
Տաթևիկ Ղա զա րյա ն,  Մե րի Ա վե տի սյա ն 

ԷՐ ԳՈ ԹԵ ՐԱ ՊԻՍՏ ՆԵ ՐԸ 
ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ԵՆ ՏԱ ԼԻՍ…

 018 տա րե կան հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի 
խնամ քի կազ մա կեր պում
 

018 տա րե կան հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 



Հեղինակներ՝ 

Էրգոթերապիստներ Տաթևիկ Ղազարյան, Մերի Ավետիսյան 

 Ձեռ նար կը պատ րաստվել է « Լի ար ժեք կյանք» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան կողմից, 
« Սեյվ դը Չիլդ րեն» կազմակերպության՝ « Հա մայն քա հեն ծա ռա յու թյուն ներ հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում:

Ծրագիրն ունի տա րա ծաշր ջա նային բնույթ և ի րա կա նաց վում է « Սեյվ դը Չիլդ րեն» 
կազմակերպության կող մից մի ա ժա մա նակ հինգ ե րկր նե րում՝ Ալ բա նի ա յում, Հա յաս տա նում, 
Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա յում (հյու սի սարևմ տյան Բալ կան ներ), Վրաս տա նում և Կո սո վո յում։ 
Ծրագ րի նպա տակն է նպաս տել  հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի կա րո ղու թյուն նե րի, 
ի նք նու րույ նու թյան հմ տու թյուն նե րի զար գաց մանն ու հա սա րա կու թյան մեջ նե րա ռե լուն։ Այն 
նաև նպա տակ ու նի ա ջակ ցե լու ծնող նե րին և հա մախմ բե լու հա մայնք նե րը՝ հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար ո րա կյալ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը խթա նե լու գոր ծում։

 Հա յաս տա նում ծրագ րի գոր ծըն կեր ներն են « Լի ար ժեք կյանք» և «Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ
րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ Ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է 20162018 թթ. 
Երևա նում, Ար մա վի րի և Ա րա րա տի մար զե րում։
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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Սույն ու ղե ցույ ցը նա խա տես ված է 018 տա րե կան հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և դե ռա
հաս նե րի խնամ քի ճիշտ և ան վտանգ կազ մա կերպ ման հա մար: Ձեռ նար կում ման րա մասն ներ կա յաց ված 
են էր գո թե րապև տիկ տար բեր խոր հուրդ ներ և մո տե ցում ներ, ո րոնց կի րա ռու թյու նը կն պաս տի ծնող նե
րի/խ նա մա կալ նե րի և ե րե խա նե րի ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյու նա վետ և ան վտանգ կա տար մա նը:  
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ԻՆՉ Է ԷՐ ԳՈ ԹԵ ՐԱ ՊԻ ԱՆ 

Էր գո թե րա պի այի նպա տակն է հնա
րա վո րու թյուն տալ մար դուն ի նք նու րույն 
մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու ա ռօ րյա գոր ծո
ղու թյուն նե րին՝ դրա նով ի սկ վե րա կանգ նե
լով մար դու դե րը և բարձ րաց նե լով կյան քի 
ո րա կը: Էր գո թե րա պի ան իր ա ռջև նպա տակ 
է դնում նաև զար գաց նե լու ան ձի կա րո ղու
թյուն նե րը ի նք նու րույն կյանք վա րե լու հա
մար (ի նք նաս պա սարկ ման, աշ խա տան քի 
և ո ւս ման, հանգս տի և ժա ման ցի ո լորտ նե
րում)՝ ան կախ նրա նից, թե ի նչ պի սի դժ վա
րու թյուն ներ կամ խո չըն դոտ ներ են առ կա 
ան ձի մոտ հա սա րա կա կան կյան քին մաս
նակ ցու թյան գոր ծըն թա ցում: 
 



ՈՒ ՏԵԼ

 Կե րակր ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել  հետևյալ մո տե ցում նե րը.

