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پیشگفتار
تخلیه اضطراری یكی از فعالیت هایی كه در زمان بروز حوادث اهمیت بسیار پیدا می
كند.آگاهی از چگونگی انجام تخلیه اضطراری و جزییات آن و همچنین آمادگی برای اجرای
آن در هنگام بروز حوادث طبیعی و بشرساخت ،از مهمترین فعالیت های ارتقاء آمادگی جوامع
برای مقابله در هنگام بروز سوانح است .مقابله با سوانح بدون در نظر گرفتن فعالیت های
مربوط به تخلیه ،تقریبا غیرقابل تصور است .تخلیه بسیار معمولتر از آن چیزی است كه
بسیاری از افراد می پندارند .حمل و نقل و رویدادهای صنعتی در هر سال صدها بار مواد
خطرناك را در طبیعت منتشر و آزاد میكنند كه مردم را مجبور به ترك خانههایشان مینماید.
زمین لرزه ،آتش سوزی و سیل هم از رخدادهایی هستند که در بیشتر اوقات به تخلیه می
انجامند .تقریبا هر ساله ،شمار زیادی از ساکنان سراسر سواحل اقیانوس ها و دریاها به دلیل
رویارویی با توفندها ،خانههای خود را تخلیه میكنند .در هنگام رویارویی با اینگونه حوادث،
افزون بر داشتن برنامه از پیش تعیین شده برای تخلیه اضطراری ،توانایی پیش بینی و سرعت
عمل باال نیز نقش به سزایی دارد .ناگفته پیداست که توانایی پیش بینی و سرعت عمل نیز تنها
با آموزش و تمرین محقق می شود .در این میان وجود منابع مورد استنادی که با نگاهی جامع
و فراگیر ،جنبه های گوناگون تخلیه را مورد بررسی قرار دهد ،بخش جدایی ناپذیر این برنامه
هاست که نبود آن همیشه در کشور ما احساس می شده است .در این راستا ،مجموعه حاضر با
نام «تخلیه در شرایط اضطراری» نخستین مجلدی است كه در جهت ارتقاء سطح دانش
كارشناسان و دست اندركاران مدیریت بحران كشور و در ادامه «مجموعه مدیریت بحران»
آماده و عرضه می شود .در پایان اینکه با همه تالشی که برای نگارش و گردآوری این مجلد
شده است ،باز هم بر این باوریم که این نوشتار خالی از كاستی و نقصان نیست .از این رو از
شما خوانندگان گرامی تقاضا داریم با ارسال پیشنهادها و انتقادات خود ،در ویرایش و اصالح
این مجموعه برای چاپ های آتی ما را یاری نمایید.
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فصل نخست
شرایط اضطراری و تخلیه

شرایط اضطراری و تخلیه
شرررایط اضررطرار ی ،مرروقعیتی غیررر قابررل پرریش بینرری و در پرراره ای اوقررات قابررل پرریش
بینی)است كه كاركنان ،افراد خانواده و عموم مردم را تهدید می كند و موجب بری نظمری
و متوقف شدن فعالیت هرای روزمرره گردیرده و یرا موجرب آسریب هرای محیطری و جسرمی
خواهررد شررد .وضررعیت هررای اضررطراری مرری تواننررد طبیعرری و یررا سرراخته دسررت بشررر باشررد.
برخی از شرایط اضطراری شامل موارد زیر است:









زمین لرزه
سیل
تند باد
توفان
آتش سوزی
انتشار گازهای سمی
انتشار مواد شیمیایی و مواد پرتوزا
انفجارها

زمینلرزه
یكي از وحشتناكترین و مخربترین رویدادهاي طبیعت ،زمینلرزه شردید و پیامردهاي فجیرع آن
ميباشد .زمین لرزه ،یك حركت ناگهاني زمین اسرت كره برر اآرر آزاد شردن غیرر منتظرره نیرروي
كششي ایجاد ميشود كه در طوالني مدت اندوخته شده است.
هزاران میلیون سال پیش ،نیروهاي ناشي از حركات الیهها ،زمین را بوجود آوردند.
گاهي این حركات آرام ،تدریجياند .در مواقع دیگر ،صفحات به هم قفل ميشروند و دیگرر قرادر
به آزاد كردن انرژي انباشته شده نیستند .زماني كه انرژي انباشته شده به اندازه كافي زیراد شرد،
صفحات ميشكنند.
در صورتیكه زمینلرزه در یك منظقه پرجمعیت اتفاق بیفتد ،ميتوانرد مررو و میرر و جراحرات
بسیاري ایجاد كرده و خسارات زیادي به اموال وارد كند.
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سیل
سیل یكي از متداولترین مخاطراتي است كه در جهان اتفاق ميافتد .اآرات سیل ميتواند محلي
باشد كه جامعه یا سرزمینهاي مجاور را تحت تاآیر قرار دهد ،یا بسیار وسیع باشد و دامنه آن
كل حوزه آبریز را در بر گیرد.
تمام سیلها مشابه نیستند .برخي از آنها به كندي جاري ميشوند مثالً طي یك دوره چند روزه.
اما سیلهاي ناگهاني ميتوانند به سرعت گسترش یابند ،گاهي تنها ظرف مدت چند دقیقه و
بدون هیچ هشداري.
سیلهاي ناگهاني اغلب داراي دیوارههاي بلندي از آب متالطم و خروشان هستند كه سنگها،
گل و الي و سایر آآار بازمانده را حمل كرده و ميتوانند بسیاري موانع را در مسیر حركت
خود شسته و با خود ببرند.
سیلهایي كه بهطور طبیعي ایجاد ميشوند اغلب در خارج از بستر یك نهر یا رودخانه اتفاق
ميافتند ،از جمله زمانیكه خاك برداري سبب سوراخ شدن یك منبع آب ميشود كه حتي این
نوع سیل هم ميتواند ویرانگر باشد .همچنین زمانیكه سدي شكسته ميشود سیل ميتواند حادث
شود كه اآري مشابه اآر یك سیل ناگهاني دارد.
مخاطره سیل همیشه وجود دارد و مختص مكان خاصي نیست اما خطر وقوع سیل در مناطق
كم ارتفاع ،نزدیك به آب یا پایین دست سدها را بیشتر تهدید ميكند .در این مناطق حتي یك
جریان كوچك آب كه ممكن است بيضرر به نظر برسد ميتواند باعث بروز سیل شود.
گردبادها
گردبادها ،توفانهاي شدید طبیعت هستند .آنها ميتوانند از یك توفان تندري قدرتمند ایجاد شوند.
توفانها ميتوانند فاجعهآفرین بوده و یك منطقه را در یك چشم به هم زدن ،ویران كنند.
یك گردباد به شكل یك ابر دودكش مانند پیچنده ،به نظر ميرسد كه سرعت آن ميتواند به 033
مایل در ساعت هم برسد.
مسیرهاي تخریب ميتواند بیش از یك مایل عرض و  03مایل طول داشته باشد .برخي
گردبادها به وضوح محسوس ميباشند .گردبادها ميتوانند بارندگي و ابرها را با خود همراه
كنند .قبل از وقوع گردباد ممكن است هوا صاف و آرام باشد واین امر ميتواند باعث
غافلگیري افراد شود.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد – کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان – واحد حوادث ومدیریت بحران

