıxışa malik olmaq bacarığımızı təәmin 
etməәk;   
 
- fövqəәladəә hallar zamanı (fəәlakəәtləәr vəә digəәr kütləәvi qəәza vəәziyyəәtləәri, məәsəәləәn silahlı 
zorakılıq iləә bağlı) zəәrəәr çəәkmiş şəәxsləәrin qorunması vəә onlara yardım edilməәsindəә 
mandat vəә rollarımızı yerinəә yetirməәk;  
 
1.2. Təәhlükəәsizlik Qaydaları konfidensial (məәxfi) bir səәnəәddir. Bu Təәhlükəәsizlik 
Qaydalarına əәməәl olunmamasına professional xəәta kimi baxılmalı vəә inzibati vəә ya 
administrativ cəәza iləә nəәticəәləәnməәlidir.    
 



1.3. Təәhlükəәsizlik Qaydalarına əәməәl olunması üzrəә cavabdehlik AzQAC-nin Ali, 
Katiblik, Naxçıvan MR Komitəәsi, Gəәncləәr Komitəәsi, Regional Məәrkəәzləәr vəә yerli/sahəә 
bölməәləәrinin rəәhbəәrləәrinin üzəәrinəә düşür.  
 
1.4. Yerli səәviyyəәdəә İş Təәhlükəәsizliyi Riskinin İdarəәolunması bölməә rəәhbəәrləәrinin 
cavabdehliyindəәdəәr: hansı işləәr həәyata keçiriləә biləәr?  
 
I) Biz hamımız yerli icmamızın təәrkib hissəәsiyik, odur ki, hamımız təәhlükəәsizliyimizəә vəә 
işimizəә təәsir edəә biləәn faktorlar baxımından əәtraf mühitin xəәritəәləәnməәsinəә köməәk edəә 
biləәrik; 
II) Öz vəәzifəә borclarını yerinəә yetirəәrkəәn işçi vəә könüllüləәrimizin üzləәşəә bildiyi iş riskləәri 
barəәdəә onları məәlumatlandırmağa bir rəәhbəәr kimi biz (Baş Qəәrargah rəәhbəәrliyi, Naxçıvan 
MR Komitəәsi rəәhbəәrliyi, Gəәncləәr Komitəәsi rəәhbəәrliyi, Regional Məәrkəәz rəәhbəәrliyi, yerli 
vəә sahəә bölməә rəәhbrəәliyi) cavabdehlik daşıyırıq;  
III) Yerləәrəә ezamiyyəә olunmamışdan öncəә vəә sonra işçi vəә könüllüləәrəә standart təәlimat 
verilməәsi vəә sorğu-sual aparılmasını təәşkil etməәk;  
IV) Təәhlükəәli əәraziləәrəә ezamiyyəә səәfəәrləәri edəәrkəәn həәr zaman öncəәdəәn aidiyyatı üzrəә 
Naxçıvan MR Komitəәsi, Gəәncləәr Komitəәsi, Regional Məәrkəәzləәr vəә Milli Cəәmiyyəәtin Baş 
Qəәrargahına məәlumat verməәk;  
V) Kommunikasiya, qəәrarlar vəә işimizi idarəә edəәrkəәn işçi aləәti kimi həәr zaman Həәrəәkatın 
Fundamental Prinsipləәrindəәn istifadəә etməәk;  
VI) Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara səәlahiyyəәti, bacarıq vəә bilgiləәrini inkişaf etdirməәk üçün 
işçi vəә könüllüləәrəә davamlı şəәkildəә təәlimləәr verməәk;  
VII) Ofisləәrdəә, anbarlarda vəә AzQAC-nin maşınlarında ilk yardım çantaları mütləәq 
olmalıdır;  
VIII) Stresi necəә idarəә etməәk barəәdəә psixoloji vəә psixososial dəәstəәk vəә məәsləәhəәt verməәk.  
 
Təәhlükəәsizlik insidentləәri/hadisəәləәri zamanı bütün işçiləәr vəә könüllüləәr özləәrinin aidiyyatı 
rəәhbəәrləәrinəә hesabat verməәlidirləәr. Həәmin insidentləәr təәhlil ediləәcəәk vəә müəәyyəәn edilmiş 
çatışmamazlığı aradan götürməәk üçün müvafiq iş görüləәcəәk.  
 