1. Ա պա հո վե՛ք ե րե խայի ու ղիղ դիր քը կե րակր ման ըն թաց քում և պա հան ջե՛ք, որ ու տե լիս գլու խը մի 
քիչ ա ռաջ բե րի: 

2. Ե րե խայի հետ մի ա սին ը նտ րել, թե բռ նե լու հա մար գդա լի/ պա տա ռա քա ղի որ հատ վածն է նրան 
հար մար: 

3. Ու տե լու ըն թաց քում ե րե խային շր ջա պա տող մի ջա վայ րը պետք է հնա րա վո րինս լի նի հան գիստ, 
ա նաղ մուկ, որ պես զի ո չինչ չշե ղի ե րե խայի ու շադ րու թյու նը: 

4. Անհ րա ժեշտ է ե րե խային համ բե րա տար հատ կաց նել այն քան ժա մա նակ, որ քան նա պա հան ջում է, 
եր բեք չի կա րե լի շտա պեց նել ե րե խային կամ ա րագ կե րակ րել: 
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5. Ե րե խայի ու սային և ա րմն կային հո դե րը կա
ռա վա րե լով՝ կա րե լի է օգ նել նրան ա վե
լի հս տակ կա տա րե լու ձեռ քի  շար ժում նե րը  
(տե՛ս նկար 1 ):

6. Ե րե խային կե րակ րե լու ժա մա նակ ան հրա
ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել նրա պա րա
նո ցի և գլ խի դիր քին, այն պետք է միշտ լի նի 
ո ւղ ղա հա յաց (տե՛ս նկար 2): 

Նկար 1 

Ն կար 2 
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7. Եթե երեխան սնունդը պահում է 
բերանում, թեթև սեղմեք այտերը, 
վերին շրթունքը և ստորին 
ծնոտը՝ բերանի ուղղությամբ  
(տե՛ս նկար 3)։

 ՀԻ ՇԵ՛Ք 
Միշտ ան հրա ժեշտ է խրա խու սել 
ե րեխային ի նք նու րույն ու տել:

Ն կար 3 
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Խ ՄԵԼ

 Նախ և ա ռաջ պետք է հոգ տա նել, որ ե րե խան ճիշտ դիր քում լի նի նս տած: Բա ժա կը մո տեց նե լով 
ե րե խայի շուր թե րին՝ պետք է հա ղոր դակց վել նրա հետ՝ ա ռա ջար կե լով  ո ւմպ առ ո ւմպ խմել հե ղու կը: Հնա
րա վոր է, որ ձեր օգ նու թյու նը պետք լի նի ծնո տի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում: Չի կա րե լի, որ ե րե խան 
գլու խը թա փա հա րի խմե լու ժա մա նակ: 

Ե թե ե րե խան դժ վա րա նում է, պետք է փոր ձել  ա ռա ջար կել նրան հա տուկ հար մա րեց ված բա ժակ ներ 
կամ հե ղու կի ըն դուն ման այլ տա րա ներ: 

Ե րե խան, որ դժ վա րա նում է մեկ ձեռ քով բռ նել բա ժա կը, 
ա վե լի լավ կպա հի, ե թե բա ժա կը եր կու բռ նակ ու նե նա։

 ՀԱԳՆ ՎԵԼ/ ՀԱՆ ՎԵԼ ՀԱԳՆ ՎԵԼ/ ՀԱՆ ՎԵԼ
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 Հա գուս տը  հագ նե լու և հա նե լու  հա տուկ մե թոդ ներ

 Ֆի զի կա կան խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը զգա լի դժ վա րու թյուն ներ են ու նե նում հա գուս տը հագ
նե լիս և հա նե լիս.  այս դժ վա րու թյուն նե րը կա րող են ի հայտ գալ  ի նչ պես վեր նա հա գուս տը, այն պես էլ 
գուլ պա նե րը, զու գա գուլ պա նե րը, տա բա տը և կո շիկ նե րը հագ նե լիս և հա նե լիս: 

Ե րե խային հագց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը նաև հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ծնո ղին ծա նո թաց
նե լու նրան մարմ նի տար բեր մա սե րի հետ և օգ նե լու ե րե խային հաս կա նալ, թե ի նչ պես է իր մար մի նը 
կա պակց վում հա գուս տի հետ,  և տար բեր դիր քե րում ի նչ պես կա րող եք հագց նել ի րեն:

 Վեր նա հա գուս տը հագ նե լու/ հա նե լու  
ճիշտ և ար դյու նա վետ մո տե ցում

 Խոր հուրդ է տր վում այս մո տե ցում նե րը  սո վո րեց նել ձեր ե րե խային վեր նա հա գուս տը  հագ նե լու 
հա մար:

