
დანართი N2

არაკონვენციურ გემებზე სამაშველო აღჭურვილობების მინიმალური მოთხოვნები

სამაშველო აღჭურვილობა

Life Saving Appliances

ნაოსნობის რაიონი
Navigation area

არაკონვენციური გემები
საერთაშორისო ნაოსნობაში

Non Convention Vessels in
international Navigation

6 საზღვაო მილი
Nautical Mile

12 საზღვაო მილი
Nautical Mile

1.პიროტექნიკა
Pyrotechnic

(გარდა ნიჩბიანი და მოტონავებისა)
(Except for oar and motor boats)

ღამის ნავიგაციისათვის
1ც-პარაშუტიანი სასიგნალო
მაშხალა
Rocket Parachute Flare

1ც-ხელის სასიგნალო მაშხალა
Hand Flare

2ც-პარაშუტიანი სასიგნალო
მაშხალა
Rocket Parachute Flare

1ც-ხელის სასიგნალო
მაშხალა
Hand Flare

1ც-მოტივტივე საკვამლე
სიგნალი
Buoyant Smoke Signal

2ც-პარაშუტიანი სასიგნალო
მაშხალა
Rocket Parachute Flare

2ც ხელის სასიგნალო მაშხალა
Hand Flare

2ც-მოტივტივე საკვამლე სიგნალი
Buoyant Smoke Signal

2. სამაშველო ჟილეტები
სასტვენითა და განათებით
Lifejackets with Light and Whistle
(დღის ნაოსნობისათვის სამაშველო
ჟილეტები მხოლოდ სასტვენით,
For Day Navigation Lifejackets with
whistles only).

ა) ყველა გემისათვის, ადამიანთა მაქსიმალური რაოდენობის 100%-თვის
For any Type of  Vessel  100% capacity of persons

ბ) სამგზავრო გემებზე დამატებით:
-საბაშვო ჟილეტების რაოდენობა შეესაბამებოდეს გემზე მგზავრ ბავშვთა მაქსიმალურ რაოდენობას.
On passenger ships, number of children’s Life Jackets must be appropriate to quantity of the children
-ჟილეტების რაოდენობა უნდა შეადგენდეს, გემზე ადამიანთა მაქსიმალური რაოდენობის 10%-ს.
On passenger ships, number of extra life jackets must be  10% of  total quantity of persons on board.

3.სამაშველო რგოლი
Lifebuoy

18მ/m≤50მ/m - 2ც (1ც მანათობლით, 1 ც-30მ თოკით) / 2pcs(1pc with light, 1 pc with 30m line

50მ/m≤80მ/m - 4ც (2ც მანათობლით, 2 ც-30მ თოკით) / 4pcs (2pcs with light; 2 pcs with 30m  line;)

80მm≤100მ/m- 6ც (3ც მანათობელით, 3 ც-30მ თოკით) / 6pcs (3pcs with light; 3 pcs with 30m line;)

100მ/m≤150მ/m - 10ც (4ც მანათობლით, 4ც-30მ თოკით, 2ც -კვამლის შუშხულა & მანათობლით)



შენიშვნები:
ბუქსირი რომლის სიმძლავრე 750 კვ და მეტია დამატებით: 1ც-თერმული დამცავი /2ც-ჰიდროკოსტუმი /1ც-

თოკის სასროლი აპარატი

*1-თუ გემზე არ არის სამაშველო ტივი , ცურვის რაიონი შეიზღუდოს 6 საზღვაო მილამდე.
*2-არ ეხება 12-მილიან ზონაში მცურავ ტენდერებს, სწრაფმავალ კატარღებს, სასეირნო კატარღებს, იახტებს.

10pcs (4pcs with light, 4pcs with 30m line, 2pcs - with smoke & light)

4. სამაშველო ტივი
(ხისტი ან გასაბერი)
Life raft (rigged or inflatable)

იხილეთ შენიშვნა/ See Note:  *1; *2;*3
N/A

ადამიანთა მასქსიმალური
რაოდენობის 100%-თვის,
თუ ≥5 ადამიანია.

100% capacity of persons if
≥5per

ადამიანთა მასქსიმალური
რაოდენობის 100%- თვის

100% capacity of persons

5. სამაშველო ნავი
Life boat

N/A N/A თუ სიგრძე ≥75 მეტრზე *4
If length ≥75 mtr *4

6. სამძებრო ნავი
Rescue boat

N/A N/A N/A

7. თერმული დამცავი
Thermal Protective Aid

N/A N/A 2ც
2pcs

8.ჰიდროკოსტუმი
Immersion Suit

N/A N/A 2ც
2pcs

9. თოკის სასროლი აპარატი
Line Throwing appliance

N/A N/A 1ც
1pc

10.ავარიული საევაკუაციო
სასუნთქი აპარატი
EEBD
IMO ცირკ/Circ. –MSC/Circ.1081

N/A N/A
1ც
1pc



*3-სამგზავრო  გემის  მიმართ - განუსაზღვრელად ცურვის რაიონისა, ადამიანთა მაქსიმალური რაოდენობის
100%- თვის.

*4- ადამიანთა მაქსიმალური რაოდენობის 100% -თვის გემის ორივე მხარეს, ან გემის ბორტზე ორივე მხრიდან
ჩაშვების შესაძლებლობით.

აღნიშნული სამაშველო აღჭურვილობა არ ეხება იახტებს.