2. AzQAC-nin İşçi vəә Könüllüləәrinin Təәhlükəәsizliyini təәmin etməәk üçün ümumi iş 
vəә Prinsipləәr.  
 
2.1. Fövqəәladəә hallar (təәbii vəә texnogen fəәlakəәtləәr, silahlı münaqişəә vəә s.) zamanı 
AzQAC-nin yardım əәməәliyyatlarına başlamazdan öncəә müvafiq hakimiyyəәt orqanlarına 
xəәbəәrdarlıq edilməәkləә həәyata keçirilməәlidir;  
 



2.2. Missiyanın təәhlükəәli olduğu məәlum olarsa işçi vəә ya könüllünü həәmin missiyaya 
göndəәrməәyəә icazəә verilmir. Riskəә məәruz qalan adam vəәziyyəәt barəәdəә tam məәlumatlı 
olmalıdır vəә həәmin şəәxsi təәhlükəәli missiyanı yeinəә yetirməәyəә məәcbur etməәk olmaz. 
AzQAC-nin bütün işçi vəә könüllüləәri missiyanın öz həәyatları vəә sağlamlıqlarına təәhlükəә 
doğuracağını hesab edəәrləәrsəә həәmin missiyadan imtina etməәk hüququna malikdirləәr;  
 
2.3. Çöl şəәraitindəә işləәyəәn AzQAC-nin işçi vəә könüllüləәri həәr zaman Beynəәlxalq Qızıl 
Xaç vəә Qızıl Aypara Həәrəәkatının Fundamental Prinsipləәrini əәldəә rəәhbəәr tutmalıdırlar; 
 
2.4. AzQAC-nin işçi vəә könüllüləәri təәrəәfindəәn yerinəә yetiriləәn humanitar işləәrin xarakteri 
neytral, müstəәqil vəә qəәrəәzsiz olmalıdır ki, bunu bütün benefisiarlar (yardım olunanlar, 
dəәstəәk alanlar) məәhz bu cür başa düşsünləәr;  
 
2.5. AzQAC-nin işçi vəә könüllüləәri heç bir təәrzdəә silah gəәzdirməәməәlidirləәr;  
 
2.6. Həәrbi obyekləәrin yaxınlığında AzQAC-nin işçi vəә könüllüləәrinin foto vəә audio 
reproduksiya avadanlığından istifadəә etməәləәri məәsləәhəәt görülmür;      
 
2.7. Yardım əәməәliyyatları gecəә vaxtları həәyata keçirilməәməәlidir, ali rəәhbəәrliyin bu barəәdəә 
xüsusi əәmr verdiyi hallar istisna təәşkil edir; 
 
2.8. Çöl şəәraitindəә xüsusi təәchizat vəә yardım əәməәliyyatlarında çalışacaq işçi vəә 
könüllüləәrin öncəәdəәn İlk Yardım təәlimləәrinəә yiyəәləәnməәsinəә əәmin olun.      
 
3. AzQAC-nin İşçiləәri vəә Könüllüləәri, Qurğuları vəә Malları xüsusunda 
identifikasiya (müəәyyəәnləәşdirilməә) olunma.   
 
3.1. AzQAC-nin bütün işçi vəә könüllüləәri Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara (bizim halda Qızıl 
Aypara) embleminin fəәrqləәndirici vəә qoruyucu funksiyalarını bilməәlidirləәr vəә AzQAC-
nin emblem vəә loqosundan düzgün istifadəә etməәyəә dair bilgiyəә malik olmalıdırlar;   
  
3.2. AzQAC-nin loqosu vəә adı həәr zaman nəәqliyyat vasitəәləәrinin vəә rəәsmi qurğuların 
(avadanlıqların) üzəәrindəә təәsvir edilməәlidir/müəәyyəәn edilməәlidir;   
 
3.3. AzQAC-nin bütün məәntəәqəәləәri vəә nəәqliyyat vasitəәləәri aydın şəәkildəә nişanlanmalı vəә 
bu nişanlar görünəәn olmalıdır. Gecəә vaxtı fövqəәladəә hal vəәziyyəәtləәrindəә onların üzəәrindəә 
işıq saçan emblemləәr vəә ya loqolar, projektorlar olmalıdır;  
 



