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 انواع حوادث

 Serious Accidentجدی  ادثحو

 را دارد:  یلذ يپیامدها دیجاا پتانسیل که دمیشو قطالا يها ادیدرو به

 .نفر  چنداز  بیش سالمتو  یمنیروي ا تاثیر -

 . تولیددر  هنشد يیزر برنامه يها توقف دیجاا  -

 .    ورمجا يها حدوا ايبر یمنیا يیسکهار دیجاا -

 سمی يهازگا نشت،   نفتیو  شیمیایی ادمو شیزر، نفر چند به سیبآ یا گمر به منجر بستدار شیزر لمثا انبعنو 

 دارد. دجواي و ناحیهو  محلی منابع ريهمکاو  دنکر بسیج ممستلز که،

 Major Accidentه عمد ادثحو

 محیط الموا ادفرا ايبر میزآ فاجعه یا شدید يپیامدها به منجر که شرکت يها تعملیا کلیهدر  هنشد لکنتر ادخدر

 رجخا یا خلدا ستا ممکن همچنین. باشد يتاخیر یا نیآ ستا ممکن پیامدها ین.ا دبشو نمازسا تشهر یا یستز

 : باشد می یرز هبالقو يها پیامد شامل که باشد سایت

 نفر چندین سالمتو  یمنیروي ا بر تاثیر -1

 هنشد يیزر برنامه کامل توقف  -2

  نفر چندین گمر   -3

  خانهرکا يها زمراز  رجخاو  ورمجا يها حدوا ايبر یمنیا يیسکهار دیجاا -4

 يها سیبآ یا ر،نفجاا ،حریق به منجر که لشتعاا قابل یا سمی تمایعا زنمخا گرفتن ارقر خطر ضمعر:در لمثا 

 .دبشو سمی

 (Escalation)  تشدید 

 نتیجهو در  مناطق سایرو  اتتجهیز به سمی يهازگا رنتشاو ا ر،نفجاا زي،سو تشاز آ ناشی يپیامدها شگستر

 كخطرنا ادخدر یک يپیامدها یشافزا

 (Chemical Explosion)شیمیایی  رنفجاا

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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 تشآ جبهۀ بشتا یاو/ اقحتراز ا حاصل نجریا نماند سمحبو لیلد به که لشتعاا قابل مه یا زگا یک شدید اقحترا

 .کند می تولید ريفشا اتثرا ،شعله مسیردر  نعامو دجوو جهت به

 (Physical Explosion)   رنفجاا فیزیکی رنفجاا

 يقو رفشا لکتریکیا تخلیۀ یا رفشا تحت نمخز یک شکست مانند هشد هخیرذ ژينرا ناگهانی نشداز آزاد  حاصل 

