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  ERP=Emergency Response Plan برنامه پاسخ در شرایط اضطراری

 

٘ـذٜ اػت وٝ ٔي تٛا٘ذ ثبػج ٔشي ٚ يبكذٔبت  ٚضؼيت اضغشاسي ٚضؼيتي غيشلبثُ پيؾ ثيٙي ٚ ثش٘بٔٝ سيضي

وبُٔ فشآيٙذٞب ، ػّٕيبتٟب ، كذٔبت صيؼت ٔحيغي ٚفيضيىي  جذي ثٝ پشػُٙ ،ٔـتشيبٖ يبجبٔؼٝ ، تٛلف

عجيؼي ٚيبػبختٝ دػت ثـش ثبؿذ. ٚاوٙؾ ٘ؼجت ثٝ ٚضؼيت اضغشاسي  ؿٛد. ٚضؼيت اضغشاسي ٔيتٛا٘ذ

ٖ ا٘ؼبٟ٘ب ، ٔٙظٛس ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ آحبس يه حبدحٝ / ثحشاٖ ٚ ثٝ ٔٙظٛس ٘جبت جب فؼبِيتٟبيي اػت وٝ ثٝ

 كذٔبت جؼٕي يب سٚحي ٚ پيـٍيشي اص آػيجٟبي آتي ا٘جبْ ٔي ؿٛ٘ذ. عشح ٚاوٙؾ اضغشاسي وبٞؾ

ثؼجبست ديٍشايٗ  .ٔجٕٛػٝ اػٕبِي اػت وٝ ايٕٙي وبسفشٔب ٚوبسوٙبٖ سا دسؿشايظ اضغشاسي تضٕيٗ ٔي وٙذ

عشح ٚاوٙؾ  اػت. عشح ؿبُٔ: فشآيٙذآٔبدٌي ،وبٞؾ سيؼه، ٚاوٙؾ ٚػبدي ػبصي ٚضؼيت اضغشاسي

اػٕبِي سا ؿشح ٔي دٞذ وٝ  اضغشاسي ٟٕٔتشيٗ جضء آٔبدٌي دسٔمبثُ ٚضؼيت اضغشاسي اػت. ايٗ عشح

 .ٍٟ٘ذاسد وبسوٙبٖ سا دسؿشايظ اضغشاسي ايٕٗ

 :اضطراري عبارتنذاز عناصراصلي يک طرح واکنص

 اضغشاسي سٚؿٟبي اجشايي جٟت ٌضاسؽ دٞي ؿشايظ •

 (ػيؼتٕٟبي ٞـذاسدٞٙذٜ) ثٝ وبسوٙبٖ دسٚضؼيت اضغشاسيسٚؿٟبي اجشايي جٟت اعالع دادٖ  •

 سٚؿٟبي اجشايي ٔب٘ٛس ٚ تخّيٝ •

 اجشايي ؿٕبسؽ افشاد سٚؿٟبي •

 ٚپضؿىي ٚظبيف ٚٔؼئِٛيتٟبي افشاد دسالذأبت ٘جبت •

 ؿشح چٍٍٛ٘ي آٔٛصؽ پشػُٙ •

 .ختٝ ٔي ؿٛدعشح ٚاوٙؾ اضغشاسي ٚ ٚاوٙؾ ثٝ ؿشايظ اضغشاسي پشدا دسايٗ ٔمبِٝ ثٝ ٘حٜٛ ايجبد يه

 ؿشايظ اضغشاسي ، عشح ٚاوٙؾ اضغشاسي ، ايٕٙي ، آٔبدٌي :ِغبت وّيذي

 مقذمه

آٔذٖ خؼبسات صيبدي ثٝ كٙبيغ ٚ ٔشي افشاد ثؼيبسي ٔي ؿٛد. ؿشايظ  ٞشػبِٝ ؿشايظ اضغشاسي ثبػج ٚاسد

ي ثٝ ثيٙي ٚ عشاحي ٘ـذٜ اي اػت وٝ ٔي تٛا٘ذ ٔٙجش ثٝ ٔشي افشاد يب آػيت جذ اضغشاسي ٚضؼيتي پيؾ

 ٔـتشيبٖ يب جبٔؼٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ثبػج تٛلف ػّٕيبت وبسي ٚ كذٔٝ ثٝ ٔحيظ ؿٛد. ايٗ ؿشايظ ٔي وبسوٙبٖ ،

ايٗ ؿشايظ ٚ تخّيٝ  تٛا٘ذ ثشاي ٞش وؼي ، دس ٞش جبيي ٚدسٞش صٔب٘ي پيؾ آيذ ٚ ثبيؼتي ثٝ ٔٙظٛس ٔمبثّٝ ثب

ٛد. ثٟتشيٗ ساٜ حفبظت اص وبسوٙبٖ ٚ ٕ٘ ٔىبٖ ٞبي وبسي دس ٍٞٙبْ ٚلٛع ايٗ ؿشايظ آٔبدٌي ٞبي الصْ سا وؼت