3.4. Müəәyyəәn olunmaq vəә müdafiəә olunmaq üçün işçi vəә könüllüləәr həәr zaman üzəәrindəә 
AzQAC-nin loqosu olan gödəәkçəәləәr, uniformlar geyinməәlidirləәr vəә onlar bunu yalnız 
Milli Cəәmiyyəәt üçün iş görəәrkəәn etməәlidirləәr;  
 
3.5. Yardım əәməәliyyatlarına cəәlb edilmiş bütün işçi vəә könüllüləәrin özləәrinin AzQAC iləә 
əәlaqəәsi olduğunu müəәyyəәn edəәn uzəәrindəә foto (şəәkil) olan vəәsiqəәləәri vəә ya identifikasiya 
kartları olmalıdır. Bundan başqa fəәaliyyəәtləәr zamanı lazım olarsa işçi vəә könüllüləәr təәyin 
edilmiş vəә/yaxud dövləәt orqanları təәrəәfindəәn təәləәb olunan səәnəәdləәrəә (məәktubların 
surəәtləәri, fakturalar, yol vəәrəәqəәsi vəә sairəә) malik olmalıdırlar;    
 
3.6. AzQAC üçün işləәyəәrkəәn bütün işçi vəә könüllüləәr polis, həәrbçiləәr vəә ya dövləәt 
mühafizəә qüvvəәləәri təәrəәfindəәn istifadəә olunan geyim formalarına bəәnzəәr (komuflyaj 
parçadan) formalar geyinməәməәlidirləәr. Burada məәqsəәd AzQAC işçi vəә könüllüləәrinin 
yanlış şəәkildəә başa düşülməәsinin qarşısını almaq, çaşqınlığa yol verməәməәk vəә AzQAC-
nin ona Beynəәlxalq Qızıl Xaç vəә Qızıl Aypara Həәrəәkatı təәrəәfindəәn veriləәn aydın, 
müstəәqil vəә neytral imicinin saxlanılmasıdır.  
 
4. Nəәqliyyat vasitəәləәrinin nişanlanması vəә istifadəәsi      
 
4.1. İşçi vəә könüllüləәr təәrəәfindəәn yerləәrdəә işləәdiləәn AzQAC-nin bütün nəәqliyyat vasitəәləәri 
müvafiq emblem vəә ya loqo iləә aydın şəәkildəә nişanlanmalıdır. Üzəәrindəә AzQAC-nin 
loqosu olmayan icarəәyəә götürülmüş maşınlardan istifadəә olunmamalıdır;     
 
4.2. Heç bir silahlı adama (nəә həәrbçi, nəә polis, nəә mülki adam) AzQAC-nin nəәqliyyat 
vasitəәsindəәn istifadəә etməәyəә icazəә verilməәməәlidir;  
 
4.3. Yerləәrəә ezamiyyəә səәfəәri planlaşdırarkəәn yaxın zamanlarda həәmin yerdəә olmuş 
adamdan (buraya həәmkarlar, yerli dövləәt məәmurları, digəәr təәşkilatlar vəә ya Qeyri – 
Hökuməәt Təәşkilatlarının işçiləәri vəә kommersantlar daxildir) təәhlükəәsizlik barəәdəә son əәldəә 
olan məәlumatı yoxlamaq lazımdır; 
 
4.4. Səәfəәr zamanı bildiriləәn marşruta əәməәl olunmalıdır vəә AzQAC-nin nəәqliyyat 
vasitəәləәri özləәrinin təәyinat məәntəәqəәləәrinəә əәn qısa təәhlükəәsiz marşrut vasitəәsiləә 
catmalıdırlar;  
 
4.5. Gecəә düşdükdəәn sonra səәfəәr etməәkdəәn çəәkinməәk lazımdır (yalnız müstəәsna hal kimi 
Milli Cəәmiyyəәtin Ali Rəәhbəәrliyinin vəә ya Katiblik rəәhbəәrliyinin icazəәsi iləә mümkündür);  
 