تخليه اضطراري در سوانح

6

خصوصیات گردبادها:
 قبل از وقوع گردباد ممكن است پیش آگهي كوچكي از وقوع آن بهوجود بیاید اما گاهي
گردبادها بدون هیچ نشانهاي و در یك چشم به هم زدن بهوقوع ميپیوندند.
 آنها زماني قابل رویت ميشوند كه گرد و غبار و ذرات را بلند كنند یا شكل یك دودكش
بهخود بگیرند.
 جهت وزش گردبادها عموماً از جنوب غربي به سمت شمال مي باشد اما توفانها به
هر جهتي ميوزند.
 میانگین سرعت یك گردباد  03mphاست ،اما ميتواند تا  03 mphهم برسد.
 گردباد دریایي ،گردبادهایي هستند كه در زیر آب اتفاق ميافتند.
 گردبادها ميتوانند با توفانهاي حارهاي و توفندها ،همراه باشند.
احتمال وقوع گردباد همیشه وجود دارد و هیچگاه نباید از عدم وقوع آن مطمئن بود.
توفند (توفان شدید)
توفند ،نوعي از یك گردباد حارهاي است و به سیستم كم فشاري اطالق ميشود كه عموماً در
مناطق حارهاي شكل ميگیرد.
گردباد ،با توفان هاي شدیدي همراه است و جریان پادساعتگرد باد در نزدیك سطح زمین در
نیمكره شمالي ميباشد.
كل مناطق ساحلي آتالنتیك و خلیج مكزیك در معرض توفندها یا توفانهاي حارهاي قرار دارند.
قسمتهایي از جنوب غربي ایاالت متحده و سواحل اقیانوس آرام هر ساله بارشهاي سنگین
باران و سیلهاي ناشي از توفندها در مكزیك را تجربه ميكنند.
توفندها ميتوانند منجر به بروز خسارات مصیبت باري در خطوط ساحلي و شعاع چند مایلي
آن شود و سرعت آنها ممكن است به بیش از  500مایل در ساعت برسد.
توفندها و توفانهاي حارهاي ميتوانند همچنین از توفانها ناشي شوند و امواج توفاني را در
سواحل ایجاد نماید و آسیب وسیعي را بدلیل بارش سنگین باران ایجاد نماید.
توفندها براساس سرعتشان به  0دسته تقسیم ميشوند،
توفندهایي كه در دسته سوم و باالتر قرار دارند توفندهاي عظیم ميباشند.
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آتشفشان
یك آتشفشان ،دریچهاي است كه از درون آن سنگهاي مذاب به سطح زمین ميرسند.
وقتي فشار ناشي از گازهاي داخل سنگهراي مرذاب بسریار زیراد مريشرود فروران اتفراق مريافترد.
فورانهرا مري تواننرد آرام یرا انفجراري باشرند .ممكرن اسرت برا جریرانهراي گردازه ،گازهراي سرمي،
خاكستر و سنگ همراه باشد.
بدلیل شدت گرماي جریانهاي گدازهها وقوع آترشسروزي محتمرل مريباشرد .جریرانهراي گردازه،
همه چیز را در سر راه خود ویران ميكنند اما بسیار كند حركت ميكنند تا حدي كه افرراد مري-
توانند فرصت فررار یابنرد .خاكسرتر ترازه آتشفشران از سرنگهراي خررد تشركیل شرده كره مريتوانرد
اسیدي شن ،گازدار بودار باشد.
این خاكستر برا بسیاري از بزرگساالن ،خطر فوري ندارد اما گراز اسریدي و خاكسرتر مريتوانرد
در نوزادان كوچك ،سالمندان و كساني كه از بیماري تنفسي شدید رنج ميبرند ،منجر بره آسریب
ریهها شود.
آتشفشان همچنین ميتواند آسیب به ماشینآالت از جمله موتورها و تجهیزات و وسایل الكتریكي
را سربب شرود .ترل خاكسرتري كره برا آب مخلروط شررده بسریار سرنگین مريشروند و مريتوانرد باعررث
ریزش سرقف سراختمانهرا گرردد .فروران آتشفشراني مريتوانرد برا سرایر مخراطرات طبیعري ،شرامل
زمینلرزه ،جریانات گل و الي ،ریزش سنگها و زمرین لزرزش ،براران اسریدي ،آترشسروزي و
سونامي ،همراه باشد.
رانش زمین و ریزش آوار
در رانش زمین ،تودهاي از سنگ ،خاك یا آوار به طرف پایین یك سراشیبي به حركت در مري-
آیند رانش زمین ممكن است داراي حجم زیاد یا كم و سریع یا آرام باشد.
رانش زمین ،ممكن است بوسیله طوفانها ،زمینلرزههرا ،فرورانهراي آتشفشراني ،آترشسروزي و
تزییراتي كه انسانها بر روي زمین اعمال ميكنند فعال شوند.
جریانات گل و الي ،رودخانههایي از سنگ ،خاك و سایر آوارهاي اشباع شده با آب هستند .این
جریانات زمانیكه آب به سرعت در زمین تجمع ميیابد در خالل یرك بارنردگي سرنگین ،خراك را
به یك رودخانه حاوي گرل و الي تبردیل مريكننرد .ایرن جریانرات همچنرین مريتواننرد از مبردا خرود
مایلها حركت كرده و به دلیل كندن درختان ،تخته سنگها ،خودروهرا و سرایر اشریا و مرواد در
سر راه خود ،اندازه بزرگتري پیدا كنند.
مشرركالت مربرروط برره رانررش زمررین مرريتوانررد برردلیل سرروء مرردیریت ،مخصوصررا در كوهسررتانهررا،
ژرفدرهها و مناطق ساحلي ،حادث شود.
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منطقه بندي براي كاربري اراضي ،بررسيهاي تخصصي و طراحي مناسب ميتوانرد بسریاري
از مشكالت مربوط به وقوع رانش زمین ،جاري شدن گل و الي و آوار را به حداقل برساند.
تسونامي
تسرونامي ،كره همچنررین بره عنرروان امرواج لرررزهاي دریرا شررناخته مريشررود ،مجموعرهاي از امررواج
عظیمي هستند كه از طریق اختالالت زیر آب ،از جمله زمینلرزه ،رانش زمرین ،فروران آترش-
فشاني ایجاد ميشود.
یررك تسررونامي در اقیررانوس آزاد مرريتوانررد صرردها كیلررومتر در سرراعت را بمیمایررد و بررا امررواجي برره
بلندي  533متر یا بیشتر به سواحل ضربه وارد نماید.
امواج از مناطقي كه تسونامي نشات ميگیرد به تمامي جهات حركت ميكنند.
زماني كه موج به ساحل ميرسد ،مرتفرع مري شرود .توپروگرافي خرط سراحلي و كرف اقیرانوس برر
اندازه امواج تاآیر خواهد داشت .تسونامي ممكن است شامل بیش از یك موج باشد و موج بعدي
از قبلي بزرگتر باشد.
این بدان دلیل است كه یك تسونامي كوچك در یرك سراحل مريتوانرد یرك مروج عظریم در تنهرا چنرد
كیلومتر دورتر ایجاد كند.
تمام تسرونامي هرا بطرور برالقوه خطرناكنرد ،حتري اگرر هرر سراحلي را كره بره آن ضرربه مريزننرد،
ویران نكنند.
زلزلهاي كه حركات كف اقیانوس را ایجاد ميكند ،اكثرا باعث ایجاد تسونامي ميشود.
در صورتیكه یك زمینلرزه یا زمرین لزرزش ،نزدیرك سراحل اتفراق بیفترد اولرین مروج از مجموعره
ميتواند در عرض چند دقیقه حتي قبل از هشدار ،به ساحل برسد.
مناطقي بیشترین ریسك را دارند كه  50فوت باالي سطح دریا قرار گرفته و یا داراي فاصلهاي
برابر  5مایل از خط ساحلي باشند.
غرقشدگي ،معمرولترین دلیرل مررو مربروط بره تسرونامي مريباشرد .امرواج تسرونامي و فرروكش
كردن آب ،براي سازههاي منطقه بسیار مخرب ميباشد.
