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Վերջին տարիներին Հայաստան մ ի հայտ եկավ գյղատնտես թյան 
նոր, բարձր եկամտաբեր ճյղ՝ ջերմատնային բանջարաբ ծ թյնը, 

որտեղ առավելապես օգտագործվ մ է կանանց աշխատ ժը։

Ջերմատներ մՋերմատներ մ իրականացվ մ են տարբեր 
բն յթի աշխատանքներ՝ բնահողի 
նախապատրաստ մ, տնկիների աճեց մ, 
բնահող մ դրանց տնկ մ, բ յսերի կապ մ 
ցանկաշարերին, թփի ձևավոր մ, բ յսերի 
մշտական խնամք և բերքահավաք 
վեգետացիայի ընթացք մ: Վեգետացիայի 
սեզոնիցսեզոնից հետո իրականացվ մ է 
ջերմատան ախտահան մ, բնահողի 
հերկ մ և շոգեհար մ՝ հողի ջերմային 
մանրէազերծ մ:

Բնահողը հերկելց հետո ներմ ծ մ են 
հանքային պարարտանյթեր և կիր: Բացի 
այդ, որոշ ջերմատներ մ կանայք 
իրականացն մ են ընթացիկ աշխատանքներ̀ 

հանքային պարարտանյթերով 
բ յսերի պարարտաց մ, բ յսերի 

քիմիական մշակ մ, ածխաթթ  
գազովգազով լրաց ցիչ սն ց մ, տարբեր 

նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
աշխատանքներ՝ սարքավոր մների 
ներկ մ, թելերի ձգ մ և պնդեց մ, 
ղղահայաց հենակների տեղադր մ և 
այլն):
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ԱյսԱյս առ մով հարկ է նշել, 
որ ջերմատներ մ աշխա- 
տողների օրգանիզմը 
ենթարկվ մ է 
արտադր թյան անբարե- 
նպաստ գործոնների̀ 
միկրոկլիմայի (բարձր 
ջերմ թյնջերմ թյն և խոնավ թյն, 
օդի ցածր շարժ նակ թյն), 
հանքային պարարտանյթերի, 
թ նաքիմիկատների, բ յսերի 
աճման խթանիչների, ծանր ֆիզիկական 
աշխատանքի, կանգնած վիճակի և մարմնի 
անշարժ դիրքերի համալիր ազդեց թյանը, որը 
մեծացն մմեծացն մ է հիվանդ թյնների առաջացման ռիսկը և ազդ մ 
աշխատ նակ թյան վրա:

Ջերմատնային արտադր թյան կայն զարգացման 
համար կարևոր է աշխատողների համար 
օպտիմալ աշխատանքային պայմանների 
ապահով մը, հիվանդ թյնների 
կանխարգելման միջոցառ մների, 
բժշկական ծառայթյան, տեխ- 
նիկական անվտանգ թյան տեսչ- 
թյանթյան և անվտանգ թյան ծառա- 
յթյան կողմից անհրաժեշտ 
հսկող թյան իրականաց մը: 
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ջերմաստիճանը պետք է լինի 21 – 22⁰C, օդի արագ թյնն ամռանը̀ 1,5 
մ/վ, ձմռանը̀ մինչև 1 մ/վ, օդի հարաբերական խոնավ թյնը̀ 40-60%:
• Արտանետվող գազերի միջոցով օդի աղտոտված թյնից 
խ սափել համար խորհ րդ է տրվ մ բեռնափոխադր մն 
իրականացնել էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների օգն թյամբ 
կամ կատարել օդափոխ թյն օդափոխման սարքավոր մների 
միջոցով։
•• Մայիս - օգոստոս ամիսներին ջերմատանն օդի փոշոտված թյնը 
նվազեցնել համար իրականացնել ջրցող մ:
• Թ նաքիմիկատներով բ յսերի մշակ մից հետո աշխատանքների 
վերսկսման ժամկետներն իրականացնել̀ համաձայն տվյալ 
թ նաքիմիկատի օգտագործման հրահանգների:
•• Բ յսերը մշակելիս անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել 
թ նաքիմիկատների աշխատանքային լծ յթների համար 
սահմանված տևող թյնը, հաճախական թյնը, ծախսի նորմերը և 
խտ թյնները։ 
•• Թ նաքիմիկատներով մշակման և ախտահանման 
աշխատանքների ժամանակ աշխատողները պետք է օգտագործեն 
անձնական պաշտպան թյան միջոցներ՝ հատ կ պաշտպանիչ 
հագ ստ, ռետինե կոշիկներ, շնչադիմակ, հակագազ, ակնոց և 
ձեռնոցներ:
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Սատ րատոր
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Ս յն տեղեկատվական նյթը ստեղծվել է «Հայ կանայք հան ն 
առողջ թյան և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ–ի կողմից̀ 
«Կանաչ դրամաշնորհների» գլոբալ հիմնադրամի (GGF)  
ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Խորհրդատվ թյն̀ 
ջերմոցներ մ աշխատանքային պայմանների բարելավման և 
աշխատողների առողջ թյան պահպանման նպատակով» 
ծրագրի շրջանակ մ։

«Հայ«Հայ կանայք հան ն առողջ թյան և առողջ շրջակա 
միջավայրի» ՀԿ
ՀՀ, Երևան, 0019, Բաղրամյան պող. 24 բ
Հեռ./Ֆաքս̀ (+374 10) 52 36 04
Էլ. փոստ̀  office@awhhe.am
Վեբ կայք̀ http://www.awhhe.am
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