4.6. Yerləәrdəә missiya yerinəә yetirildikdəәn sonra nəәqliyyat vasitəәləәri həәr zaman yola 
düşməә istiqaməәtindəә dayanacağa qoyulmalıdır;  
 
4.7. Sürücüləәr AzQAC-nin işçi vəә könüllüsü olmayan şəәxsləәri vəә ya Beynəәlxalq Qızıl 
Xaç vəә Qızıl Aypara Həәrəәkatının digəәr təәrkib hissəәləәrinəә aid olmayan şəәxsləәri vəә/yaxud 
xüsusi köməәyəә ehtiyacı olmayan şəәxsləәri öz nəәqliyyat vasitəәləәrindəә daşımaqdan imtina 
etməәk hüququna malikdirləәr;  
 
4.8. Fövqəәladəә hal zamanı əәgəәr nəәqliyyat vasitəәləәri radio kommunikasiya iləә təәchiz 
olunublarsa həәr dəәfəә yola düşməә məәntəәqəәsindəәn çıxdıqda vəә təәyinat məәntəәqəәsinəә 
çatdıqda yoxlamalar həәyata keçirilməәlidir. Münasib gəәləәrsəә yerləәrəә səәfəәr zamanı da 
kommunikasiya saz vəәziyyəәtdəә saxlanılmalıdır;  
 
5. Yolda bəәdbəәxt hadisəәləәr  
 
5.1. İçki içdikdəәn sonra vəә ya psixotrop dəәrmanlar qəәbul etdikdəәn sonra AzQAC-nin 
avtonəәqliyyat vasitəәsini idarəә etməәk qəәti qadağandır.  
 
5.2. AzQAC-nin avtonəәqliyyat vasitəәsi bəәdbəәxt hadisəәyəә düşəәn zaman bu prosedura əәməәl 
etməәk lazımdır:  
 
I) Digəәr bəәdbəәxt hadisəәləәrin baş verməәsinin qarşısını alın. Lazım olarsa başqalarını 
xəәbəәrdar etməәk üçün üçbücaq formasında olan qəәza işarəәsini yola qoyun. Həәr hansı 
hadisəә barəәdəә həәmişəә hesabat verin.  
II) ƏӘgəәr yaralı adam varsa ona köməәk edin. Həәyəәcanlanmayın vəә təәşvişəә düşməәyin.  
III) ƏӘrazisindəә olduğunuz yerli Qızıl Aypara bölməәsinəә zəәng edin bütün AzQAC 
avtonəәqliyyat vasitəәləәrindəә Milli Cəәmiyyəәtin yerli bölməәləәrinin ünvanı vəә telefon 
nömrəәləәrini bildirəәn kitabçalar olmalıdır), olduğunuz yeri söyləәyin vəә hadisəә barəәdəә 
xəәbəәr verin (kim, nəә zaman, harada, sonra nəә etməәk niyyəәtiniz vəә ehtiyaclar).  
IV) ƏӘgəәr mümkünsəә sığorta məәqsəәdləәri üçün hadisəә barəәdəә polis hesabatını əәldəә etməәk 
üçün yaxınlıqda olan polis şöbəәsi iləә əәlaqəә saxlayın.  
V) ƏӘgəәr avtonəәqliyyat vasitəәsini təәrk etməәlisinizsəә mümkünsəә antenna, radio, bayraq vəә 
yapışqanları çıxarın. 
VI) Xəәtt menecerinizəә (təәchizat şöbəәsi) xəәbəәr verin vəә hesabat formasını doldurun.  
VII) Hüquqi məәsləәhəәt almadan həәr hansı bir səәnəәdi imzalamayın, xüsusəәn dəә günah vəә ya 
məәsuliyyəәti üzəәrinizəә götürməәk barəәdəә olan səәnəәdi hüquqi məәsləәhəәt almadan 
imzalamayın. Təәhlükəәsizlik vəә ya hüquqi həәmkarlarla məәsləәhəәtləәşməәdəәn qarşı təәrəәfəә həәr 
hansı kompensasiya ödəәməәk barəәdəә razılıq verməәyin.  
 



6. Silahlar.  
 
6.1. Silahların vəә ya həәrbi avadanlığın AzQAC-nin avtonəәqliyyat vasitəәləәrindəә daşınması 
qəәti şəәkildəә qadağandır.  
 