سایر مخاطرات شامل سیل ،آلودگي آب آشامیدني و آتشسوزي ناشي از تركیردگي كمسرولهرا یرا
شكستگي لولههاي گاز ميباشد.
آتشسوزي
هر ساله در اآر آتشسوزي هزاران نفر كشته و زخمي ميشوند كه از بسریاري از ایرن مررو و
میرها و جراحات ميشود اجتناب كرد.
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براي حفاظت در مقابل آتش ،دانستن خصیصرههراي اصرلي آن ضرروري و مهرم اسرت .فرصرتي
برررا ي جمررع آوري اشرریاء بررا ارزش یررا تلفررن زدن وجررود نرردارد .در عرررض تنهررا دو دقیقرره یررك
آتشسوزي مي تواند به یك تهدید برا ي حیات بدل شود .در عرض پنج دقیقه یك منرزل مسركوني
ميتواند در محاصره آتش قرار گیرد.
تماس با گرما و دود ناشي از آتش ميتواند بسیار خطرناكتر از سوختن باشد كه شما را خواب
آلوده و گیج مينمایدكه باعث ميشود بجاي هشیار بودن به خواب عمیقي فرو روید.
خفگي ،دلیل عمده مرو دیده ناشي از آتش ميباشد.
حوادث مربوط به مواد خطرناك
مررواد شرریمیایي ،همرره جررا یافررت مرريشرروند .ایررن مررواد آب آشررامیدني را پرراكیزه مرريكننررد ،تولیررد
محصرروالت كشرراورزي را افررزایش مرريدهنررد و كارهرراي روزمررره را آسرران مررينماینررد بررا وجررود
مزایاي زیاد این مواد ،برا ي انسانها و محیط زیست هم در صورت انتشار و اسرتفاده بره شركل
نامناسب ،خطرناك ميباشند.
در صورتیكه یك ماده شیمیایي به شكل غیر ایمني مورد استفاده قرار گیرد یا در حجم زیانباري
وارد محیط زیستي كه در آن زندگي ،كار یا بازي ميكنید ،شود ،شرما و جامعرهتران در معررض
خطر خواهید بود.
كارخانههاي شیمیایي تنها یكي از منابع مواد خطرناك هستند اما سایر منابع شرامل ایسرتگاههراي
خدماتي بیمارستانها و مكانهاي تخلیه مواد زاید خطرناك ميباشند.
تروریسم
در سراسررر ترراریر بشررر ،تهدیرردات زیررادي بررر امنیررت ملررل دنیررا وجررود داشررته اسررت .ایررن تهدیرردات
موجررب وارد آمرردن خسررارات زیررادي بررر حیررات ،تخریررب امرروال ،شرریوع بیمرراريهررا و جراحررات،
آوارگي تعداد زیادي از افراد و خسارت اقتصادي شدهاند.
پیشرفتهاي تكنولوژي اخیر و ناآراميهاي سیاسي و بینالمللي موجود ،عناصر افرزایش دهنرده
خطر وارد بر امنیت ملي ميباشند.
بررراي فراگیررري اقررداماتي كرره هرخررانواده بایررد در برنامرره بحررران و برره منظررور آمررادگي در مقابررل
تهدیدات تروریستي و مقابله با آن انجام دهند از اطالعات این بخش استفاده كنید.
انفجار
تروریستها پيدرپي از سالحهاي انفجاري به عنوان یكي از سالحهراي معمرول خرود ،اسرتفاده
مينمایند .الزم نیست كه تروریستها بدنبال راههایي برراي سراخت سرالحهراي انفجراري باشرند،
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زیرا دسترسي به اطالعات مربوط به این سرالحهرا در كترابهرا و سرایر منرابع اطالعراتي وجرود
دارد.
كتابها و نشریات مربوط به یك سالح انفجاري ميتواند در بسیاري از مكانها شامل آهرنآالت
فروشيها ،خرازيها و فروشگاههاي لوازم خودرو یافت شوند.
سالحهاي انفجراري بره سرختي قابرل حمرل مريباشرند برراي حمرل آنهرا از انسرانهرا و وسرا ل نقلیره
استفاده ميشود این سالحها بره راحتري از راه دور یرا توسرط بمربگرذاران انتحراري منفجرر مري-
شوند.
بمب ها بیشتر براي تخریب مراكز مذهبي ،اجتماعي ،سیاسري و اقتصرادي بكرار مريروند.حملره-
هرایي كرره در منرراطق عمررومي یررا خیابررانهرراي شررهر اتفرراق مرريافتنررد ،هررزاران نفررر از مررردم را در
سراسر جهان كشته و زخمي ميكند.
تهدیدات بیولوژیكي
عناصررر بیولرروژیكي ،ارگررانیزمهررا یررا سررمومي هسررتند كرره مرريتواننررد افررراد ،دام و محصرروالت
كشاورزي را ناتوان كرده یا از بین ببرند .گروههاي سهگانه عناصر بیولروژیكي كره احتمراال بره
عنوان سالح استفاده ميشوند ،باكتريها ،ویروسها و سموم ميباشند .رشرد و بقراء بسریاري از
عناصر بیولوژیكي دشوار ميباشد.
بسیاري از این عناصر ،پس از قررار گررفتن در معررض نرور خورشرید و سرایر عوامرل زیسرت
محیطي ،از بین ميروند ،در صورتیكه سایر عناصر از جملره دانرههراي سریاهزخرم داراي عمرر
طوالني ميباشند.
عناصر بیولوژیكي را ميتوان با اسمري كردن آنها در هوا یا بوسیله آلوده نمرودن حیوانراتي كره
ناقل بیماري به انسانها ميباشند و بوسیله آلوده نمودن آب و غذا ،پخش نمود.
تهدیدات شیمیایي
عناصر شیمیایي ،بخارات ،مایعات ،ذرات و جامدات سمياي مريباشرند كره داراي اآررات سرمي
بر انسانها ،حیوانات یا گیاهان هستند.
این عناصرر مريتواننرد توسرط پمر هرا آزاد شرده یرا از طریرق قرایقهرا ،هواپیماهرا و وسرایل نقلیره
انتشار پیدا كنند .مي توانند داراي تاآیر فوري چند آانیه تا چند دقیقره) یرا اآرر تراخیري  5ترا 84
سرراعت) باشررند .در حالیكرره ارسررال عناصررر شرریمیایي بررالقوه مهلررك در غفلررتهرراي مرگبررار ،كررار
دشواري است.
در محیط خارجي ،این عناصر الب به سرعت پراكنده ميشوند .تولید عناصر شیمیایي هرم كرار
دشواري است .یك حمله شیمیایي ميتواند بدون هشدار باشد.
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نشانههاي انتشار مواد شیمیایي شامل تنفس سخت در افراد .سوزش چشرم ،از برین رفرتن تعرادل،
ایجاد حالت تهوع یا احساس سوزش در گلو ،بیني و ریهها ميباشرد .همچنرین وجرود تعرداد زیراد
حشرات و پرندگان مرده ميتواند نشانگر انتشار عناصر شیمیایي باشد.
انفجار اتمي
یك انفجار اتمي ،انفجاري است همراه با گرما و نور شدید ،امواج فشاري مخرب و پخرش مرواد
رادیواكتیوي كه ميتوانند هوا ،آب و سطح زمین را مایلها آلوده نمایند.
یك سطح اتمي ميتواند سالحي باشد كه توسط یك موشك قارهپیما كه از طرف دشمن یا سازمان
تروریستي پرتاب شده ،محل شود یا یك سالح اتمي كوچك و قابل حمل باشد كه توسط یك
شخص حمل ميشود .تمام سالحهاي اتمي در هنگام انفجار ،داراي اآر مرگبار ميباشند این
اآرات شامل نور كوركننده ،گرماي شدید ،تشعشعات اتمي اولیه ،موج انفجار ،آتشسوزي اولیه
ناشي از ضربه گرمایي و آتشسوزي آانویه كه بدلیل تخریب ایجاد ميشود است
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تخليه اضطراري در سوانح