1. Վեր նազ գես տը/ վեր նա շա պի կը (ս վի տեր) ա ռջևի մա սով փռե՛ք ե րե խայի ոտ քե րի վրա այն պես, որ 
վզի բաց վածքն ըն կած լի նի ծնկ նե րին :

2.  Գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լիս նախ սկ սե՛ք ե րե խայի մարմ նի վնաս ված կող մից՝ այն թևից, որ տեղ 
ձգ վա ծու թյու նը ա ռա վել շատ է ար տա հայտ ված մկա նային բարձր տո նու սի հետևան քով: Այս թևի 
վրա վեր նազ գես տը քա շեք մինչև ու սը (տե՛ս նկար 1): 
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ն կար 2 

3. Այ նու հետև օգ նեք ե րե խային  ձեռ քը 
մեկ նել և վերց նել վեր նազ գես տը, ո րից 
հե տո ներքևի մա սից ձեռ քով հա վա
քել մինչև վզի բաց ված քը: Թույլ տվեք, 
որ ե րե խան  հնա րա վո րինս ի նք նու րույն 
կա տա րի այս գոր ծո ղու թյու նը (տե՛ս 
նկար 2): 

Ն կար 1 
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4. Ա պա թո՛ւյլ տվեք ե րե խային ի նք նու րույն 
կամ ձեր օգ նու թյամբ վեր նազ գես տը 
բռ նել գլ խից բարձր և ան ցկաց նել գլ
խին: Ա նհ րա ժեշտ է, որ ե րե խան դեռ 
չհա գած թևով  ձեռ քը մտց նի վեր նազ
գես տի մեջ և հագ նի ե րկ րորդ թև քը  
(տե՛ս նկար 3): Ն

ն կար 3 
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ն կար 4

5. Ա պա թո՛ւյլ տվեք ե րե խային վեր
նազ գես տը մեջ քի և փո րի մա սով 
քա շել ներքև (տե՛ս նկար 4):  
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Ն կար 1 

 ՎԵՐ ՆԱԶ ԳԵՍ ՏԸ ՀԱ ՆԵ ԼԸ 

1. Մեջ քի և փո րի հատ վա ծից ե րե
խայի հա գուս տը բարձ րաց րե՛ք մի 
փոքր վերև (տե՛ս նկար 1):
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2. Արմն կային հատ վա ծից օգ նե՛ք ե րե խային կա
ռա վա րել ձեռ քի շար ժում նե րը և թո՛ւյլ տվեք 
նրան ա ռողջ կող մով ա մուր պա հել և ձգե լով 
հա նել վեր նազ գես տը (տե՛ս նկար 2): 

Նկար 2 
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3. Օգ նե՛ք  ե րե խային, որ նա մի ձեռ քով բռ նի 
հա գուս տի ա ռջևի մա սը, ա պա այն հա նի 
(տե՛ս նկար 3):

Նկար 3 
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 ԳՈՒԼ ՊԱ ՆԵ ՐԸ, ՏԱ ԲԱ ՏԸ ԵՎ ԿՈ ՇԻԿ ՆԵ ՐԸ ՀԱԳ ՆԵ ԼԸ 

Այս մո տե ցում նե րը կօգ նեն ձեզ և ձեր ե րե խային ա վե լի դյու րին և ան վտանգ ի րա կա նաց նե լու գուլ
պա նե րը, տա բա տը և կո շիկ նե րը հագ նե լու/ հա նե լու գոր ծո ղու թյու նը:

 Գուլ պա հագ նե լը

•	 Հ նա րա վո րինս մո՛տ դրեք գուլ պա նե րը, որ պես զի ե րե խան ձգ վի և վերց նի դրանք (ա նհ րա ժեշ տու
թյան դեպ քում օգ նե՛ք ե րե խային): 

•	 Ե րե խայի հա մար ը նտ րե՛ք հնա րա վո րինս ա զատ գուլ պա ներ:
•	 Նս տած դիր քում ե րե խայի ոտ քե րը մե կը մյու սի վրա դրե՛ք, որ պես զի ոտ նա թա թը ե րե խայի ձեռ քե

րին ա վե լի մոտ լի նի, և հեշ տու թյամբ կա րո ղա նա ի նք նու րույն հագ նել գուլ պա նե րը (ա նհ րա ժեշ տու
թյան դեպ քում օգ նե՛ք նրան):