ٚايجبد يه عشح ٚاوٙؾ اضغشاسي خٛة ٔي ثبؿذ. چٖٛ  ٔحيظ ٞبي وبسي ا٘تظبس داؿتٗ ٚلبيغ غيشٔٙتظشٜ

ثحشاٖ ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ خٛثي ٚ ٔٙغمي فىش وٙٙذ، ثٙبثشايٗ ثؼيبس ٟٔٓ اػت وٝ  تؼذاد وٕي اصافشاد ثٝ ٍٞٙبْ ٚلٛع

 دٌي ٞبي الصْ ايجبد ؿٛد. ؿشايظ اضغشاسي ٔي تٛا٘ذ عجيؼي ٚيبثشاثش چٙيٗ ؿشايغي آٔب جٟت ٚاوٙؾ دس

ٔٛاد ؿيٕيبيي  ػبختٝ دػت ثـشثبؿذ، اص لجيُ ػيُ، عٛفبٖ ، حشيك ، آصاد ؿذٖ ٌبصٞبي ػٕي ، سيخت ٚ پبؽ

 . ، حٛادث ساديِٛٛطيىي ٚ اغتـبؿبت ٔشدٔي

http://www.emdadgar.com/forum/showthread.php?tid=5024&pid=13872#pid13872


 ٖ آحبس آٖ ٚ ثٝ ٔٙظٛس ٘جبت جبٖٔٙظٛس ٔمبثّٝ ثب يه حبدحٝ يب ثحشاٖ ٚ ثٝ حذالُ سػب٘ذ فؼبِيتٟبيي وٝ ثٝ

ٚاوٙؾ ثٝ  ا٘ؼبٖ ٞب ، وبٞؾ كذٔبت جؼٕي يب سٚحي ٚ پيـٍيشي اص آػيت ٞبي آتي ا٘جبْ ٔي ؿٛ٘ذ سا

ؿشايظ اضغشاسي تضٕيٗ ٔي  ٚضؼيت اضغشاسي ٔي ٘بٔٙذ ٚٔجٕٛػٝ اػٕبِي وٝ ايٕٙي وبسفشٔب ٚ وبسوٙبٖ سا دس

عشح ؿبُٔ فشايٙذ آٔبدٌي ، وبٞؾ سيؼه ٚ  ديٍش ايٗ ٕ٘بيذ عشح ٚاوٙؾ اضغشاسي ٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد، ثؼجبست

 .اػت ػبدي ػبصي ٚضؼيت اضغشاسي

 اضطراري طرح واکنص

ؿشايظ اضغشاسي ثبِمٜٛ اي وٝ ٔي تٛا٘ٙذ دس  ثٝ ٍٞٙبْ ايجبد عشح ٚاوٙؾ اضغشاسي ثبيذ اص جٙجٝ ٞبي ٔختّف ،

ثب سيؼه ٞبي ٔٛجٛد دس ٔحيظ وبس  ٕ٘ٛد. ايٗ عشح ثبيذ ٔشتجظ ٔحيظ وبس سخ دٞٙذ سا دس ٘ظش ٌشفت ٚ ثشسػي

خلٛف تٕبْ ٔٙبثغ ثبِمٜٛ ؿشايظ اضغشاسي ثبؿذ. ايجبد عشح ٚاوٙؾ اضغشاسي ثٝ  ثٛدٜ ٚ ؿبُٔ اعالػبتي دس

دسٔحيظ  وٝ اسصيبثي خغشات ثٝ ٔٙظٛس تؼييٗ ايٙىٝ چٝ خغشات فيضيىي يب ؿيٕيبيي ٔي تٛا٘ٙذ ايٗ ٔؼٙبػت

اضغشاسي ثبيذ ؿبُٔ ٔٛاسد  ؿذٜ اػت. حذالُ ػٙبكش عشح ٚاوٙؾ وبسؿشايظ اضغشاسي سا ثٛجٛد آٚس٘ذ، ا٘جبْ

 : ريُ ثبؿذ

 ؿشايظ اضغشاسي سٚؽ اجشايي جٟت ٌضاسؽ دٞي حٛادث ٚ

 سٚؽ اجشايي ٔب٘ٛس ٚ تخّيٝ

 ( دادٖ ثٝ وبسوٙبٖ دس ٚضؼيت اضغشاسي ) ػيؼتٓ ٞبي ٞـذاسدٞٙذٜ سٚؽ ٞبي اجشايي جٟت اعالع

 ؿٕبسؽ افشاد سٚؽ اجشايي

 ِٛيت ٞبي افشاد دس الذأبت ٘جبت ٚ پضؿىيٚظبيف ٚ ٔؼئ

 اجشايي آٔٛصؽ پشػُٙ سٚؽ

 ٘مـٝ ٔحيظ وبسٚ خشٚجي ٞبي ايٕٗ

 وبس ، ؿٕبسٜ تّفٗ ٔحُ وبس ٚ ٔٙضَ آٟ٘ب ٘بْ افشاد ، ٔحُ

 ػّٕيبت ٞبي ثحشا٘ي سا ٔتٛلف وٙٙذ، تيٓ آتؾ ٘ـب٘ي ٚػبيشافشاد ثب ٚظبيف سٚؽ اجشايي ثشاي افشادي وٝ ثبيذ