فصل دوم
كلیات و برنامه ریزی تخلیه اضطراری
آمادگی برای تخلیه
زمانی كه تخلیه جامعه ضرورت پیدا میكند ،مقامات محلی ،اطالعاتی را از طریق رسانهها
به اطالع عموم میرسانند.
در برخی از شرایط ،سایر روشهای هشدار دهی از جمله آژیرها یا تماس تلفنی هم كاربرد
پیدا میكند .افزون بر این ،ممكن است شرایطی پدید آید كه در آن افراد یا خانواده ها احساس
كنند كه در معرض خطر و تهدید قرار گرفتهاند ،در این صورت این ممکن تخلیه خانه
ضرورت پیدا کند.
مدت زمانیكه طی آن باید منطقه را ترك نمود به نوع مخاطره بستگی دارد .اگر حادآه ،تزییری
در وضعیت آب و هوایی از جمله یك توفند) باشد كه بتوان آن را پایش نمود 5 ،یا  0روز
برای آماده شدن برای تخلیه زمان وجود دارد.
با این وجود ،بسیاری از سوانح ،هیچ فرصتی به افراد برای گردآوری نیازهای ضروری و
اساسی را هم نمیدهند .این امر ضرورت برنامهریزی پیشاپیش را نشان می دهد.
انواع تخلیه
تخلیه افقی:
این مرحله شامل افراد و منابعی است که امنیتشان نسبت به تهدیدات یک خطر فوری حفظ شده
است ،ولی در همان طبقه می مانند .تخلیه افقی نوعا به معنی آن است که که هرکس در هر
واحدی که قرار دارد ،بایستی به سمت مقابل خطری که وجود دارد ،تزییر مکان دهد.
تخلیه عمودی:
این مرحله از تخلیه به تخلیه کامل یک طبقه اشاره دارد .در مورد حادآه ای که محلش دقیقا
مشخص شده ،کارکنان می توانند به یک مکان دیگر در آن ساختمان که ایمن بودن آن
مشخص شده ،منتقل شوند حداقل به دو طبقه پایین تر از محل حادآه) .در مورد تخلیه کامل
یک سازه ،ساکنان یا کارکنان بایستی به یک منطقه امن خارج از آن ساختمان منتقل شوند.
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تخلیه کامل:
این مرحله از تخلیه دربرگیرنده تخلیه کامل یک ساختمان است .تخلیه کامل تنها بایستی به
عنوان آخرین راه حل ،انجام شود .ساکنان ،کارکنان و منابع بایستی به یک مکان یا فضای
جایگزین منتقل شوند .این تصمیم گیری نیازمند هماهنگی میان همه بخش های فعال در تخلیه
است.
سطوح تخلیه:
همه کسانی که بصورت مستدل باور دارند که یک حادآه و یا شرایط اضطراری رخ داده است
یا در شرف رخ دادن است ،و می تواند برای کارکنان یا ساکنان یک تهدید قریب الوقوع ایجاد
کند ،بایستی تخلیه اضطراری یک قسمت را آغاز کنند .هنگامی که آژیر یا کد تخلیه به صدا در
آمد ،کارکنان یا ساکنان ساختمان بایستی توقع داشته باشند که پروتکل و دستورالعمل مربوط به
واکنش در این شرایط در بخششان اجرا شود .هیچ کدی برای مشخص کردن اینکه این آژیر
برای یک تمرین به صدا در آمده یا مربوط به شرایط واقعی است ،وجود ندارد .بنابراین ،باید
هر آژیری به منزله وجود تهدید ناشی از یک رخداد واقعی ،در نظر گرفته شود.
لزوم توجه به آموزش و مهارت آموزی در تخلیه اضطراری
هیچكس انتظار بروز اتفاق و بحران های ناگهانی را ندارد ،به ویژه اینكره بررای خرود شرخص،
خانواده ،كاركنان و شزلش پیش آید .اما حقیقت این اسرت كره ایرن شررایط اضرطراری و بحرانری
مرری توانررد برررای هررر شخصرری ،در هررر زمررانی و مكررانی برره وجررود آیررد .در چنررین شرررایطی همرره
مجبور خواهند شد محل استقرار خود را ترك كنند.
در این فصل در مورد چگونگی برنامه ریرزی بررای رویرارویی برا خطررات احتمرالی كمرك مری
كند گفتگو می شود .برای همه افراد بهترین راه محافظت از خود ،خانواده و كاركنان این اسرت
كرره انتظررار ایررن حرروادث غیررر مترقبرره را داشررته باشرند و یررك طرررح عملیررات اضررطراری طراحرری
نموده تا در مواقع الزم آنان را راهنما ی كند.
چگونگی محافظت از خود و خانواده
همرره پرریش از روی دادن حادآرره ،بایسررتی خررود را برررای واكررنش برره آن آمرراده كرررده باشررند .ایررن
بهترین راه برای رویارویی با یک حادآه است .افراد كمی وجود دارند كه می توانند در شررایط
بحرانی به طور منطقی فكر كنند ،از این رو پیش از وقروع حادآره ،ترا زمران كرافی وجرود دارد،
بایستی این كار انجام شود.
برای رویارویی با یک حادآه می بایست بردترین و فاجعره آمیزتررین اتفاقرات را در ذهرن مررور
كرد .گاهی اوقات مطرح نمودن این پرسش ها الزم است :اگر بدترین شرایط رخ دهد ،شما چه
كاری انجام خواهید داد؟ اگر هر یك از اتاق ها دچرار آترش سروزی شرد چره عكرس العملری نشران
می دهید؟ اگر توفان مستقیمًا به ساختمان شرما برخرورد كررد یرا قطراری كره در حرال حمرل مرواد
خطرزا است در نزدیك خانه یا كارخانه شما از ریل خارج شد چه كار می كنید؟

