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Հիշեցում ծնողներին

ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ  
ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ 
ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻՑ
Երբ ուլտրամանուշակագույն (ՈՒՄ) ճառագայթումը 
միջին կամ բարձր աստիճանի է հասնում, 
հատկապես ժամը 11:00 - 17:00 ընկած 
ժամանակահատվածում, հարկավոր է ճիշտ 
պաշտպանվել արևից` մնալով ստվերում, կրելով 
գլխարկ, արևային ակնոցներ, մարմինը ծածկող 
հագուստ, օգտագործելով արևապաշտպան քսուք:

Օզոնային շերտը գտնվում է մթնոլորտի վերին 
շերտերում` 10-20 կմ բարձրության վրա: Այն 
կլանում է արևի ՈՒՄ վտանգավոր ճառագայթման 
մեծ մասը`պահպանելով կենսոլորտն այդ 
ճառագայթման վնասակար ազդեցությունից: 
Որքան շատ է պակասում օզոնի քանակությունն 
օզոնային շերտում, այնքան ավելի շատ ՈՒՄ 
ճառագայթներ են հասնում Երկրի մակերևույթ` 
առաջացնելով վնասաբեր հետևանքներ:

ՈՒՄ ճառագայթման 
ինդեքսը

ՈՒՄ 
ճառագայթման աստիճանը

< 3 Ցածր 

3 - 5 Միջին

6 - 7 Բարձր

8 -10 Շատ բարձր

>10 Էքստրեմալ

Այս գրքույկը մշակվել է շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից  
առողջապահության նախարարության հետ համատեղ և տպագրվել է 
շրջակա միջավայրի նախարարության և ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական 
զարգացման կազմակերպության հետ համատեղ իրականացվող 
«Ինստիտուցիոնալ համակարգի հզորացում և կարողությունների  
ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում:

Կազմի նկարի հեղինակ` Անահիտ Հակոբյան, 6 տարեկան,  
Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվան թիվ 51 հիմնական դպրոց

Օզոնային շերտի պահպանության ծրագիր
Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 3

Հեռ.` (+374 11) 818 - 532
Էլ. հասցե` armozon@gmail.com 
Կայք` www.saveozone.am  
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Բարև՜, ես Արևն եմ:
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Ես բազմաթիվ աստղերից մեկն եմ, որոնք գտնվում են երկնքում: 
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Ես այստեղ  
շատ կարևոր 
աշխատանք  
ունեմ. 
փոխանցելով  
իմ ջերմությունը̀   
ես ապահովում եմ 
կյանքը Երկիր 
մոլորակի վրա, 
որտեղ դուք 
բոլորդ ապրում եք:



4

Իմ ջերմության շնորհիվ ծաղկում են  
ծառերը և հասունանում է միրգը:
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Ինձնից, սակայն, երբեմն պետք է զգուշանալ, 
որովհետև իմ ճառագայթների ազդեցության տակ 
երկար մնալը կարող է ձեզ վնասել:
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Ձեզ ինձանից 
պաշտպանում է 

օզոնային շերտը 
հովհանոցի պես, 

բայց քանի դեռ 
այն վնասված է, 

անհրաժեշտ է 
պաշտպանվել 

ինքնուրույն:



Պաշտպանվելու 
համար 
անհրաժեշտ է 
հետևել այս 
կանոններին: 

Դեմքը, աչքերն  
ու մարմինը 
պաշտպանելու 
համար պետք է 
կրել գլխարկ, 
ակնոց և 
ամառային 
երկարաթև 
հագուստ:
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Մնացած բաց հատվածների համար պետք է 
օգտագործել արևապաշտպան քսուք: 



Պետք չէ տանից դուրս գալ ցերեկային շոգ ժամերին: 
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Իսկ եթե ստիպված եք, ապա աշխատեք մնալ ստվերում:
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Այսպիսով` զգուշացեք իմ 
ճառագայթներից և միշտ հիշեք դրանցից 
պաշտպանվելու կանոնները, որպեսզի 
առողջ մեծանաք: 
Վայելե՛ք իմ ջերմությունը̀  լինելով 
պաշտպանված:
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Գուշակիր՝ ի՞նչ է, փոքրիկ ու բարակ,
Գարնանն ենք նրան թողնում հողի տակ,
Երբ մեծանում է ու հասակ առնում,
Եվ միրգ է տալիս, և շվաք անում:

Ծառ

Երբ մթնում է՝ հուզում, թախծում,
Մրմջում է ու արտասվում,
Ի՞նչն է ջրում դաշտ ու անտառ՝
Լինի գարուն, աշուն, ամառ:

Անձրև

ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ  ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատասխանները նկարիր շրջանակներում։
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Տիրոջ հետ է նա քայլում,
Ընկնում, ելնում, այլալվում,
Իսկ երբ տերը կողքին չէ,
Նա ցնդում է, վերանում:

Ստվեր

Պայծառ ժպտում է կապույտ երկնքից,
Ծիլերն է հանում մայր հողի գրկից,
Աշխարհին տալով իր պայծառ լույսը՝
Դառնում է կյանքի խորհուրդն ու հույսը:

Արև