 Տա բատ հագ նե լը

•	 Նս տած դիր քում ե րե խայի ոտ քե րը դրե՛ք մե կը մյու սի վրա կամ թո՛ւյլ տվեք, թե կուզ դժ վա րու թյամբ, 
ի նք նու րույն ոտ քը ոտ քին գցել:

•	  Թո՛ւյլ տվեք ե րե խային ոտ նա թա թը մտց նել տա բա տի հա մա պա տաս խան փող քի մեջ և  քա շել 
մինչև ծուն կը: 
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•	 Ա մո՛ւր պա հեք տա բա տը գո տու հատ վա ծից  և ե րե խայի ոտ նա թա թը զգու շո րեն դրե՛ք գետ նին: 
•	 Այ նու հետև թո՛ւյլ տվեք ե րե խային մյուս ոտ նա թա թը մտց նե լու տա բա տի փող քի մեջ և այն քան 

բարձ րաց նե լու տա բա տը, որ ոտ նա թա թը հաս նի գետ նին: 
•	 Ինք նու րույն կամ ձեր օգ նու թյամբ նս տած դիր քից կանգ նեց րե՛ք ե րե խային և թո՛ւյլ տվեք նրան հնա

րա վո րու թյան սահ ման նե րում վերև բարձ րաց նե լու տա բա տը:

 Կո շիկ նե րը հագ նե լը 

•	 Նս տած դիր քում ե րե խայի ոտ քե րը դրե՛ք մե կը մյու սի վրա կամ թո՛ւյլ տվեք, թե կուզ դժ վա րու թյամբ, 
ի նք նու րույն ոտ քը ոտ քին գցել: 

•	 Ե րե խայի ոտ քի տակ լրա ցու ցիչ ա թոռ դրե՛ք և եր կար կոշ կա թել օգ տա գոր ծե՛ք. այն հեշ տաց նում է 
կո շիկ նե րի կա պիչ նե րը կա պե լը (ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ նե՛ք նրան): 

 

ՀԻ ՇԵ՛Ք 

Ե րե խայի ի նք նու րույն հագն վե լու հա մար կարևոր են նաև հա տուկ դիր քե րը:
1.  Հե նա րան կա րող է լի նել  հա տա կը, ան կո ղի նը, ա թո ռը, ի նչ պես նաև պա տի ան կյու նը:
2. Նս տեց րե՛ք ե րե խային այն պես, որ նա կա րո ղա նա տես նել և մաս նակ ցել գոր ծո ղու թյա նը, օր.՝ հայե

լու ա ռջև:
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ԱՆ ՎԱ ՍԱՅ ԼԱԿ   

Ան վա սայ լա կը ա պա հո վում է հար մար 
և ար դյու նա վետ տե ղա շարժ ման հնա րա վո
րու թյուն այն ե րե խա նե րի հա մար, ո ւմ մոտ 
տե ղա շարժ վե լու գոր ծըն թա ցը տար բեր ֆի
զի կա կան դժ վա րու թյուն նե րի հետևան քով 
մա սամբ է ի րա գոր ծե լի  կամ ամ բող ջո վին 
ա նի րա գոր ծե լի է:
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 Անվ տան գու թյան կա նոն ներ  
Ծնո ղի/խ նա մա կա լի հա մար 

 Ան վա սայ լա կը հրե լու ժա մա նակ ու շա դի՛ր ե ղեք, որ ե րե խայի ձեռ քե րը  ան վա սայ լա կի հա մար նա
խա տես ված հե նակ նե րից դուրս ե կած չլի նեն՝ ըն թաց քի ժա մա նակ կոտր վածք նե րից և վնաս վածք
նե րից խու սա փե լու հա մար:    

Ե րե խայի հա մար

  Ե թե օգ տա գոր ծում եք մե խա նի կա կան ան վա սայ լակ, հետ մի՛ գնա ցեք և մի՛ հեն վեք ձեզ թվա ցող  
հան կար ծա կի կա րող է բաց վել, ա ռար կա նե րը կա րող են շրջ վել՝ վտան գա վոր ի րա վի ճակ նե րի են
թար կե լով ձեզ: 