 خبف

 آٟ٘ب ٔىب٘ي ثٝ ٔٙظٛس تجٕغ ٚ ؿٕبسؽ افشاد پغ اص تخّيٝتؼييٗ 

 پرسنل به هنگام وقوع ضرايط اضطراري نحوه اطالع رساني به

 

سػب٘ي ثٝ تٕبْ پشػُٙ اصلجيُ وبسوٙبٖ ٘بتٛاٖ ٘يضثبؿذ ثغٛسيىٝ ثتٛا٘ٙذ  عشح ثبيذ ؿبُٔ سٚؿي ثشاي اعالع

 ٔي ( alarm )ْ وٙٙذ .كذاي اػالْ وٙٙذٜ٘يبص سا ا٘جبْ دٞٙذ ٚيب ٚضؼيت اضغشاسي سااػال وبسٞبي ٔٛسد

افشادي ثبؿٙذ  ثبيؼت عٛسي ثبؿذ وٝ اص كذاي صٔيٙٝ ٔحيظ لبثُ تـخيق ثبؿذ. دس ٔىبٟ٘بيي وٝ ٕٔىٗ اػت

استؼبؿي يب حؼي اػتفبدٜ وشد. آالسْ ٔي  وٝ ٘تٛا٘ٙذ آالسْ كٛتي سا ثـٙٛ٘ذ ٔي ثبيؼت اص آالسٟٔبي ديذاسي ،

ٔٛسد تخّيٝ ٚ يب ا ٘جبْ ٞشٌٛ٘ٝ ػّٕي دس ؿشايظ اضغشاسي  ِٛيت افشاد سا دسثبيؼت وبٔال ٚاضح ثٛدٜ ٚ ٔؼئ

پخؾ ؿذٖ آٖ ٔي ثبيؼت ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚضؼيت ٔٛجٛد دس ٔحُ وبس ثبؿذ.  ٔـخق ػبصد. كذاي آٖ ٚ ٘حٜٛ



 ٘يشٚٞبي وٕىي خبسد اص ػبصٔبٖ ) پّيغ ، آتؾ ٘ـب٘ي ٚ ...( سا ٔغّغ ػبص٘ذ. دس كٛست آالسْ ٞب ٔي ثبيؼت

 . ٔـخق ثبؿذ ٜ اص چٙذ ٘ٛع آالسْ ٔي ثبيؼت ٔؼٙب ٚ ٔفْٟٛ ٞش يه ثٝ عٛس وبُٔ ثشاي ؿٙٛ٘ذٌبٖاػتفبد

وبسٌشاٖ ٘بؿٙٛا ٚ يب وؼب٘ي وٝ صثب٘ي غيش  آالسْ ٞب ٚ ػيؼتٓ ٞبي ٞـذاس دٞٙذٜ ٔي ثبيؼت عٛسي ثبؿٙذ وٝ

ثٝ عٛس ٔٙظٓ چه ؿٛ٘ذ ٚ ػيؼتٓ ٞبي ٞـذاس دٞٙذٜ ٔي ثبيؼت  اص فبسػي داس٘ذ سا ٘يض ٔغّغ ػبصد. آالسْ ٞب

 . حبكُ ؿٛد ٚ اص ػبِٓ ثٛدٖ آٟ٘ب اعٕيٙبٖ

 اضطراري تخليه

تجٟيضات ، أٛاَ ٚ ... ( ثٝ خبسد اص ٔحُ  ) ٔٙظٛس اص تخّيٝ دس ؿشايظ اضغشاسي تخّيٝ افشاد ٚ ا٘تمبَ ٔٙبثغ

 .حبدحٝ ٔي ثبؿذ

 :ثبؿذ ثبيذ ِحبػ ؿذٜتخّيٝ اضغشاسي پغ اص ثشسػي ٚ اسصيبثيٟبي الصْ ٔٛاسد صيش  دس دػتٛساِؼُٕ

o ٔحُ حبدحٝ سا فشاٞٓ ػبصد دػتٛساِؼُٕ تخّيٝ اضغشاسي ٔي ثبيؼت ػبدٜ ثٛدٜ ٚ تخّيٝ وبُٔ افشاد اص . 

o ٚ ٚاضح ثٛدٜ ، دس دػتشع ٚ لبثُ اػتفبدٜ ثبؿذ،  ٘مـٝ ٔؼيش خشٚد اضغشاسي ٔي ثبيؼت وبٔال ٔـخق

يب سً٘ ٞبيي وٝ دس تٕبْ ػبػبت ؿجب٘ٝ سٚص  اضغشاسي ثٛػيّٝ تبثّٛ ثغٛسيىٝ دس آٖ تٕبٔي ٔؼيشٞبي خشٚد

