
4 Հիմնական ջրի փականի գտնվելու վայրը. 

4 Գազի փականի գտնվելու վայրը*. 

4 Պտուտակաբանալու գտնվելու վայրը. 

4 Էլեկտրական վահանակի/հիմնական անջատիչի գտնվելու վայրը. 

4 Ավտոտնակի դարպասների մեխանիկական կառավարման տեղակայումը. 

4 Այլ կոմունալ ծառայությունների սարքերի գտնվելու վայրը. 

4 Ոչ արտակարգ իրավիճակների հրշեջ վարչություն՝ 

4 Ոչ արտակարգ իրավիճակների ոստիկանություն կամ շերիֆ՝  

4 Առաջնային խնամքի բժիշկ՝ 

4 Գազի/Պրոպանի ընկերություն՝ 

4 Էլեկտրամատակարարման ընկերություն՝

4 Ջրային ընկերություն՝

4 Այլ կոմունալ ծառայություններ՝

4 Թույնի վերահսկողություն՝ 1-800-222-1222  — 24 ժամ, շաբաթը 7 օր՝ տարեկան 365 օր

Ընտանեկան պլան արտակարգ 
իրավիճակների դեպքում. ուսուցում  
և վարժանքներ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Առնվազն տարին մեկ անգամ ընտանեկան հանդիպում կազմակերպեք՝ քննարկելու և թարմացնելու ձեր  Ընտանեկան 

պլանը արտակարգ իրավիճակների դեպքում: Սա նաև լավ ժամանակ է՝ ստուգելու ձեր Արտակարգ իրավիճակների 

դեպքում անհրաժեշտ պարագաների հավաքածուի գույքագրումը: Որոշեք՝ արդյոք անհրաժեշտ է  լրացուցիչ ուսուցում, 

սարքավորումներ և պարագաներ: Փորձարկեք, փորձարկեք, փորձարկեք ձեր պլանը: Պրակտիկ վարժությունները կարող են 

բարելավել ձեր արձագանքման ժամանակը ևօգնել խուսափել խուճապից իրական արտակարգ իրավիճակների ժամանակ: 

ԱԱ.  .  ԻմացեքԻմացեք, , թեթե  ինչպեսինչպես  ևև  որտեղորտեղ  անջատելանջատել  կոմունալկոմունալ  ծառայություններըծառայությունները.  .  

* ՄԻ՛ անջատեք գազը, քանի դեռ չեք զգացել բնական գազի հոտը, չեք լսել գազի արտահոսքի սվվոցի ձայնը կամ չեք տեսել արտահոսքի այլ նշաններ: 

ԲԲ.  .  ՆկարեքՆկարեք  ձերձեր  տանտան  հատակագիծը՝հատակագիծը՝  ցույցցույց  տալովտալով  ելքիելքի  դռներիդռների  ևև  պատուհաններիպատուհանների, , կոմունալկոմունալ  ծառայություններիծառայությունների  անջատմանանջատման  ևև  ԱրտակարգԱրտակարգ  իրավիճակներումիրավիճակներում  

անհրաժեշտանհրաժեշտ  պարագաներիպարագաների  հավաքածուիհավաքածուի  տեղերըտեղերը::    ՀամոզվեքՀամոզվեք, , որոր  ձերձեր  տանըտանը  բոլորըբոլորը  ծանոթծանոթ  ենեն  դրանդրան: : ՑույցՑույց  տվեքտվեք  դադա  դայակներինդայակներին  ևև  տանտան  հյուրերինհյուրերին: : 

ԳԳ.  .  ՍտեղծեքՍտեղծեք  երկուերկու  վերամիավորմանվերամիավորման  վայր՝վայր՝  ձերձեր  ընտանիքիընտանիքի  համարհամար: : ՄեկըՄեկը  կլինիկլինի  ձերձեր  ԹաղամասիԹաղամասի  հանդիպմանհանդիպման  վայրըվայրը, , որըորը  մոտմոտ  էէ  տանըտանը, , ինչպեսինչպես, , օրինակ՝օրինակ՝  

փողոցիփողոցի  անկյունըանկյունը  կամկամ  մոտակամոտակա  այգինայգին: : ԵրկրորդըԵրկրորդը  կլինիկլինի  ձերձեր  ՏարհանմանՏարհանման  վայրըվայրը, , տնիցտնից  հեռուհեռու  ծանոթծանոթ  միմի  վայրվայր, , որտեղորտեղ  ձերձեր  ընտանիքըընտանիքը  կարողկարող  էէ  

վերամիավորվելվերամիավորվել, , եթեեթե  չկարողանաքչկարողանաք  տունտուն  վերադառնալվերադառնալ: : 

ԴԴ.  .  ԸնտրեքԸնտրեք  քաղաքիցքաղաքից  դուրսդուրս  միմի  կոնտակտկոնտակտ, , որիորի  մասինմասին  տանըտանը  տեղյակտեղյակ  ենեն  բոլորըբոլորը, , որպեսզիորպեսզի  զանգահարենզանգահարեն  ևև  հայտնենհայտնեն  իրենցիրենց  գտնվելուգտնվելու  վայրիվայրի  ևև  վիճակիվիճակի  մասինմասին:   :   

ԲոլորըԲոլորը  պետքպետք  էէ  մտապահենմտապահեն  այսայս  հեռախոսահամարըհեռախոսահամարը  կամկամ  իրենցիրենց  հետհետ  վերցնենվերցնեն  այն՝այն՝  քարտիքարտի  վրավրա  գրվածգրված: : ԱրտակարգԱրտակարգ  իրավիճակներիիրավիճակների  ժամանակժամանակ  տեղականտեղական  

հեռախոսագծերըհեռախոսագծերը    կարողկարող  ենեն  կապվածկապված  լինելլինել  շտապօգնությանշտապօգնության  աշխատակիցներիաշխատակիցների  հետհետ: : 

ԵԵ.  .  ՄտածեքՄտածեք  ԱռաջինԱռաջին  օգնությանօգնության /CPR  /CPR դասընթացներինդասընթացներին  հաճախելուհաճախելու  մասինմասին: : ՊահպանեքՊահպանեք  հավաստագրերըհավաստագրերը: : 

ԶԶ.  .  ՀամոզվեքՀամոզվեք, , որոր  տանըտանը  բոլորըբոլորը  գիտենգիտեն, , թեթե  ինչպեսինչպես  անվտանգանվտանգ  գործարկելգործարկել  կրակմարիչըկրակմարիչը: : ՈւսուցողականՈւսուցողական  տեսանյութերըտեսանյութերը  հասանելիհասանելի  ենեն  առցանց՝առցանց՝  օգտագործելովօգտագործելով  

ձերձեր  ընտրածընտրած  որոնմանորոնման  համակարգըհամակարգը: : 

ԷԷ.  .  ԿարևորԿարևոր  հեռախոսահամարներ՝հեռախոսահամարներ՝    

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ «911»--ը՝ը՝  ՄԻԱՅՆՄԻԱՅՆ  ԿՅԱՆՔԻՆԿՅԱՆՔԻՆ  ՍՊԱՌՆԱՑՈՂՍՊԱՌՆԱՑՈՂ  ԱՐՏԱԿԱՐԳԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ    

sdge.com/checklists  

© 2021 San Diego Gas & Electric Company. Ապրանքային նշաններն իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: S2150043  1121  