دانشگاه علوم پزشکی مشهد – کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان – واحد حوادث ومدیریت بحران

تخليه اضطراري در سوانح

14

پس از مرور شرایط بالقوه اضطراری ،در نظر گرفتن پیامردهای ایرن شررایط و واكرنش مرورد
نیرراز ،گررام دوم خواهررد بود.واكنشرری کرره برررای ایررن شرررایط پرریش بینرری مرری شررود ،طرررح عملیررات
اضطراری نامیده می شود.
طرح عملیات اضطراری
طرررح عملیررات اضررطراری بایررد دربرگیرنررده اقررداماتی باشررد كرره در شرررایط اضررطراری ،افررراد
خانواده ،كارفرمایان ،کارکنان و دیگر افراد در راسرتای تضرمین سرالمت و حفرظ ایمنری خرود و
اطرافیان انجام دهند.
تدوین یك طرح عملیات اضطراری فراگیر كه دربرگیرنده تمام مسا ل مربروط بره حیطره كراری
باشد مشكل نیست .در این طرح بایستی هردف و برنامره بررای محافظرت از جران و مرال افرراد و
اطرافیان در هنگام بروز حروادث شررح داده شرود .طررح عملیرات اضرطراری در منرزل بایرد برا
كمررك دیگررر اعضرراء خررانواده و در محررل کررار بررا كمررك ترریم مرردیریتی و کارکنرران ترردوین شررود.
مشارکت ،ارا ه پیشنهادها ،نظرات و پشتیبانی آنها در موفقیت برنامه نقش بسیار مهمی دارد.
اجزا و ویژگی های طرح عملیات اضطراری
طرح عملیات اضطراری باید در برگیرنده موارد زیر باشد:
 )5شرایطی كه می بایست عملیات تخلیه انجام شود مشخص شود.
 )5چگونگی آگاه سازی افراد از یك وضعیت اضطراری بیان گردد.
 )0مسیرها و خروجی های تخلیه را باید مشخص كند.
 )8نقش هماهنگ كننده ها ،مسئولین و دیگران در تخلیه اضطراری معین شود.
 )0وظیفه گروه هایی كه به امدادرسانی خواهند پرداخت مكتوب گردد.
 )6سیستم ارتباطاتی زمان بروز حوادث غیرمترقبه مشخص گردد.
 )0یك مكان امن برای نگهداری اسناد ،معلوم شده باشد.
 )8مكررانی بعنرروان محررل تجمررع افررراد پررس از عملیررات تخلیرره اضررطراری مشررخص شررده
باشد.
 )9شیوه هایی برای سرشماری افراد پس از عملیات تخلیه اضطراری تعیین گردد.

رادیو در زمان حوادث تنها مرجع خبر رسانی خواهد بود
 )1تحت چه شرایطی می بایست عملیات تخلیه انجام گردد؟
هنگام تردوین طررح عملیرات اضرطراری بایرد طیرف گسرترده ای از شررایط اضرطراری و برالقوه
خطرناك كه مری تواننرد در محریط پیرامرون رخ دهنرد ،را در نظرر داشرت .بره ایرن معنری كره چره
خطرات فیزیكی یا شیمیایی در محیط می توانند موجب ایجاد شرایط اضطراری شده و افراد را
مجبور به تخلیه اضطراری از محل استقرار خود نمایند؟
در یك وضعیت اضطراری ممكن است مأموران محلی ،دستور تخلیه را صادر کنند .در مروارد
دیگر ممكن دستورات صادر شده تنها برای قطع جریان آب ،گاز و برق باشد و نه لزوما تخلیه.
هنگررام بررروز حرروادث برررای كسررب اطالعررات و پیررروی از دسررتورات مرراموران ،بهررره گیررری از
رادیررو و تلویزیررون بهترررین گزینرره اسررت .در زمرران روی دادن حرروادث ،رادیووو تنهررا مرجررع خبررر
رسانی خواهد بود.
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در موارد دیگر ،یكی از افراد حاضر در محل باید بر اساس طرح تخلیه اضطراری تدوین شده
مسئول تصمیم گیری برای تخلیه و یا توقرف عملیرات باشرد .محافظرت از سرالمت و ایمنری افرراد
در تخلیرره بایررد در اولویررت نخسررت قرررار داشررته باشررد .در آتررش سرروزی ،بهترررین راه حفاظررت از
افراد ،تخلیه فوری آنها به یك مكان از پیش تعیین شده و دور از آتش سوزی مری باشرد .الزم بره
ذکررر اسررت در برخرری شرررایط اضررطراری ماننررد انتشررار گازهررای سررمی ،تخلیرره افررراد و كاركنرران
درست نمی باشد.
نوع سراختمانی كره در آن قررار داریرد ،مری توانرد یكری از فاكتورهرای تصرمیم گیرری در شررایط
خاص جهت تخلیه باشد .بیشتر ساختمان ها نسبت به حوادآی ماننرد توفران ،زمرین لررزه ،سریل و
انفجار آسیب پذیرند .میزان ویرانی ها بسرتگی بره نروع ،وضرعیت و سراختار سراختمان دارد .در
حادآه ای مانند زمین لرزه و یا یک انفجار بزرو ،تقریباً هر نوع سازه ای تحت تأآیر قرار می
گیرد .برخی ساختمان ها متالشی شده و طبقات و دیوارهای برخی دیگر ،دچار آسیب جدی می
شود.