 .ؿٛد لبثُ سؤيت ثبؿذ ٔـخق

o ٘حٜٛ ثؼتٗ اضغشاسي ٚاحذ لجُ اص تخّيٝ ٔحُ دس آٖ ٔـخق ثبؿذ . 

o ٘حٜٛ ٔغّغ وشدٖ وبسوٙبٖ دس آٖ روش ؿذٜ ثبؿذ . 

o ٚ ثبؿذجؼتجٛي افشاد ايٗ تيٓ دس كٛست ػُٕ ٘ىشدٖ آالسْ ٔـخق ؿذٜ  ٘حٜٛ دػتشػي ثٝ تيٓ أذاد. 

o تشجيحبً اص ٘ٛع ٔحّي سٚؿٙبيي (اضغشاسي-Local ) جٟت تأٔيٗ سٚؿٙبيي وبفي دس ٍٞٙبْ تخّيٝ ) دس 

  صٔبٖ

 . ثبؿذ لغغ ثشق( ، ثشاي ساٜ پّٝ ٞب ٚ ساٞشٚٞب ٚ تٕبٔي ٔؼيشٞبي خشٚد ٚجٛد داؿتٝ

o ٚد اضغشاسي ٔحُ ٔؼيشٞبي خش عشح سٚؽ اجشايي وبسثشدي جٟت حلَٛ اعٕيٙبٖ اص ايٙىٝ ٕٞٝ پشػُٙ اص

 .آٌبٞي داس٘ذ

o ٔؼيشٞبي خشٚد اضغشاسي اسصيبثي ٘حٜٛ تخّيٝ افشاد ٔؼَّٛ اص 

ٞـذاسدٞٙذٜ ٚ ٔؼيشٞبي خشٚد اضغشاسي دس ٔحيظ  تٛجٝ ٚيظٜ ثٝ ايٙىٝ وبسوٙبٖ غيش فبسػي صثبٖ ثب ػالئٓ

 .وبسآؿٙبيي داس٘ذ

 ثش ؿشايظ جٛي ٚ ... ٔحبفظت ٔيجٛي ٚ حلَٛ اعٕيٙبٖ اص ايٙىٝ افشاد تخّيٝ ؿذٜ دس ثشا پيؾ ثيٙي ؿشايظ

 . ؿٛ٘ذ

 . افشاد ٚ تجٟيضات دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔؼئَٛ ٚ يب ٔؼئِٛيٙي ثشاي حلَٛ اعٕيٙبٖ اص خشٚد وبُٔ

 . ؿٙبػبيي افشاد ٌٓ ؿذٜ

 . اعالػبت ٚ ػٛاثك ٟٔٓ حلَٛ اعٕيٙبٖ اص خشٚد

 ( تش ٞبي ٔشوضخبسد ؿٛ٘ذ ) ٔخُ وبٔپيٛ ؿٙبػبيي تجٟيضات ٚ تبػيؼبت ٟٕٔي وٝ ٔي ثبيؼت اص ٔحُ

  اطفاء حريق



ٔٙجش ثٝ ػشدسٌٕي ، كذٔٝ ٚآػيت ثٝ تجٟيضات ؿٛد. دس ساثغٝ ثب تخّيٝ ٔي ثبيؼت  تخّيٝ ٘بٔٙبػت ٔي تٛا٘ذ

ٕٞچٙيٗ  .وبسوٙبٖ آٔٛصؿٟبي ٚيظٜ اسائٝ ٌشدد ثغٛسيىٝ دسٞشؿشايغي آٔبدٌي تخّيٝ سا داؿتٝ ثبؿٙذ لجالً ثٝ

ػّٕيبتٟبي ثحشا٘ي ثبؿٙذ، تٕبٔي  ٌيشي دسثبسٜ تخّيٝ ٚيب لغغ افشادي ٔـخق دسٔحُ وبس ثبيذ ٔؼئَٛ تلٕيٓ

ٔؼئِٛيٗ ٚ سػب٘ٝ ٞب ( آؿٙبثبؿٙذٚ تحت ٞش ؿشايغي  ) وبسوٙبٖ ثبيذ لجالً ثب تٕبٔي سٚؽ ٞبي اػالْ تخّيٝ

 دس اِٚٛيت لشاسٌيشد ايٕٙي ٚثٟذاؿت افشاد دسٔحيظ وبسثبيذ

 

 :عيت اضطراريکننذه وراهنما به هنگام تخليه در وض نقص يک هماهنگ

 

اضغشاسي ثبيذ فشدي ثٝ ػٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٚٔؼئَٛ تخّيٝ ا٘تخبة ؿٛد. ٟٔٓ اػت  دستٟيٝ عشح ٚاوٙؾ

ٕٞبًٞٙ  .پشػُٙ اٚسا ثـٙبػٙذ ٚثذا٘ٙذ وٝ چٝ وؼي ٍٞٙبْ ٚضؼيت اضغشاسي تلٕيٓ ٌيشي ٔي وٙذ وٝ