6.2. AzQAC-nin avtonəәqliyyat vasitəәləәrindəә vəә ya digəәr qurğularında silah olmadığını 
göstəәrəәn (silah əәleyhinəә) işarəә gözləә gorünəәn yerdəә yerləәşdirilməәlidir.  
 
6.3. Silahlı adamlar AzQAC-nin nəәqliyyat vasitəәləәrinəә vəә ya binalarına daxil 
olmamalıdırlar. ƏӘgəәr beləә adamlar AzQAC-nin binasına daxil olarsa onlar silahlarını 
binanın giriş hissəәsinəә qoymalıdırlar. ƏӘgəәr beləә adamlara nəәqliyyat vasitəәsindəә daşınma 
lazım olarsa vəә ya əәgəәr beləә adamlar danışıq aparan şəәxsləәrdirsəә o zaman onlar öz 
silahlarını təәrk etməәlidirləәr.    
 
7. Foto vəә ya video kameradan istifadəә etməә. 
 
7.1. Həәrbi əәməәliyyatların vəә əәraziləәrin şəәklini çəәkməәk AzQAC personalı (işçi vəә ya 
könüllü) üçün həәr zaman ciddi şəәkildəә qadağan olunur.  
 
7.2. Fövqəәladəә hallar zamanı yalnız təәyin olunmuş işçıləәr vəә könüllüləәr reportyorlar 
(informasiya vəә hesabat sahəәsinəә cavabdeh heyəәt) kimi çıxış edəә biləәrləәr. Onlara yalnız 
AzQAC-nin yardım/cavab verməә əәməәliyyatlarının şəәklini çəәkməәyəә icazəә verilir. Buna 
baxmayaraq onlar zəәrəәr çəәkmiş adamların ləәyaqəәtinəә həәmişəә hörməәt edildiyini yadda 
saxlamalıdırlar.   
 
8. Silahli eskort (müşayiəәt)  
 
8.1.Silahlı eskortdan istifadəә etməәk qəәti qadağandır. İstisna hallarda – yoxlama 
məәntəәqəәləәrindəәn keçməәyəә köməәk etməәk vəә ya münaqişəә təәrəәfləәrindəәn birinin nəәzarəәti 
altında olan əәrazidəә təәhlükəәsizliyi təәmin etməәk üçün polis maşınları vəә ya həәrbi 
maşınlarla (silahsız) müşayiəәt olunmağa icazəә verilir. Lakin daim müşayiəәt olunma 
neytral vəә müstəәqil bir təәşkilat kimi AzQAC-nin nüfuzunu şübhəә altına sala biləәr.  
 
9. Zorakılıq vəәziyyəәtləәrindəә vəә döyüş əәməәliyyatları zamanı davranış qaydaları   
 
9.1. ƏӘgəәr atışma səәsi eşitmisinizsəә həәyəәcanlanmayın. Sizin reaksiyanız atışma səәsinin 
yaxından yoxsa uzaqdan gəәlməәsindəәn vəә beləә vəәziyyəәtdəә daha təәcrübəәli ola biləәn 
əәtrafdakı adamların davranışından asılı olmalıdır.  
 



9.2. ƏӘgəәr atışma səәsi sizdəәn kifayəәt qəәdəәr uzaqdadırsa, o zaman dayanın vəә təәhlükəәsiz 
yerəә qayıdın.  
 
9.3. ƏӘgəәr atışma səәsi sizəә yaxındırsa, o zaman dayanın vəә mümkün qəәdəәr tez bir zamanda 
özünüzəә sığınacaq tapın, yaxşı olar ki, divar arxasında vəә ya möhkəәm bir obyektin 
arxasında özünüzəә bir sığınacaq tapasınız vəә yaxud da yerəә uzanın.  
9.4. ƏӘgəәr siz binanın içəәrisindəәsinizsəә o zaman pəәncəәrəәləәrdəәn kəәnara çəәkilin, sizinləә 
təәhlükəә arasında iki divar olsun deyəә binanın məәrkəәzinəә yaxın bir yerəә cəәkilin.  
 