تخلیه اضطراری با توجه به محل قرار گیری افراد ،نوع ساختمان و نیز
نوع حادثه ،می تواند تفاوت داشته باشد.
 )2آگاه سازی افراد از بروز شرایط اضطراری
باید روشی مناسرب بررای آگراه سرازی افرراد نسربت بره برروز زمرین لررزه ،آترش سروزی و دیگرر
وضعیت های اضطراری ،به ویژه برای افراد معلول ،ناتوان و یا كودكان پیشهاد شرود .در ایرن
راستا انجام اقدامات زیر در اولویت می باشد:
 کسب اطمینان از اینکه در «طرح تخلیه اضطراری» صدای زنگ های هشردار بره
عنوان عالمتی برای تخلیه محل و یا انجام فعالیرت هرای از پریش تعیرین شرده ،بررای
همه و در همه جای ساختمان قابل تشخیص و شنیدن است.
 فراهم آوردن موترور بررق كمكری بره منظرور بهرره گیرری در هنگرام قطرع بررق در
صورت امکان).
 بهررره گیررری از وسررایل قابررل لم رس برررای هشرردار برره افرررادی كرره از نظررر بینررایی و
شنوایی قادر به تشخیص نیستند.
 آماده سازی یك لیست روزانه از کارکنان و افراد كلیدی مانند مدیر ساختمان ،مدیر
تاسیسات و یا پزشكان در محیط کار و بر اساس اولویرت بنردی)  ،بره منظرور آگراه
سازی آنان در صورت بروز شرایط اضطراری در ساعات خارج از خدمت.
 )3چگونگی مشخص نمودن مسیرها و خروجی های تخلیه
به منظور انتخاب صحیح مسیرها و راه ها بایستی شیوه ها و راهكارهای تخلیه اضطراری
و همچنین راهنماهایی مانند نقشه های محل سكونت ،محل كرار ،مكران هرای امرن و پناهگراه
ها تهیه و ارا ه شود .هنگام آماده سازی «طرح عملیات اضطراری» ،مسیر ها و خروجری
های اولیه و آانویه تخلیره اضرطراری بایسرتی مشرخص شروند .مسریر هرای تخلیره وخروجری
های اضطراری بایستی دارای شرایط زیر باشند:
 دارای عالمت گذاری واضح و روشنایی مناسب.
 دارای فضای كافی برای تجمع افراد یا پرسنل تخلیه شده.
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 پاکیزه و عاری از زباله و وسایل اضافه.
 عدم ایجاد خطر اضافه برای افراد یا پرسنل تخلیه شده.
در صورت تهیه نقشه های راهنما برای نشان دادن مسیرها و خروجی های تخلیه ،بایسرتی آنهرا
را در جایی در معرض دید افراد قرار داد.

 )4نقش هماهنگ كننده ها و مسئولین
نام ،عنوان ،سازمان و شماره تلفن افرادی كه در داخل و خارج از یک محل كار حضور دارند
یا كار می كنند ،آبت گردد .این کار به منظور به دست آوردن اطالعات اضافی ،شررح وظرایف
و مسئولیت ها با توجه به طرح عملیات اضطراری صورت می پذیرد.
هنگام طراحی عملیات اضطراری ،ممكن است فردی به عنوان مسرئول هردایت و همراهنگی در
عملیرات تخلیرره ،مشررخص شررود .شررناخت فرررد هماهنررگ كننررده توسررط كلیرره افررراد و كاركنرران نكترره
بسیار مهمی است .چراكه باید بدانند كه این فررد مسرئولیت تصرمیم گیرری در طرول حادآره را بره
عهده دارد.
فرد هماهنگ كننده مسئولیت های زیر را برعهده دارد:
 ارزیابی موقعیت برای تعیین اینكه آیا حادآه ای وجود دارد یا خیر؟
 نظارت بر تمام افرادیكه درگیر حادآه شده اند.
 همررراهنگی و برنامررره ریرررزی بررررای اسرررتفاده از خررردمات امررردادی ماننرررد اورژانرررس و
سازمان آتش نشانی و اطمینان از اینكه در مواقع الزم مطلع و در دسترس هستند یا
خیر؟
 دستور توقف فعالیت ها در محیط های اداری و صنعتی) در صورت لزوم.
افزون برر هماهنرگ كننرده ،مری تروان فرردی را بره عنروان مسرئول تخلیره اضرطراری یرا
انتقال كاركنان از منطقه خطر به نواحی ایمن ،انتخاب نمود .به طور كلی برای هر 53
نفر یك مسئول الزم است و در طول ساعات كار باید به تعداد كافی مسئول وجود داشته
باشرد .کارکنران تعیررین شرده بررای كمررك در طررح تخلیرره اضرطراری بایرد برره طرور كامررل
آموزش ببینند.
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بهترین نروع «طررح عملیرات اضرطراری» آن اسرت كره تمرامی افرراد در فراینرد برنامره
ریزی نقش داشته باشند .باید مشخص شود كه هر یرك از افرراد در ایرن شررایط بایرد چره
كارهایی انجام دهند .همچنین بایرداطمینان حاصرل شرود كره کره ایرن افرراد آمروزش هرای
الزم را كسب كرده اند .هنگرامی کره افرراد در «طررح عملیرات اضرطراری» دخیرل مری
شوند ،بایستی آنها را تشویق نمود تا در مورد خطرات بالقوه و همچنین بدترین سرناریو
ها و واكنش های مناسب در شرایط اضرطراری ،پیشرنهاداتی ارا ره دهنرد .پرس از اینكره
«طرح عملیات اضطراری» تدوین شد ،برای اطمینان از اینكه هر فرد از وظیفره خرود
در طول حادآه و پس از آن آگاه اسرت ،بایسرتی وظرایف آن فررد برا تریم مررور شرود .یرك
كمی از طرح «طرح عملیرات اضرطراری» بررای همره افرراد تریم تهیره شرود .اگرر تعرداد
افراد  53نفر یا كمتر باشند ،می توان طرح را به صورت شفاهی بره آنهرا انتقرال داد.در
هر صورت الزم است زنجیره فرماندهی مشخصی تعریف گردد.
 )5شرح وظیفه گروه هایی كه به امدادرسانی ،آتش نشانی و ...خواهند پرداخت :
در مورد محل كار ،اگرر شرركت یرا كارخانره مرورد نظرر واحرد بهرداری و آتشنشرانی رسرمی
ندارد ،می توان در جستجوی شیوه هایی برای فراهم كردن خدمات پزشركی و  ...برود .اگرر
مراكز پزشكی در نزدیكی محل كار فوق قررار دارنرد ،مری تروان برا آنهرا بررای پشرتیبانی در
شرررایط اضررطراری ،قرررار داد بسررت .برررای كررم كررردن اغتشرراش در شرررایط اضررطراری مرری
توان به صورت مكتوب كاركنان را از این تسهیالت مطلع نمود.
در مورد محل زندگی در صورتی که درمانگاه ،كلینیك یا بیمارستانی در نزدیكی محل سركونت
وجررود نرردارد ،بایسررتی از حضررور افرررادی كرره آمرروزش كمررك هررای اولیرره دیررده انررد ،در محلرره و
سرراختمان محررل زنرردگی اطمینرران حاصررل كرررد .هررالل احمررر ،سررازمان آتررش نشررانی و مراكررز
خصوصی دیگر این آموزش ها را فراهم می كنند .درمان یك آسیب دیدگی جدی باید در  0تا 8
دقیقه اول حادآه آغاز شود.
در ارتباط بودن با آمبوالنس محلی و مراكز خصوصی ،موجب تسهیل نقرل و انتقرال در شررایط
اضطراری می شود.
 )6سیستم ارتباطاتی در زمان بروز حوادث غیرمترقبه:
الزم است یك سیستم ارتباطراتی مطمرئن كره در صرورت برروز حروادث غیرمترقبره ماننرد زمرین
لرزه ،آتش سوزی و یا انفجار مورد استفاده قرار گیرد ،در نظر گرفته شود.
در شرایط اضطراری خطوط معمول ارتباطی مانند تلفن آابت ،تلفن همراه و ....یا قطع خواهند
شد و یا مشزول و غیرقابل استفاده می شوند .لذا برای مراكز اداری الزم است بیسریم ،بلنردگو و
 ...پیش بینی شود.
به خانواده ها نیز توصیه می شود فردی از اعضاء فامیل خارج از منطقه سركونت ،ترجیحرا در
شهری دیگر به عنوان رابط از قبل مشخص کنند تا در زمان بروز حوادث در صورت نیاز بره
عنوان رابط میان اعضاء خانواده عمل نماید.