 Միշտ ար գե լա կե՛ք ան վա սայ լա կը, ե րբ պատ րաստ վում եք նս տել կամ իջ նել դրա նից: 
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Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ ԳՐ ԿԵ ԼՈՒ  
ՃԻՇՏ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ

  Երբ ե րե խայի հա յաց քը ո ւղղ ված է ներքև, գր
կե՛ք նրան նկա րում պատ կեր ված մե թո դով. 
այս կերպ կն պաս տեք ե րե խայի պա րա նո
ցի և գլ խի ճիշտ կա ռա վար ման զար գաց մա նը   
(տե՛ս նկար 1):

 Մ կա նային բարձր լար վա ծու թյուն կամ ձգ վա
ծու թյուն ու նե ցող ե րե խային, որ սո վո րա բար 
գտն վում է կծկ ված  դիր քում, կա րե լի է գր կել 
նաև, ի նչ պես պատ կեր ված է նկար 2ո ւմ:

Ն կար 1 

Ն կար 2 
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ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ   

 Մի՛ ձգեք ե րե խայի ձեռ քե րից, ե թե նա 
գլու խը ետ է կա խում: 

 Երբ բարձ րաց նում եք ե րե խային, ուշա
դի՛ր ե ղեք, թե ա րդյոք նրա պա րա նո ցի 
մկան նե րը ձգ վում են, և նա կա րո ղա
նում է ա րդյոք կա ռա վա րել գլու խը, 
ե թե ոչ, ա պա մի՛ ձգեք ե րե խային վերև: 

 ՀԻ ՇԵ՛Ք 
Օգ նե՛ք ե րե խային այն քան, որ քան հար

կա վոր է, խրա խու սե՛ք ե րե խային ա վե լի շատ 
ի նք նու րույն մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ գոր
ծո ղու թյուն նե րի մեջ: 

Ն կար 3

Սխալ տարբերակ
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 ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒՄ

 Տե ղա փոխ ման հիմ նա կան և կարևո րա գույն նպա տա կը ե րե խայի տե ղա փո խումն է մի մա կե րե սից  
մեկ այլ մա կե րես: 

Ու ղե ցույ ցում նկա րագր ված են  տե ղա փոխ ման հետևյալ  մե թոդ նե րը՝
 Ան վա սայ լա կից ան կո ղին և հա կա ռա կը 
 Ան վա սայ լա կից ա թոռ և հա կա ռա կը 
 Ան վա սայ լա կից ավ տո մե քե նա և հա կա ռա կը
Ս տորև նկա րագր վող տե ղա փոխ ման մե թոդ նե րը ե զա կի և ան փո խա րի նե լի չեն, բայց  հա ճախ կի

րա ռե լի են: Յու րա քան չյուր մե թո դի կի րա ռում խիստ ան հա տա կան է, և ան հրա ժեշտ է հար մա րեց նել 
կոնկ րետ ե րե խայի կա րիք նե րին և պա հանջ նե րին:

 Կարևոր է հի շել՝  
 Ե րե խային գր կե լիս հեն վե՛ք ձեր ոտ քե րի վրա՝ հիմ նա կան ծան րու թյու նը փո խան ցե լով ծնկ նե րին և 

ծա լե լով դրանք: Մեջ քը պա հե՛ք ու ղիղ՝ ա ռանց կո րաց նե լու: 
 Ճա նա չե՛ք սե փա կան մարմ նի հնա րա վո րու թյուն նե րը, մի՛ բարձ րաց րեք ե րե խային մի այ նակ, ե թե 

վս տահ չեք ձեր ու ժե րի վրա: 
 Ա պա հո վու թյան հա մար ֆիք սեք այն մա կե րե սը, որ տեղ պատ րաստ վում եք տե ղա փո խել ե րե խային 

(մահ ճա կալ, ա թոռ, ան վա սայ լակ)
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 Ան վա սայ լա կից մահ ճա կալ  
և հա կա ռա կը  

տե ղա փոխ ման մե թոդ

Ան վա սայ լա կից մահ ճա կալ ե րե խայի ան
վտանգ տե ղա փո խու մը կա տա րե՛ք հետևյալ 
հա ջոր դա կա նու թյամբ: 
 Ան վա սայ լա կը դիր քա վո րե՛ք մահ ճա կա լին 

