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 ضوابط و مقررات شهرسازي مرتبط با مبحث مديريت بحران

 
 جاومایی مراکس درماوی ي بهداشتی 

تْذاضتی هماٍم دس تشاتش صلضلِ اص جولِ ػَاهلی است کِ دس کاسایی الذاهات  –ّا ٍ هشاکض دسهاًی جاًوایی هٌاسة تیواسستاى
ِ لشاس جای داسد. تٌاتشایي تایذ سؼی ضَد کِ هَاسد صیش دس جاًوایی ایي هشاکض هَسد تَتْذاضتی ٍ دسهاًی صهاى تحشاى ًمص تؼییي کٌٌذُ

 گیشد: 
هتش تِ ٍاحذّای هسکًَی یک هشکض دسهاًی یا ایستگاُ تا لاتلیت اًجام  055الومذٍس دس ضؼاع دستشسی حذٍد حتی -

ّای هختلف تا تؼذاد کیلَهتش ًیض یک تیواسستاى هجْض تِ تخصص 2ّای اٍلیِ ٍ دس ضؼاع حذاکثش ػولیات تشیاط ٍ هشالثت
ّای اضغشاسی اٍلیِ ٍ ساُ ّا تایذ دس هجاٍستّا ٍ تیواسستاىتخت کافی ٍجَد داضتِ تاضذ. هَلؼیت ایي هشاکض، ایستگاُ

 ثاًَیِ تاضذ.

-ّایی کِ اهکاًات دسهاًی کافی ٍجَد ًذاسد ٍ یا احتوال اص کاس افتادى آًْا دس اثش صلضلِ ٍجَد داسد، هکاىدس هحل -

 ّای صحشایی پیص تیٌی ضَد. ّایی تشای احذاث تیواسستاى

ّای اصلی تشیاط حل فشٍد تالگشد دس هحلاهکاى تَلف ٍسایل ًملیِ جْت تخلیِ ٍ سَاس کشدى هصذٍهیي ٍ ًیض ه -
 دس ًظش گشفتِ ضَد.

ّای تْذاضتی، حوام ٍ تجْیضات گٌذصدایی( تِ تؼذاد کافی دس ًماط هختلف ّای تْذاضتی )ضاهل سشٍیسایستگاُ -
آب  ای تاضٌذ ٍ اصّا تایذ ًضدیک تِ فضاّای تخلیِ هحلی یا هٌغمِالومذٍس ایي ایستگاُسغح ضْش پیص تیٌی ضَد. حتی

 هٌذ تاضٌذ.سالن ٍ کافی ٍ سیستن فاضالب هٌاسة دس ضشایظ تحشاًی تْشُ

 

 عرضه ي تقاضای خدمات درماوی در زمان بحران
اهکاًات ٍ تجْیضات تیواسستاًی هَجَد دس ضْشّا هؼوَال اهکاى پزیشش تؼذاد صیاد هصذٍهاى ًاضی اص تالیای عثیؼی سا ًذاسد ٍ 

ایي ضشایظ ػوذتا تا تٌگٌاّا ٍ هطکالت صیادی هَاجِ است. تشخی اص ایي هطکالت تِ ضشح صیش  ػولیات اهذاد ٍ دسهاى اضغشاسی دس
 تاضٌذ:هی

 الذاهات ٍسیغ ٍ صیادی دس صهاى تسیاس کَتاّی هَسد ًیاص است.  -

ّا ٍ ًیض ّای تیواسستاىای ساختواىای ٍ غیش ساصُتِ ػلت خشاتی ٍ خساسات ٍاسدُ دس اثش صلضلِ تِ اجضای ساصُ -
دّی تِ هجشٍحیي ٍ هصذٍهیي ًثَدُ ّا لادس تِ سشٍیسغغ ضشیاًْای حیاتی سشٍیس دٌّذُ تِ آًْا، تسیاسی اص تیواسستاىل

 ضًَذ. ٍ حتی هجثَس تِ تخلیِ تیواساى تستشی دس آًجا هی

دست ضًَذ ٍ لاتلیت پزیشش هصذٍهیي تا جشاحت ضذیذتش سا اص هٌاتغ هَجَد سشیؼاً تا هصذٍهیي سشپایی اضثاع هی -
 دٌّذ. هی