الزم است شماره تلفن تماس یكی از بستگان در شهری دیگر توسط
تمامی افراد خانواده به خاطر سپرده شود تا در صورت لزوم به عنوان
رابط بین اعضای خانواده بكار رود
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 )7مكان امن برای نگهداری اسناد:
در مناطق مسكونی الزم است افراد ،اصل یا كمی اسناد هویتی خرود و خرانواده  ،یادداشرت هرای
مررالی ،اسررناد قررانونی ،لیسررت تلفررن هررای تمرراس اضررطراری  ،اطالعررات سرروابق پزشرركی و دیگررر
یادداشت هرای الزم را در مكرانی امرن ترجیحردًا در كیفری نسروز نگهرداری نماینرد ترا در صرورت
نیاز پس از بروز حوادث قابل دسترس باشد .در زمرین لررزه برم شناسرایی هویرت بازمانردگان برا
توجه به نبود مدارك شناسایی با مشركل مواجره گردیرد) .در صرورت برروز حادآره ،دسترسری بره
اطالعات شخصی مهم راجع به افراد ضروری می باشد.
مراكز اداری و تجاری نیز الزم است اتاقی را بصورت اتاق امن با استفاده از تكنولروژی هرای
موجرود ایجرراد نماینررد ترا برره عنرروان مركررز نگهرداری اسررناد  )Data centerمررورد اسررتفاده قرررار
گیرد.
الزم است جز یات این اماكن در طرح تخلیه اضطراری قید گردد.
 )8مكان امن برای تجمع افراد بعد از خروج اضطراری:
در «طرح عملیات اضطراری» نیاز است اماكنی امن كه از پیش بررسی و بازدید شرده باشرند،
برای تجمع افراد پس از خروج اضطراری مشخص و مكتوب شده باشند و به اطالع همه افراد
رسانده شود.
 )9سرشماری افراد پس از تخلیه:
سرشماری افراد پس از تخلیه بسیار مهم است .بری نظمری و اغتشراش در محرل تجمرع مری توانرد
موجب تاخیر در نجات افراد گرفتار در ساختمان و یا عملیات جستجو و نجات غیرضرروری و
خطرناك شود .برای اطمینران از سرریع تررین و مناسرب تررین سرر شرماری ،مراحرل زیرر را در
طرح عملیات اضطراری بایستی مد نظر قرار گیرد:
 تعیین محلی برای افراد تا پس از عملیات تخلیه در آنجا جمع شوند.
 انجررام سرشررماری پررس از تخلی ره بایسررتی صررورت پررذیرد .همچنررین در ایررن مرحلرره
بایسررتی نررام و آخرررین مكرران حضررور افرررادی را كرره در سرشررماری اطررالع از آنهررا
موجود نیست ،فوراً به مأموران مسئول گزارش شود.
 بایستی فررد یرا افرراد مشخصری كره بصرورت اختصاصری وظیفره سرشرماری را برر
عهده دارند ،معین شوند.
 بررررای سرشرررماری دیگرررر افرررراد غیرررر از كاركنررران و همسرررایگان ،ماننرررد مراجعررران،
مشتریان و میهمانان یک شیوه قابل انجام پیشنهاد شود.
آموزش های مورد نیاز افراد:
هنگررام برنامرره ریررزی برررای تخلیرره اضررطراری بایسررتی چگررونگی برخررورد بررا انررواع شرررایط
اضطراری را در دوره های مناسب به کارکنران ،خرانواده و همسرایگان آنهرا آمروزش داده شرود.
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وسعت محل كار ،محل زندگی ،شمار افراد حاضر در محل ،قابل دسرترس برودن منرابع داخرل و
خارج از منطقه و ...ملزومات آموزشی را تعیین می كنند.
از اینكه تمام افراد «طرح عملیات اضطراری» را می دانند و به خوبی آن را متوجه می شوند،
بایستی اطمینان حاصل شود  .این مروارد شرامل شرناخت انرواع شررایط اضرطراری برالقوه ،شریوه
های گزارش دهی ،سیستم های هشدار ،طرح های تخلیه و شیوه های توقف كار می باشد .افراد
همچنین باید راجرع بره تمرام خطررات ویرژه ای كره ممكرن اسرت در محرل در زمران حادآره برا آنهرا
روبرو شوند مانند مواد قابل اشتعال ،مواد شیمیایی سمی ،منابع پرتوزا و مواد واكنش پذیر در
مقابل آب) ،با یكدیگر بحرث وگفتگرو كننرد .بررای كرم كرردن اغتشراش در طرول حادآره بایرد برا آن
دسته از افراد كه در آن زمان دارای مسئولیت های خاصی خواهند بود بره طرور روشرن گفتگرو
شود.
آموزش های كلی برای افراد در خصوص طرح واكنش اضوطراری بایود شوامل مووارد زیور
باشد:
 .5مسئولیت و نقش افراد در شرایط اضطراری.
 .5تهدید ها و خطرات موجود.
 .0شیوه های پناه گیری و تخلیه اضطراری.
 .8شیوه های اطالع رسانی ،هشدار و ارتباطات.
 .0روش هایی جهت اسكان افراد در شرایط اضطراری.
 .6شیوه های سرشماری.
 .0آموزش نحوه استفاده از تجهیزات اضطراری امدادی.
 .4آموزش كمك های اولیه
 .9نحوه تامین امنیت محل حادآه
پس از مرور «طرح عملیات اضطراری» با كاركنان و افراد آموزش دیده ،بایستی بررای آمراده
نگه داشتن آنها برای موارد نیاز ،مانور های تمرینی 1را اجرا نمود .در صورت امكران در ایرن
مانور ها باید از امكانات منطقه مانند اداره آتش نشانی ،اورژانس و پلیس نیز استفاده کررد .پرس
از هر مانور ،برای ارزیابی تأآیرات آن ،مدیران و پرسنل را در محریط كراری و افرراد خرانواده
و همسررایگان را در محررل هررای مسرركونی دور هررم جمررع نمرروده ،نقرراط قرروت و ضررعف طرررح را
بررسی كرده و برای بهبود آن تالش نمایند.
موارد نیاز به آموزش برای افراد و کارکنان:
در موارد زیر ارا ه این آموزش ها مهم می باشد:
 هنگام تدوین طرح اولیه
 هنگام استخدام کارکنان جدید و یا اضافه شدن همسایگان جدید به مجموعه.
 هنگام اضافه شدن تجهیزات ،مواد یا فرایند های جدید در محل كار یا سكونت.
 پس از انجام تزییر در طراحی ساختمان
 هنگام به روزرسانی و اصالح روش های موجود پس از بروز شرایط اضطراری.
نکات مهم درباره مواد خطر زا در «طرح عملیات اضطراری»