մոտ: 
 Ար գե լա կե՛ք ան վա սայ լա կը, ծա լե՛ք կամ հե

ռաց րե՛ք  ոտ քի հե նակ նե րը:
 Խնդ րե՛ք ե րե խային սա հել կամ նս տել ան վա

սայ լա կի եզ րին ի նք նու րույն,  ե թե կա րող է, 
ի սկ ե թե ոչ, ա պա ձեր օգ նու թյամբ (տե՛ս նկար 
1):

 Ա մուր հե նե՛ք ե րե խայի ոտ քե րը գետ նին,  մի
աց րե՛ք ի րար: Կանգ նե՛ք  ե րե խայի դի մաց 
այն պես, ո րը նրա ոտ քե րը լի նեն ձեր ոտ քե րի 
ա րան քում: Ե թե ե րե խան կա րող է այս ա մե
նը ա նել, ո ւղ ղա կի պետք է հրա հան գել նրան 
ա նել դա (տե՛ս նկար 2) :

Ն կար 1 

Ն կար 2
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Սխալ տարբերակ

Ն կար 3

Ն կար 4
 Ե րե խան տե ղա փոխ ման ժա մա նակ հնա

րա վո րու թյան դեպ քում կա րող է կա՛մ խա
չել ձեռ քե րը իր կրծ քա վան դա կին, դնել ոտ
քե րի վրա, կա՛մ էլ գր կել ձեզ մեջ քից կամ 
ու սե րից, ի նչ պես պատ կեր ված է նկար 
3ո ւմ, բայց ոչ եր բեք ձեր պա րա նո ցից, 
այդ պես նա կսահ մա նա փա կի ձեր շար
ժում նե րը և ան գամ կա րող է վնա սել ձեզ  
(տե՛ս նկար 4 ):
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Ն կար 5

 Վս տա՛հ ե ղեք, որ ե րե խան գի տի, թե 
ի նչ է կա տար վե լու իր հետ, որ պես
զի հնա րա վո րինս մաս նակ ցի տե ղա
փոխ ման գոր ծըն թա ցին: 

 Եր կու ձեռ քով ա մուր գր կե՛ք ե րե
խային մեջ քից, մո տեց րե՛ք ձեզ և 1, 2, 
3  հաշ վով կանգ նե՛ք (տե՛ս նկար 5):

 Ե րե խային բռ նած՝ պտտ վեք՝  մինչև 
մահ ճա կա լին հաս նե լը չշար ժե լով և 
չբարձ րաց նե լով ոտ քե րը հա տա կից, 
ի ջեց րե՛ք մահ ճա կա լին, ա պա բռ նե՛ք 
ու սից՝ հա մոզ վե լու հա մար, որ ե րե
խան ա մուր նս տած է մահ ճա կա լին 
և ան վտանգ է:
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 Մահ ճա կա լից ան վա սայ լակ տե ղա փո խու մը կա տար վում է գրե թե նույն ե ղա նա կով, սա կայն պետք է 
հաշ վի առ նել հետևյալ հան գա մանք նե րը՝ 
 Ե րե խան պետք է նս տի մահ ճա կա լի եզ րին: 
Ե ղե՛ք ու շա դիր. այս տեղ սայ թա քե լու վտանգ կա: 
 Ե րե խայի հա մար ա վե լի դժ վար կլի նի մահ ճա կա լից կանգ նե լը, քա նի որ այս տեղ չկան հեն վե լու 

հա մար ա րմն կա կալ ներ, ո րոն ցից բռ նե լով և հեն վե լով՝ ե րե խան կկա րո ղա նա բարձ րա նալ: Առ հա
սա րակ, փա փուկ մա կե րե սից ո ւժ տա լը և հրե լով բարձ րա նա լը ա վե լի դժ վար է: 

 Երբ ե րե խան նս տած է ան վա սայ լա կի վրա, կա պե՛ք ան վտան գու թյան գո տին, ե թե ան հրա ժեշտ է, 
ա պա տե ղադ րե՛ք ոտ քի հե նակ նե րը:

 Ան վա սայ լա կից ա թոռ և հա կա ռա կը տե ղա փոխ ման մե թոդ
1.  Մո տեց րե՛ք ա թո ռը որ քան հնա րա վոր է մոտ ան վա սայ լա կին: 
2. Ար գե լա կե՛ք ան վա սայ լա կը, ծա լե՛ք, ա պա հե ռաց րե՛ք ոտ քի հե նակ նե րը: 
3. Ա մուր հե նե՛ք ե րե խայի ոտ քե րը գետ նին, մի աց րե՛ք ի րար, ա պա ձեր ծնկ նե րով եր կու կող մից ա մուր 

