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 :  پزشکی تخلیهو  ادمدا حطر تهیه

 اريضطرا یطاشردر  پزشکی سانیر ادمدا حطر اي، منطقه پزشکیو  اديمدا کزامر همچنینو  نمازسا پزشکی تمکاناا سساا بر
 میگویند. medical planباید پیش بینی شود که به این طرح  نقلیو  حمل تمکاناا همچنین.   ددگر ینوتد باید

 :  اريضطرا کنشوا حطر ردمودر  سانیر  عطالا 

 .  نماید مطلع اريضطرا ضعیتو يیزر حطررا از  یرز يههاوگر باید نمازسا
  حریقو   سانیر ادمد... ا فرماندهی مثل میباشند اريضطرا یطاشردر  هشد تعریف يمسئولیتهاداراي  که نکنارلف( کاا

 .  دشو گرفته هبهر نهاآ تخدمااز  ستا ممکن کهاي  منطقه اريضطرا ت( خدماب
   نهمسایگاو  نفرمایارکا ، رانپیمانکا جملهاز  گیرند ارقر تاثیر تحت ستا ممکن که نینفعاو ذ نکنارکا ( کلیهج

 ینا باشد. شتهدا تاثیردر آن  مختلف ادفرا اتنظرو  ددگرانجام تیمی  و  هیوگر رتبصو باید ايضطرا یطاشر حطرو  نپال تهیه
 تهیه از  . بعد  باشد   HSE نشناسارکا،  پزشکی تیم سرپرست  ، نشانی تشآ عملیاتی يحدهاوا نسرپرستااز  متشکل باید تیمها

 اردمو همه که دشو حاصل نطمیناا تا لکنتر مربوطه تیم توسط یگرد ریکبا پالنها باید اريضطرا نمودارها ،  چارتها و پالن هاي
 ییاجرا حکمو  ددگر تصویبو  تائید حیصالذ ادفرا توسطبایستی   هشد تهیه يطرحها سپس  اردند دجوو خطاییو  هشد هیدد

  بگیرند.

 یطاشرو  مکانی اتتغییر جملهاز  نمازسادر  اتتغییر دیجاا با ستا ممکن اريضطرا یطاشر يطرحها :  اتتغییر مدیریت 

    .گیرند ارقر بینیزبا ردمو اتتغییر دیجاا با یاو  یکساله مانیز يهادر دوره  باید الذ نددگر تغییر رچاد عملیاتی

 :  اريضطرا یطاشر با مقابله ايبر گیدماآ دیجاا

 . دمیگیر منجاا یلذ تمااقدا اريضطرا یطاشردر  گیدماآ دیجاا ايبر

  : شیزموآ يیزر برنامه  

 همیتو ا عنو سساا بر شهازموآ ین.ا  ددمیگر اربرگز مختلف يههاوگر ايبر شیزموآ يها برنامه ه،شد تهیه يطرحها سساا بر
 .ددمیگر اجرو ا ینوتد گانهاجد  وهگر هر ايبر ادفرا مسئولیت

  اريضطرا یطاشر نپالدر  زشموآ نقش

 صالحیت باید ادفرا ین.ا نماید تعیین ادفرا یمنا تخلیه به کمک یا اريضطرا یطاشر با مقابله جهت اديفرا بایست می نمازسا
در  طالعاتیا کسی هر بایست می نمازسا.در  دشو می کسب زشموآ با صالحیت ینا عظما بخش . باشند شتهرا دا رینکاا

 یطاشردر  نندابد تا باشند هیدرا د شهاییزموآ صخصو یندر ا باید پرسنل کلیه. باشد شتهدا اريضطرا یطاشر نپال صخصو
 :  .دشو ارتکر یرز اردمودر  باید ها زشمو. آبکنند نباید هائیرکا چهو  بکنند باید چه اريضطرا
 .   کند تغییر نپال که هنگامی - 
 .   کنند تغییر پرسنل که هنگامی -
 . کند تغییر نپالدر  پرسنل مسئولیت که هنگامی -

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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 . نمازسا سنجی زنیا حسب بر هما شش یا یکساله مانیز يهادوره  -  

   ؟باشد ارديمو چه شامل باید اريضطرا یطاشر زشموآ

 يپاسخها ند، رو حفاظتی تمااقدا اعنوا ر،کا محیطدر  اتتهدیدو  اتخطر اعنوا ردمودر  تطالعاا اد،فرا مسئولیتو  نقش 
از  دهستفاا ري،سرشما ندرو پناهگاهها محل ،شرکتاز  یمنا وجخر يههارا ،هیاردهشدو  سانیر عطالا يندها، رو اري،ضطرا

 يکمکهاو  تنجاو  ادمدو، ا نیابحرو  مهم اتتجهیز ختناندا رکاو از  تشآ دنکر شخاموروش  ،حفاظتیو  یمنیا اتتجهیز
 و... لیهاو

 داد؟ منجاا انتو می شکالیا چه بهرا  ها زشموآ

 و ...  پاسخو  پرسش ،منظم يها تمرین ،سمیر يها زشموآ ك،مشتر تجلسا

 :باشد یرز اردمو شامل بایستی نکنارکا عمومی يشهازموآ 
  اريضطرا یطاشردر  ادفرا يمسئولیتهاو  نقش ها -1

 اريضطرا یطاشرو  ها انبحر اعنوا با شناییآ -2

 حریق يطفاا يهاو و روش  حریق -3

  حریق يطفاا سایلو با رکا -4

 تجمع يمحلهاو  منا يمحلهاو  ارفر يهاو راه  یمنیا عالئم -5

 نهاآ تاثیرو  شناخت يهاو راه  شیمیایی ادمو -6

 بسته يفضاها بهورود  تماالزو ا بسته يفضا اتمخاطر -7

  لزلهز اتثرا کاهش با مقابله يهاو راه  لزلهز اتمخاطر -8

 ppeنحوه استفاده از وسایل حفاظت شخصی  -9

 چگونگی قطع منابع انرژي -10

 

 

 

  
 