9.5. ƏӘgəәr silahlı adamlar szii birbaşa həәdəәləәyirləәrsəә əәmlakı vəә ya pulu qorumaqla hec 
vaxt özünüzü riskəә atmayın. Cinayəәtkarları qıcıqlandırmamaq üçün onların bütün 
təәləәbləәrinəә əәməәl edin. Ehtiyatla həәrəәkəәt edin ki, cinayəәtkarlar sizəә qarşı kobud həәrəәkəәtləәrəә 
yol verməәsinləәr. Eləә edin ki cinayəәtkarlar sizin əәlləәrinizi görəә bilsinləәr.  
 
9.6. Məәlum/naməәlum adamların sizəә qarşı olan yazılı vəә ya şifahi həәdəәləәri barəәdəә həәmişəә 
AzQAC-nin yerli bölməә rəәhbəәrinəә vəә ali, icra rəәhbəәrliyinəә məәlumat verin.  
 
10. Yoxlama Məәntəәqəәləәri       
 
10.1. AzQAC-nin bütün işçiləәri vəә könüllüləәri yoxlama-nəәzarəәt (buraxılış) 
məәntəәqəәləәrindəә dayanmalıdırlar. Səәnəәdləәri təәqdim etməәk, avtonəәqliyyat vasitəәsini vəә ya 
şəәxsi əәşyalar da daxil olmaqla baqajı yoxlamaq əәmrinəә qarşı etiraz etməәməәlidirləәr.  
 
10.2. Yoxlama-nəәzarəәt (buraxılış) məәntəәqəәsinəә yaxınlaşdığınızı gördükdəә avtonəәqliyyat 
vasitəәsinin sürəәtini azaldın. Qara günəәş eynəәyinizi çıxarın. ƏӘgəәr gecəә vaxtı olarsa 
avtonəәqliyyat vasitəәsinin kabinəәsinin işığını yandırın. Avtonəәqliyyat vasitəәsinin qarşı 
ışığını (faralarını) yandırın. Yoxlama-nəәzarəәt (buraxılış) məәntəәqəәsindəә maşını saxlayın. 
ƏӘlləәrinizi görünəәn yerəә qoyun. Həәrəәkəәtləәrinizəә nəәzarəәt edin (əәlləәrinizi cibinizəә salıb 
siqaret götürməәk istəәyiniz yanlış başa düşüləә biləәr). Həәyəәcanlanmayın, sakit qalın vəә 
səәbrli olun. Təәlimatlara əәməәl edin.  
 
10.3. Həәr zaman nəәzakəәtli olmaq lazımdır vəә yaddan çıxarmayın ki, yerli dövləәt məәmuru, 
polis işçisi vəә ya həәrbçiyəә qarşı sizin münasibəәtiniz AzQAC-nin digəәr işçiləәri vəә 
könüllüləәrinəә dəә təәsir edəә biləәr.  
 
11. Minalar vəә müharibəәnin partlamamış qalıqları  
 
11.1. Minalara qarşı nəәqliyyat vasitəәləәri (zirehli nəәqliyyat vasitəәləәri) üçün passiv müdafiəә 
təәdbirləәrinin görülməәsi məәsləәhəәt görülmür. Ona görəә dəә minalar vəә ya mina sahəәləәrinin 



olduğu əәraziləәrəә xilasetməә qrupları göndəәrilməәməәlidir, yardım əәməәliyyatlarının təәşkil 
olunması nəәzəәrdəә tutulmamalıdır.    
 
11.2. Yüksəәk mina riski olan əәraziləәr üçün AzQAC-nin bütün işçiləәri vəә könüllüləәrinəә 
müvafiq treyninq keçirillməәlidir.    
 
11.3. Riskləәri azaltmaq vəә daha yüksəәk təәhlükəәsizliyəә nail olmaq məәqsəәdiləә mümkün 
olan mina sahəәləәri barəәdəә əәn son məәlumatları yerli hakimiyyəәt orqanları, həәrbi 
xidməәtçiləәr, yerli sakinləәr vəә əәraziləәrin minalardan təәmizləәnməәsi iləә məәşğul olan 
təәşkilatlardan almaq lazımdır. Səәfəәrdəә olarkəәn üzəәrindəә mina vəә mina sahəәləәrinin olduğu 
yerləәr təәsvir edilmiş xəәritəәyəә malik olmaq lazımdır.     
 