սեղ մե՛ք և մի քա նի վայր կյան ան շար ժաց րե՛ք/ ֆիք սեք ե րե խայի ծնկ նե րը:
4.  Սա հեց րե՛ք ե րե խային որ քան հնա րա վոր է նս տա րա նի եզ րին, ա մուր գր կե՛ք և մո տեց րե՛ք ձեզ:
5. 1,2,3 հաշ վար կով բարձ րաց րե՛ք ե րե խային և ան մի ջա պես ոտ քե րը պտ տե լով մինչև նս տա տեղ՝ 

ի ջեց րե՛ք նրան:
6. Բռ նե՛ք ու սից հա մոզ վե լու հա մար, որ ե րե խան կա րող է պահ պա նել հա վա սա րակշ ռու թյու նը և 

ա պա հով է:
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 Ան վա սայ լա կից ավ տո մե քե նա և 
հա կա ռա կը ան վտանգ  
տե ղա փոխ ման մե թոդ

1.  Մո տեց րե՛ք ե րե խային ավ տո մե քե նայի 
դռա նը որ քան հնա րա վոր է մոտ (տե՛ս 
նկար 1):

2. Ար գե լա կե՛ք և հե ռաց րե՛ք ոտ քի հե նակ
նե րը (տե՛ս նկար 2):

Ն կար 1

Ն կար 2
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3. Ա մուր հե նե՛ք ե րե խայի ոտ քե րը գետ նին, մի աց
րե՛ք ի րար: Կանգ նե՛ք ե րե խայի դի մաց այն պես, որ 
ե րե խայի  ոտ քե րը լի նեն ձեր ոտ քե րի ա րան քում  
(տե՛ս նկար 3):

4. Եր կու ձեռ քով ա մուր գր կե՛ք ե րե խային՝ հնա րա
վո րինս մո տեց նե լով ձեզ (տե՛ս նկար 4):

Ն կար 3

Ն կար 4
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Ն կար 5

Ն կար 6

5.  Բարձ րաց րե՛ք ե րե խային այն պես, որ հիմ նա կան 
ծան րու թյու նը փո խան ցեք ծնկ նե րին և ոչ թե 
մեջ քին (տե՛ս նկար 5):

6.  Փոքր հա մա չափ քայ լե րով մո տե ցե՛ք դռա նը:

7. Շր ջե՛ք ե րե խային մեջ քով դե պի նս տա րա նը, 
ձախ ձեռ քով բռ նե՛ք նրա մեջ քից, աջ ձեռ քը 
դրե՛ք ե րե խայի գլ խին, որ պես զի նս տե լիս  գլու
խը չհար վա ծի (տե՛ս նկար 6):

8. Աս տի ճա նա բար ի ջեց րե՛ք և նս տեց րե՛ք ե րե
խային նս տա րա նին: 

Հի շե՛ք.  ձեր մեջ քը պա հե՛ք ու ղիղ, ոտ քե րը՝ ծալ ված:
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Ն կար 7

Ն կար 8

9.  Ձախ ձեռ քով մեջ քը պա հած, աջ ձեռ քով ե րե
խայի ծնկ նե րը բռ նած՝ ոտ քե րը տե ղա վո րե՛ք 
նա խա տես ված հատ վա ծում (տե՛ս նկար 7):

10.  Կա պե՛ք ամ րա գո տի նե րը, հա մոզ վե՛ք, որ ե րե
խայի ձեռ քը կամ ոտ քը կախ ված չէ ավ տո մե
քե նայից, փա կե՛ք դու ռը (տե՛ս նկար 8):

Ավ տո մե քե նայից ան վա սայ լակ ան
վտանգ տե ղա փոխ ման մե թոդ

1.  Մո տեց րե՛ք ան վա սայ լա կը մե քե նային, ար գե
լա կե՛ք այն, որ պես զի տե ղա փոխ ման ժա մա
նակ  չշարժ վի:

2. Կրկ նե՛ք նա խորդ քայ լե րը հա կա ռակ 
հեր թա կա նու թյամբ:
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