 :وٙٙذٜ ثبيذ دس ٔٛاسد صيش ٔؼئِٛيت داؿتٝ ثبؿذ

o تؼييٗ ايٙىٝ آيب ٚضؼيت اضغشاسي ٔٛجٛد ٘يبص ثٝ ا٘جبْ سٚؿٟبي اجشايي ٚضؼيتجٟت  اسصيبثي ٚضؼيت 

 اضغشاسي داسد يبخيش؟

o ُٙػشپشػتي تخّيٝ پشػ 

o اضغشاسي دسخبسد اصٔحيظ وبساصلجيُ آتؾ ٘ـب٘ي ٚوٕىٟبي پضؿىي ػشپشػتي ػشٚيؼٟبي 

خغش٘بن ثٝ  افشاد اصٔحيظثشٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٘يبص ثٝ يه سإٞٙبي تخّيٝ ٘يض ٚجٛد داسدتبثٝ حشوت  ػالٜٚ

تؼذاد وبفي سإٞٙب ثبيذ دستٕبْ  . ٘فش وبسٌشيه سإٞٙب ٘يبص اػت 20ٔحيظ ايٕٗ وٕه ٕ٘بيذ. ٔؼٕٛالثٝ اصاي ٞش 

 عَٛ

سٚؿٟبي اجشايي ٚضؼيت اضغشاسي ٞؼتٙذ ثبيذ ثبچيذٔبٖ  ػبػبت وبسدسٔحيظ ثبؿٙذ. افشاديىٝ ٔؼئَٛ ا٘جبْ

 .ثبؿٙذ ٔحيظ وبس ٚتٕبْ ساٟٞبي فشاسآؿٙب

 اضطراري مسيرها ودربهاي خروج

ثبيذٔـخق ؿذٜ، اعٕيٙبٖ حبكُ  ٍٞٙبْ تٟيٝ عشح ٚاوٙؾ اضغشاسي، ٔؼيشٞب ٚدسثٟبي خشٚد اضغشاسي

 :ٌشددوٝ ؿشايظ صيش سا داسا ٔي ثبؿٙذ

o ٔـخق ؿذٜ ا٘ذ ثٝ ٚضٛح 

o داساي ػشم وبفي جٟت تخّيٝ وبسوٙبٖ ٔي ثبؿٙذ 

o ثذٖٚ ٔب٘غ ٔي ثبؿٙذ 

o شات ديٍشي لشاس ٕ٘ي دٞٙذافشادسادسٔؼشم خغ 

o ْپشػُٙ  ٔؼيشٞب ٚدسثٟبي خشٚد اضغشاسي ساثبيذ سٚي ٘مـٝ اي ٔـخق وشدٜ ٚآٖ سادسٔؼشم ديذ تٕب

 .لشاس داد

 تخليه ضمارش افراد پس از

ٚػذْ ثش٘بٔٝ سيضي ٔي تٛا٘ذ ٔٙجش ثٝ  ؿٕبسؽ تٕبْ افشاد پغ اصتخّيٝ ثؼيبس ٟٔٓ ٚحيبتي اػت .ػشدسٌٕي

ؿٛدٚيب ٔٙجش ثٝ ػّٕيبت ٘جبت ٚجؼتجٛي ثي ٔٛسد  ثٝ داْ افتبدٜ دس ػبختٕبٖ تبخيش دس ٘جبت افشاد



پشػُٙ ثبيذ ٔٛاسد صيشدسعشح ٚاوٙؾ اضغشاسي ٔذ٘ظش  ٚخغش٘بن ٌشدد. ثٕٙظٛس ؿٕبسؽ ػشيغ ٚدليك

 :لشاسٌيش٘ذ

o تجٕغ افشاد پغ اصتخّيٝ ٔـخق ٌشدد ٔحّي جٟت 

o پغ اصتخّيٝ ػشؿٕبسي ا٘جبْ ٌيشد 

o  ثبؿذ افشادي غيش اص پشػُٙ اص لجيُ ٔـتشيبٖ ٚ ثبصديذوٙٙذٌبٖ تذٚيٗ ؿذٜسٚؿي جٟت ؿٕبسؽ. 

 اقذامات پسضکي در وضعيت اضطراري

وبسثشدي،  ٔشاوض پضؿىي دس ٔجبٚست ٔحُ ؿشوت ٚيب ٔحُ وبس ٚجٛد داس٘ذ ثبيذ لجالً ٔغبثك ثب عشحي چٙب٘چٝ

سػب٘ي ٔإحشثبؿٙذ. چٙب٘چٝ  سثٝ أذادثبآٖ ٔشاوضٕٞبٍٞٙي ٞبي الصْ سا ثؼُٕ آٚسدٜ تب دسٔٛاسداضغشاسي لبد

،ثبيذ فشد يب افشادي آٔٛصؽ ديذٜ دس صٔيٙٝ  ثيٕبسػتبٖ ٚػبيشٔشاوضپضؿىي دس ٔجبٚست ٔحُ وبس ٚجٛد ٘ذاس٘ذ