ّا ٍ ضثکِ فشهاًذّی ػولیات فشهاًذّی ٍ ستادی هشتَط تِ هشاکض دسهاًی تِ ػلت صذهات ٍاسدُ تِ ساختواى -
 ضًَذ. ساًحِ هختل هی

 تیٌٌذ ٍ دس دستشس ًیستٌذ. تسیاسی اص پشسٌل ٍ ًیشٍّای تْذاضتی ٍ دسهاًی دس اثش ساًحِ آسیة هی -

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  



 پ

 

 1400اسفىد   14        

5 March 2022 

 1443 شعبان 2

ي 
ها

ه 
وز

آم
ن

را
بح

ت 
ري

دي
م

 
ره

ما
ش

 
26 

 ضَد. ّا ٍ ... هختل هیسفتي هٌاتغ ٍ ًیشٍّا، اًسذاد ساُخذهات پطتیثاًی دسهاًی تِ سثة اص تیي  -

 

 افسایش تًاوایی مراکس درماوی
الؼادُ صهاى تحشاى ضشٍسی ّا ٍ هشاکض دسهاًی دس پاسخگَیی تِ ًیاصّای فَقاًجام الذاهات صیش تشای افضایص تَاًایی تیواسستاى

 است:
ای، ضشیاًْای حیاتی )آب، ای، غیشساصُّای ساصُجٌثِّای هْن ٍ حیاتی تیواسستاًْا اص هماٍم ساصی ساختواى -

 ٍلفِ تاضٌذ. سساًی تیّای ضذیذ لادس تِ خذهتتشق، تلفي، سَخت، فاضالب ٍ ... ( ٍ دستشسی تِ ًحَی کِ دس صلضلِ

 هحل سکًَت پشسٌل دسهاًی دس ًضدیکی هحل کاس ایطاى لشاس گیشد. -

 افی رخیشُ ساصی ٍ لاتل دستشسی تاضذ.الالم ضشٍسی ًظیش داسٍ، خَى ٍ ... تِ هیضاى ک -

 لاتلیت افضایص اتؼاد فیضیکی ٍ ػولیاتی تیواسستاًْا دس صهاى ٍلَع تحشاى ایجاد ضَد.  -

 تیٌی ضَد.جْت جلَگیشی اص اصدحام دس هحذٍدُ تیواسستاًْا، هحلْایی جْت تشیاط ٍ تفکیکی هسذٍهیي پیص -

 تیٌی ضَد.هحل ٍ اهکاًات الصم تشای ًگْذاسی هَلت اجساد پیص -

 

 تأمیه آب ي آذيقه اضطراری
تاضذ. هؼوَال دس اثش صلضلِ هٌاتغ تاهیي غزا ٍ تأهیي آب ٍ غزا دس ضشایظ اضغشاسی یکی اص هْوتشیي اسکاى هذیشیت تحشاى هی

 ضَد.ضثکِ آب هَجَد دچاس آسیة ضذُ ٍ اهکاى تاهیي آب ٍ غزای هَسد ًیاص هحذٍد هی
 اضغشاسی ٍ تاهیي آرٍلِ ػثاستٌذ اص:هؼیاسّای هْن عشاحی ضثکِ آب 

تیص اص یک هٌثغ تاهیي آب دس سغح هحالت ٍ تخطْای هْن ضْش دس ًظش گشفتِ ضَد )هثال استفادُ اص ضیشّای  -
 تشداضت دس کٌاس هٌاتغ رخیشُ آب ٍ یا چاُ آب(.

 تیٌی ضَد.ضثکِ تاهیي آب دس ضشایظ اضغشاسی )چاُ ٍ هخاصى سشپَضیذُ آب( دس سغح ضْش پیص -

سیضی الصم تشای تاهیي آب ضشب هصشفی تشای تؼذ اص تحشاى اًذیطیذُ ضَد )ًظیش ایجاد هخاصى کَچک تا شًاهِت -
 لاتلیت گشدش آب دس سغح ضْش(

اًثاسّایی جْت رخیشُ هَاد غزایی تا لاتلیت تؼَیض ٍ جایگضیٌی هٌظن دس هٌاعك هٌاسة تِ دٍس اص حطاست  -
 هَری یا هَش ایجاد ضَد.

 ّای غزایی دس صهاى تحشاى تش اساس تَصیغ جوؼیت، تشاکن ساختواًْا.کتشًاهِ اسائِ کو -
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