11.4. AzQAC-nin işçiləәri vəә könüllüləәri həәmişəә aşağıdakıları nəәzəәrəә almalıdırlar:  
- aşkar edilmiş mina sahəәləәrini nişanlamaq üçün istifadəә olunan işarəәləәr; 
- yerli sakinləәrin kəәnar gəәzdikləәri sahəәləәr; 
- gözləә görünəәn minalar (partlamamış həәrbi sursatlar) vəә minaların olduğunu göstəәrəәn 
işarəәləәr; 
- əәrazidəә müəәyyəәn bir əәməәliyyatın izləәri, məәsəәləәn mina yerləәşdirdikdəәn sonra torpağın üst 
qatının pozulması vəә ya köhnəә mina sahəәsindəә torpağın çökməәsi;  
- təәləә şəәklindəә yerləәşdiriləәn minalar vəә ya partlaya biləәn oyuncaqlar; 
- digəәr minaların olduğunu sübut edəә biləәn detonasiya olunmuş (partlamış) minaların 
izləәri.         
 
11.5. Avtonəәqliyyat vasitəәsindəә səәfəәr edəәrkəәn AzQAC-nin işçiləәri vəә könüllüləәri 
aşağıdakı ehtiyat təәdbirləәrini görməәlidirləәr:  
- möhkəәm səәthli (asfalt) yollardan istifadəә etməәk;  
- digəәr avtonəәqliyyat vasitəәsindəә 50 m məәsafəә saxlamaqla digəәr həәmin avtonəәqliyyat 
vasitəәsinin təәkəәrinin izi iləә idarəә etməәk;  
- oturacaq-təәhlükəәsizlik kəәməәrini bağlamaq;  
- pəәncəәrəәləәri açıq saxlayın vəә qapıları kilidləәməәyin;  
- avtonəәqliyyat vasitəәsi yolda xarab olarsa sürücü əәsas yoldan kəәnara çıxmamalıdır.       
 
11.6. ƏӘgəәr mina aşkar olunarsa:  
- minaya yaxınlaşmayın vəә minaya toxunmayın;  
- kəәnardan minanın üzəәrinəә daş atmaqla minanı partlatmağa çalışmayın;  
- dəәrhal avtonəәqliyyat vasitəәsini saxlayın;  
-avtonəәqliyyat vasitəәsindəә qalın, həәtta xarab olduqda beləә, köməәk çağırın.    
 
11.7. Avtonəәqliyyat vasitəәsini təәrk etməәk ehtiyacı olarsa: 



- olduğunuz yeri radio iləә xəәbəәr verin;  
- oturacağı arxaya çəәkin vəә avtonəәqliyyat vasitəәsinini arxa təәrəәfindəәn yerəә düşün vəә 
təәkəәrləәrin izi iləә geri gayıdın;  
- geri qayıdarkəәn adamlar arasında məәsafəә əәn azı 20 metr olmalıdır;  
- avtonəәqliyyat vasitəәləәrinin həәrəәkəәt yolunu bağlayın.        
 
11.8. Piyada gedəәrkəәn heç bir təәrzdəә kolların arası iləә getməәyin, cığırla gedin.  
 
11.9. ƏӘgəәr mina partlayarsa:  
- minadan zəәrəәr çəәkmiş adama təәrəәf dəәrhal qaçmayın, öncəә vəәziyyəәti qiyməәtləәndirin. 
ƏӘtrafda piyadalar əәleyhinəә başqa minalar da ola biləәr vəә buna görəә dəә zəәrəәr çəәkmiş 
adama ilk yardım göstəәrməәk cəәhdi yeni qurbanlar iləә nəәticəәləәnəә biləәr;  
- mina qurbanının ayaq izləәri iləә getməәkləә zəәrəәr çəәkmiş adama yalnız bir adam ilk yardım 
göstəәrəә biləәr;  
- zəәrəәr çəәkmiş adamın bəәdəәninin vəәziyyəәtini dəәyişməәk qəәti olaraq lazım olmazsa bunu 
etməәyəә çalışmayın. Mina axtaran vəә tibbi köməәk çağırın.       
 
 
 
                               
 
        
           
 
 
	  

	  

	  

 