دليمٝ ثؼذ  4تب3دسٔب٘ي ثشاي افشادي وٝ ثٝ ؿذت كذٔٝ ديذٜ ا٘ذ ثبيذ  وٕىٟبي اِٚيٝ اػتخذاْ ٕ٘ٛد. الذأبت

 د فبلذ آٔٛصؽ ٚكالحيت ٞٓ خٛد سا ثٝ خغش ٔي ا٘ذاص٘ذ ٚٞٓ وؼب٘ي سا وٝؿشٚع ؿٛد. افشا اص ٚلٛع حبدحٝ

كالحيتذاس ٚٔجٟض  للذ ٘جبتـبٖ داس٘ذ، ثٝ ايٗ دِيُ ، ػّٕيبت ٘جبت ثبيذ فمظ تٛػظ افشاد آٔٛصؽ ديذٜ ،

 .ا٘جبْ ؿٛد

 نقص پرسنل در طرح واکنص اضطراري

 

ثبيذ  ٜ ثبؿذ، ثغٛسيىٝ دسآٖ وبسي ساوٝعشح ٚاوٙؾ اضغشاسي عشحي اػت وٝ پشػُٙ سادسٌيش وشد ثٟتشيٗ

اضغشاسي ساتضٕيٗ  عي ٚضؼيت اضغشاسي ا٘جبْ داد ٔـخق ، ٚآٔٛصؽ كحيح پشػُٙ ثشاي ٔٛاجٟٝ ثبؿشايظ

پيـٟٙبدٞبيي سادسثبسٜ ٚاوٙؾ  ٕ٘بيذ. ٍٞٙبٔيىٝ پشػُٙ دسعشح دسٌيش ؿٛ٘ذ ، آٟ٘ب تـٛيك ٔي ؿٛ٘ذ وٝ

ثؼذاصايٙىٝ عشح ٚاوٙؾ اضغشاسي تذٚيٗ ؿذآٖ سا  . ثذٞٙذ٘ؼجت ثٝ ؿشايظ اضغشاسي ٚخغشات ثبِمٜٛ اسائٝ 

ٞشوغ ٚظيفٝ اؽ سالجُ ، حيٗ ٚثؼذاص ٚضؼيت اضغشاسي ثخٛثي  ثبيذ ثب پشػُٙ ٔشٚس وشدٜ تبٔغٕئٗ ؿذ وٝ

عشح سادسدػتشع پشػُٙ لشاس داد ٚيبثٝ تٕبْ افشاديه ٘ؼخٝ اصآٖ اسائٝ ٌشدد.  ٔي دا٘ذ. ثبيذ يه ٘ؼخٝ اصايٗ

كٛست  ٘فش پشػُٙ ٚجٛدداس٘ذ ٔي تٛاٖ عشح ٚضؼيت اضغشاسي ساثٝ 10ٚيب وٕتش اص  10دسٔحُ وبس چٙب٘چٝ

 .اضغشاسي آؿٙب ٔي ثبؿٙذ ؿفبٞي ثٝ اعالع آٟ٘ب سػب٘ذ. ثبيذ اعٕيٙبٖ يبفت وٝ تٕبٔي پشػُٙ ثب عشح ٚضؼيت

 طرح واکنص اضطراري درباره مواد خطرناک نيازمنذيهاي

ٔمبثّٝ ثب ٔٛاد خغش ٘بن اص لجيُ ٔٛاد لبثُ اؿتؼبَ ، ٔٛاد ٔٙفجشٜ، آٔبدٌي  تٕبٔي ٔذيشاٖ كٙبيغ ثبيذ ٕٞيـٝ

ثيشٚ٘ي  خٛس٘ذٜ ، ثيِٛٛطيىي ٚٔٛاد ساديٛاوتيٛ ساداؿتٝ ثبؿٙذ. ٔٙجغ ٔٛادخغش٘بن ٕٔىٗ اػت ٔٛاد ػٕي ،

ػبصٔبٖ ثبؿذ. ثبيذ آٔبدٌي  ثبؿذاصلجيُ وبسخب٘ٝ ٞبي ؿيٕيبيي ٔجبٚسٚيب ٕٔىٗ اػت ٔٙجغ آاليٙذٜ دسداخُ

آاليٙذٜ ، ايٗ ٔٛاد، وبسوٙبٖ ٚٔحيظ وبس ساتحت  ٝ ثب ٞش دٚ ٔٛسد ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ. ثذٖٚ تٛجٝ ثٝ ٔٙجغٔمبثّ

سادسعشح ٚاوٙؾ اضغشاسي ٔٛسد تٛجٝ لشاسداد. چٙب٘چٝ اص ٔٛاد خغش٘بن  تبحيش لشاس ٔي دٞٙذ ِزا ثبيذ آٟ٘ب