    مینز به

 (Evacuation) لنتقاا  

  اريضطرا منطقهاز  ادفرا لکنتر قابلو  هشد يیزر حطر جابجایی

 (Escape) ارفر    

    وريضر منطقهاز  ادفرا لکنتر قابل غیر عزیمت

 ( Rescue)تنجا  

  منا محل یک به كخطرنا محلاز  ادفرا دنکر جابجا

 (Area Classification)  مناطق يبند طبقه

  كغیرخطرناو  كخطرنا مناطق به تتاسیسا يبند تقسیم

 (EMS) اريضطرا یطاشر مدیریت سیستم   

 :  میباشد یلذ يفعالیتها مجموعه شامل اريضطرا یطاشر مدیریت

 هبالقو اريضطرا يضعیتهاو و یطاشر شناسایی- 1

  اريضطرا يضعیتهاو اي(بريیزر ح)طريیزر برنامه-2

  اريضطرا یطاشردر  کنشوا ايبر گیدماآ دیجاا-  3

  کنشوا /  رمانوو  تمرین-  4

 اصالحی تمااقدا / حصالو ا بینیزبا-   5

 .  نددگر دیجاا محیطی یستو ز شتیابهد، یمنیا مینهز سهدر  نندامیتو اريضطرا یطاشر

  یهازسو تشآ مثل یمنیا اريضطرا یطاشر -

 دار گیرو وا گیر همه يیهاربیما مثل شتیابهد اريضطرا یطاشر -

 بهاو آ محیطدر  سوختی ادمواز  ديیاز حجم نشد هار مثل محیطی یستز اريضطرا یطاشر - 

 اريضطرا یطاشر مدیریت ايجرو ا ارستقرا

 : نمازسادر  هبالقو اريضطرا يموقعیتها شناسایی

 .  دنمو شناساییرا  نمازسادر  هبالقو اريضطرا يموقعیتها انمیتو مختلفی يههااز را
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 یستز يها جنبهو  یسکهار سیربر:  محیطی یستز يها جنبهو  اتخطر یابیو ارز شناسایی نتایج سیربر لف(ا 

از  ناشی اريضطرا یطاشر ایر.ز  باشد اريضطرا يموقعیتها شناخت هرا بهترین ندامیتو نمازسادر  هبالقو محیطی

 ايبر نعامو عنودو  اتخطر لکنتر بحث.در   شوند شناخته اتخطر شناسایی مرحلهدر  نندامیتو که هستند ثیادحو

 به اتخطر کنترلی سیستم.در   فاعید سیستم يیگرو د کنترلی سیستم یکی ددمیگر تعریف ادثحواز  يجلوگیر

   ايبر فاعید يسیستمها ما.ا  ددگر يجلوگیر ادیدرو یا ثهدحا به نهاآ نشد تبدیلاز  تا لکنتر، مختلف يشهارو

 میشوند حیاطر ثهدحا اتثرا تشد کاهش،  ايبر فاعید يسیستمهااز  یکی اريضطرا یطاشردر  کنشو وا گیدماآ

 فاعید سیستمدر  نقصو ثهدحا باعث ندامیتو کنترلی يسیستمهادر  نقص.  ندومیر رشما به ادثحو تشد لکنتر

 . ددگر اريضطرا یطاشر نتیجهو در  ثهدحا تشدید باعث ندامیتو

 شناختدر  ندامیتو نمازسادر  ادثحو شبهو  ادثحو سیربر:  رخ داده ادثحو شبهو  ادثحو سیر( برب

 هشد منجاا تمااقدآن و ا قباعوو  زيسو تشآ ادثحو سیربر لمثا انبعنو.  باشد موثر ربسیا اريضطرا يموقعیتها

 مجسم نمازسا یک مختلف يقسمتهارا در  زيسو تشاز آ ناشی اريضطرا موقعیت ندامیتو ثهدحا وزبر نمادر ز

 . نماید

 اريضطرا یطاشر دیجاا ییاهوآب و  یطاشر مینهدر ز هشد منجاا يها سیربرو  ت( مطالعاج

 :نمایند

 ايبر که میکند یتاهد سمتی بهرا  نمازسا منطقهدر  لزلهز وزبر به طمربو بقاسوو  منطقه دنبو گسلی لمثا انبعنو

وقوع زلزله برنامه ریزي و امادگی داشته باشد. همچنین براي مناطق سیل خیز ،طوفان خیز و غیره... باید چنین باشد 

 وتمتفا اريضطرا یطاشر مکانی موقعیتو  یطاشر همچنینو  اتخطرو  فعالیتع نو به بنا نمازسا هردر  ینابنابر

و  ییاهوآب و  یطاشر حسب بر وژهپر هردر  هستند نیکسا يها وژهپرداراي  که مانهاییزسا حتی.  دبو هداخو

را ،  اريضطرا يموقعیتها وژهپر هر ايبر باید نمازساو  دبو هداخو وتمتفا اريضطرا يضعیتهاو  مکانی موقعیت

 .نماید يیزر برنامهآن  ايبرو  شناسایی

 

 

 

 


