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 مجموعه آموزش فشرده 
 ی های کشور کارکنان شهرداری ها و دهیار

 

 آنچه باید یک آتش نشان بداند 12شماره : 

 ناشی از مواد شیمیایی : ۀنحوه تقسیم بندی محل حادث  

 که عبارتند از: سایت هاي حادثه مواد خطرناک معموال به سه ناحیه کاري تقسیم بندي مي شوند   

   Hot Zoneیا   یا منطقه داغ آلوده  ،منطقه ممنوعه -1

در  منطقه اي که عملیات آلودگي زدایي و فراهم سازي تجهیزات  warm zone منطقه کاهش آلودگي یا منطقه گرم  -2

 .آن انجام مي شود

 اي مواجهههیچ  در آنجا با مواد خطرناک افرادمنطقه غیر آلوده اي که   cold zone  یا منطقه سرد پاکمنطقه  -3

 ندارند.

 را تخلیه نمود وهمچنین محدوده Hot Zone حادثه ناشي از موادشیمیایي یا کاالي خطرناک باید کانون خطردر حریق یا  

warm zone  تیم رفع آلودگي مهیا نمودرا نیز براي تجهیزات مورد نیاز.  

 

نسبت به محدودهاي زرد و قرمز براي حوادث و سوانح طبقه بندي شده است که بر اساس وسعت واندازه حادثه میتوان 

 نمود. اصالح شعاع, تصمیم گیري مجدد 

 منطقه داغ یا منطقه ممنوعه Hot Zone : 

فعالیت هاي اصلي که در منطقه داغ انجام مي شوند عبارتند . منطقه اي است که حادثه شیمیایي در آنجا رخ داده است 

 :از

 ...تعیین مشخصات سایت مثل تهیه نقشه، عکسبرداري و نمونه برداري از هوا و -

 آلودگي آب هاي زیرزمیني نمونه برداري ازبا هدف ایجاد حفره در زمین  -

 خطرناکسایر مواد  و بشکه ها و مرتب سازي فعالیت هاي پاکسازي مثل جابجایي -

 خاک رفع الودگي يفعالیت هاي اجرای -

با موانع فیزیکي مثل مرزهاي بیروني باید بخوبي توسط خطوط، مخروط ها، نوار خطر یا ... عالمت گذاري شده و یا  -

 .زنجیر، فنس، راه بند و... محصور شود
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 نطقه کاهش آلودگي یا ناحیه گرمم  Warm Zone : 

 . این منطقه براي کاهشاست منطقه گرم یک منطقه انتقالي بین منطقه آلودگي و مناطق پاک یا  منطقه کاهش آلودگي -

 .ایجاد مي شوداحتمال آلودگي منطقه پاک یا سایر مناطق تحت تاثیر 

یزیکي ف ، بصورت ترکیبي با فرایند آلودگي زدایي، انتقالشده حمایتپاک یا ایجاد فاصله بین منطقه ممنوعه و مناطق  -

 آالینده ها را به مناطق پاک کم مي کند. 

 شامل ماشین آالت سنگین و وسایل نقلیه، اپراتورهاي آلودگي زدایي :و افراد  آلودگي زدایي تجهیزات -

و  مواد جاذبمثل آب( تجهیزات آلوده  انتقال مصدومان، تجهیزات حفاظت فردي )مثل بانداژ، پتو، چشم شوي، آتل و -

 .انجا نگهداري میشوندتجهیزات اطفاي حریق 

 وجود داشته باشد.... ، آب  و، صندلي نیمکتباید در انجا  که :استراحت  موقت مناطق -

محل این تاسیسات باید دور از مناطق آلوده باشد تا افراد بتوانند لباس هاي ه : کبدنتاسیسات مربوط به شستشوي  -

 .حفاظتیشان را در آورند

 

 منطقه حمایت یا منطقه سرد Support Zone or Cold Zone : 

 انجام  مصاحبه ها و .....، برگزاري جلسات ،نگهداري مواد غذایي -

پرسنلي که باید در منطقه حمایت حضور داشته باشند بسته به وظایف، متفاوت هستند. حداقل باید یک فرمانده در  -

 منطقه حمایت حضور داشته باشد. در این منطقه افراد ممکن است از لباس کار معمولي استفاده کنند. 

یکي از وظایف افراد حاضر در منطقه حمایت، آگاه سازي سازمان ها و ارگان هاي مرتبط در موارد بروز حوادث شیمیایي  -

 است. 

شماره تلفن هاي اضطراري، نقشه هاي مسیرهاي تخلیه و سویچ هاي وسایل نقلیه در منطقه حمایت نگهداري  تمامي -

 مي شوند. 

 

 

 



 

  

3 
 

 مجموعه آموزش فشرده 
 ی های کشور کارکنان شهرداری ها و دهیار

 

 آنچه باید یک آتش نشان بداند 12شماره : 

 
 

 
ssafta.imo.org.ir 

 