 :ؿٛد اػتفبدٜ ٔي

o •  جٕغ آٚسي ٚثبيذ ِيؼتي اص ٔٛادؿيٕيبيي وٝ اػتفبدٜ ٔي ؿٛ٘ذ MSDS  آٟ٘ب سا تٟيٝ ٚدسدػتشع



 .وبسوٙبٖ لشاسداد

o • ثشچؼت ٌزاسي ٕ٘ٛد ظشٚف ٔحتٛي ايٗ ٔٛاد ساثبيذ. 

o • ٖلشاسداد ثبيذخغشات آٟ٘ب سا ٘ٛؿتٝ ٚدسدػتشع وبسوٙب. 

o • ٔحبفظت ٕ٘بيٙذ وبسٌشاٖ ساآٔٛصؽ داد تبثتٛا٘ٙذخٛدؿبٖ سادسثشاثشٔٛادخغش٘بن. 

o •  ٖتٛاٖ كذٔبت ٚآػيجٟبي ٘بؿي  اصثؼيبسي ثحشاٟ٘ب جٌّٛيشي وشد أب ٔياٌشچٝ ٕ٘ي تٛا

وّيذي ؿبُٔ اسصيبثي خغشات ، تٟيٝ عشحي  اصآٟ٘بسأحذٚدوشدٚػشيؼبً ثٝ ٚضؼيت ػبدي ثشٌـت. فؼبِيتٟبي

 .ٕٚٞىبسي ثب ػبصٔبٟ٘بي ٔجبٚس ٚػبصٔبٟ٘بي ٔؼئَٛ ٔي ثبؿذ ٔذٖٚ ، آٔٛصؽ ٚتٕشيٗ ، آصٔبيؾ تجٟيضات

 

 اضطراري ادگي و مقابله با ضرايطآموزش جهت آم

 : ايٗ آٔٛصؿٟب ٔي ثبيؼت ٔٛاسد صيش سا ؿبُٔ ؿٛد

o ٔؼئِٛيتٟبي افشاد ٘مؾ ٚ 

o اعالػبت ٔشثٛط ثٝ خغشات ٚ ثحشاٟ٘ب 

o حفبظتي الذأبت 

o اعالع سػب٘ي دس ؿشايظ اضغشاسي 

o دٞٙذٜ دس ؿشايظ اضغشاسي ػالئٓ ٚ ػيؼتٓ ٞبي ٞـذاس 

o يٚاوٙؾ دس ؿشايظ اضغشاس 

o ٚ ػشپٙبٜ دس ؿشايظ اضغشاسي تخّيٝ ، فشاس 

o ٔحُ ٚ ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص تجٟيضات اضغشاسي 

o ثؼتٗ اضغشاسي ٚاحذ 

داس٘ذ ٔي ثبيؼت لجالً ٔـخق، ٔؼئِٛيت ٞب ٚ  افشادي وٝ دس ٍٞٙبْ ٚلٛع ؿشايظ اضغشاسي ٘مؾ حيبتي

  . ثجيٙٙذٔؼيٗ ثٝ عٛس تخللي آٔٛصؽ  ٚظبيف آٟ٘ب سٚؿٗ ثٛدٜ ٚ دس دٚسٜ ٞبي صٔب٘ي

 

 تمرين و مرور طرح واکنص اضطراري

ايٗ  .ٞبي صٔب٘ي ٔؼيٗ ٚ تؼشيف ؿذٜ عشح ٚاوٙؾ اضغشاسي ثبيذ ثٛػيّٝ پشػُٙ تٕشيٗ ٚٔشٚسؿٛد دس دٚسٜ

 :ثبيذ ٔذ٘ظش لشاسداد وبس ثبػج ٔي ؿٛد وٝ آٟ٘ب آٔبدٌي ثٟتشي داؿتٝ ثبؿٙذ. دس ايٗ ساثغٝ ٔٛاسد صيش سا

o ُثٛد آتؾ ٘ـب٘ي ٚپّيغ دس تٕبع ثبيذ ثبٔٙبثغ خبسجي اصلجي. 

o ٕ٘بيٙذ، ٘مبط ضؼف ٚلٛت عشح  ثؼذ اصٞشتٕشيٗ ، ٔذيشيت ٚپشػُٙ ثبيذ احشثخـي تٕشيٗ ساثبٞٓ اسصيبثي

 .سأـخق ٚآٖ ساثٟجٛد ثخـٙذ

o ُٙثشسػي ؿٛد ٚآٔٛصؿٟبي ػبِيب٘ٝ ٔٛسد ٘يبص دسعشح ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌيش٘ذ.ٕٞچٙيٗ ثؼذ  عشح ثبيذ ثب پشػ

 :ٔٛصؿٟبي الصْ ثٝ پشػُٙ اسائٝ ٌشددالذأبت آ اص

 تٟيٝ عشح اِٚيٝ •

 اػتخذاْ ٘يشٚي جذيذ •



 ثغٛسيىٝ ثشٔؼيشٞبي تخّيٝ تبحيش ثٍزاس٘ذ آٚسدٖ تجٟيضات ، ٔٛاديبفشآيٙذٞبي جذيذ ثٝ ٔحيظ وبس •

 تجٟيضات تغييشدسچيذٔبٖ ٚيبعشاحي •

 ثبصٍ٘شي سٚؿٟبي اجشايي ٚاوٙؾ اضغشاسي •

 ضرايط اضطراريارزيابي طرح واکنص در 

 

ػبال٘ٝ دس  ٚاوٙؾ اضغشاسي ٔي ثبيؼت ثٝ عٛس ػبال٘ٝ ٔٛسد ٕٔيضي لشاس ٌيشد. ػالٜٚ ثش ٕٔيضي ٞبي عشح

 : ؿٛد ٔٛالغ صيش ٔي ثبيؼت دس عشح ٚاوٙؾ دس ؿشايظ اضغشاسي تغييش ٚ ثبصٍ٘شي ايجبد

 ثؼذ اص تٕشيٙبت ٚ ٔب٘ٛسٞبي آٔٛصؿي •

 ؿشايظ اضغشاسي پغ اص ٚلٛع ٞشٌٛ٘ٝ •

 س ٍٞٙبْ تغييش افشاد يب تغييش ٔؼئِٛيتٟبيـبٖد •

 تجٟيضات ( Lay out )ٍٞٙبْ تغييش دس عشاحي ، پشٚػٝ يب چيذٔبٖ دس•

 تغييش دس سٚؿٟب ٚ دػتٛساِؼّٕٟبي ٔشتجظ دس ٍٞٙبْ •

 :رابطه همواره بايذ موارد زير مذنظر قرارگيرد اقذامات پاسخگويي و مقابله با وضعيت اضطراري در اين

 تبحيش ٔحُ جٛأغ تحتتغييش  •

 أٙيت •

 تبٔيٗ آة •

 ثٟؼبصي ٔحيظ •

 دسٔب٘ي ٚ وٕىٟبي اِٚيٝ –ثٟذاؿتي  الذأبت •

 جؼتجٛ ٚ ٘جبت •

 ػشپٙبٜ اضغشاسي تذاسن ٚ تٟيٝ •

 اعفبء حشيك •

 بحث ونتيجه گيري

ٔشي ٚاوٙؾ ؿشايظ اضغشاسي ٔي تٛاٖ اص ٚاسد آٔذٖ خؼبسات صيبدي ثٝ كٙبيغ ٚ  ثب ايجبد ٕ٘ٛدٖ يه عشح

آيذ ٚ  افشاد جٌّٛيشي ٕ٘ٛد. ايٗ ؿشايظ ٔي تٛا٘ذ ثشاي ٞش وؼي ، دس ٞش جبيي ٚدسٞش صٔب٘ي پيؾ وخيشي اص

تٛلف ػّٕيبت وبسي ٚ  ٔٙجش ثٝ ٔشي افشاد يب آػيت جذي ثٝ وبسوٙبٖ ، ٔـتشيبٖ يب جبٔؼٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ثبػج

ايظ ٚ تخّيٝ ٔىبٖ ٞبي وبسي دس ؿش كذٔٝ ثٝ ٔحيظ ؿٛد. ثب عشح ٚاوٙؾ اضغشاسي ثٝ ٔٙظٛس ٔمبثّٝ ثب ايٗ

ٚافشاد ثٝ كٛست غيش ٔٙتظشٜ دسداْ حٛادث  ٍٞٙبْ ٚلٛع ايٗ ؿشايظ آٔبدٌي ٞبي الصْ وؼت ٔي ؿٛد

ثٝ كٛست ٔٛحشي ايجبد ٌشدد، ثٟتشيٗ ساٜ حفبظت اص وبسوٙبٖ  ٚٔخبعشات ٌشفتبس ٕ٘ي ؿٛ٘ذ. ايٗ عشح چٙب٘چٝ

ثٝ ٍٞٙبْ ٚلٛع ثحشاٖ ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ خٛثي ٚ ٔٙغمي فىش  چٖٛ تؼذاد وٕي اصافشاد .ٚ ٔحيظ ٞبي وبسي ٔي ثبؿذ

ؿٛد. ثب  ثٙبثشايٗ ثؼيبس ٟٔٓ اػت وٝ جٟت ٚاوٙؾ دس ثشاثش چٙيٗ ؿشايغي آٔبدٌي ٞبي الصْ ايجبد وٙٙذ،



آٟ٘ب ثٝ حذالُ ٔي سػذ ٕٞچٙيٗ  ايجبد ايٗ عشح ٔمبثّٝ ثب حٛادث ٚثحشاٟ٘ب تؼٟيُ ؿذٜ ٚ آحبس ٘بؿي اص ٚلٛع

  .صٔبٖ ٚػشٔبيٝ جٌّٛيشي ٔي ٌشدد ي پشػُٙ ٚ وبٞؾ ٔي يبثذ ٚاص ٞذس سفتٗكذٔبت جؼٕي ٚسٚح

 

 