 1برای اطالعات بیشتر رجوع شود به کتاب اصول اجرای مانور /شرکت راهبران مدیریت بحران ایمن ساز
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رویارویی با شرایط اضطراری ناشی از مواد خطرزا مانند مواد قابل اشرتعال ،منفجرره ،سرمی،
زیان آور ،زنگ زننده خورنده) ،بیولوژیك ،قابل اكسید شدن و پرتوزا تنهرا بره زمینره شرزلی و
یا محل کار افراد بستگی ندارد .زیرا این شرایط در زندگی هر فردی ممکن است رخ دهد.
مواد خطرر زا ممكرن اسرت منبرع خرارجی داشرته باشرند ،ماننرد تأسیسرات شریمیایی كره دچرار آترش
سوزی می شود و یا یك كامیون نفت كه در آزادراه واژگون می گردد.
منبع این مرواد ممكرن اسرت در هرر جرایی وجرود داشرته باشرند .بردون در نظرر گررفتن ایرن منرابع،
اتفاقات پیش بینی نشده ای می توانند مستقیمًا برر زنردگی افرراد ،خرانواده آنهرا و یرا کارکنران یرک
مجموعه تأآیر بگذارد .از این رو الزم اسرت ایرن مروارد در «طررح عملیرات اضرطراری» ذكرر
شوند.
در صورت استفاده یا ذخیره مرواد خطررزا در یرک محریط شرزلی ،کرامال روشرن اسرت کره افرراد
شاغل در آن محل با خطر های زیادی روبرو هستند .بنابراین باید این احتماالت را در «طرح
عملیات اضطراری» اعمال كنند.
تجهیزات ویژه مورد نیاز در شرایط اضطراری
افراد ممكن است برای تخلیه در یرك وضرعیت اضرطراری ،بره تجهیرزات حفراظتی ویرژه ای
نیاز داشته باشند .این تجهیزات حفاظتی بر اساس خطرات بالقوه محل كار و یا محل زندگی
مورد نیاز می باشند.
تجهیزات مورد نیاز ممكن است شامل موارد زیر باشند:
 عینك های ایمنی یا محافظ صورت برای حفاظت از چشم.
 كاله وكفش ایمنی برای حفاظت از سر و پاها.
 ماسك های اكسیژن مناسب.
 لباس و دستكش برای حفاظت بدن در مقابل مواد شیمیایی.
 تجهیرزات ویرژه بررای محافظرت از بردن در شررایط محیطری غیرر طبیعری ماننرد دماهررای
بسیار باال.
 بسته مقابله با حوادث
 بسته كمك های اولیه
 دستگاه هشداردهنده زمین لرزه
 ابزار آالت
 و ...
روش فراهم کردن ماسك های اكسیژن مناسب و دیگر تجهیزات استاندارد
پیش از هرر گونره خریرد ،بایسرتی برا افرراد متخصرص در مروارد امرداد و نجرات و سرالمت
مشورت نمود .ماسك هرای اكسریژن انتخراب شرده ،بایرد مناسرب خطررات موجرود در محرل
كار بوده و همچنین استاندارد باشند.
حفاظت تنفسی برای زمانی كه افراد در طول عملیات تخلیه باید از فضرا هرایی كره دچرار
كمبود اكسیژن است و یا از میان دود ،بخار و گاز های سمی عبرور كننرد ،الزم اسرت .برا
توجره بره نرروع خطرر موجرود در محررل ،ماسرك ویرژه آن محررل الزم اسرت .بررای نمونرره در
محرریط مسرركونی ماسرركی كرره جلرروی گرررد و خرراك را بگیرررد كافیسررت .در صررورتی كرره در
محیط های صنعتی ماسك های با قدرت تصفیه و نیز پایداری بیشتر مورد نیاز است.
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تابلوهاي نورتاب
یكي از تجهیزات و امكاناتي كه در تخلیه اضطراري مي توان از آن استفاده نمود،تالوهاي
نورتاب و تابلوهاي تخلیه اضطراري میباشد.از پیشرفت هاي نوین دراین صنعت ،تابلوهایي با
خاصیت جذب نور در شرایط عادي و انتشار نور در شرایط بحراني میباشد.در حادآه 55
سمتامبر چندین هزار نفر توانستند با استفاده از همین تابلوهاي نورتاب در كمتر از  5ساعت از
میان دود و تاریكي مطلق،برجهاي تجارت جهاني را تخلیه كنند.
استفاده از برقهاي اضطراري و عال م راهنماي برقي پرهزینه و نا مطمئن است.بر این اساس
تمامي مكان هاي عمومي مانند ساختمان هاي بلند ،بیمارستانها ،مراكز خرید ،مراكز
آموزشي،تفریحي ،تاالر ها ،پاركینگها،ایستگاههاي مترو و دیگر مكانهاي كه نیاز به تخلیه
اضطراري در شرایط بحراني خواهد داشت توصیه مي شود كه از این تابلو ها استفاده نمایند.

این تابلوها نور را جذب كرده و بدون نیاز به منبع انرژي ساعتها از خود نور ساطع میكنند و
راه هاي خروجي ،محل تجهیزات اضطراري و نكات ایمني را در تاریكي مشخص
میكنند.سازمان بین المللي كشتیراني بر اساس استاندارد ها استفاده از عال م نورتاب در كشتي
ها و تاسیسات فراساحلي و شناورهایي كه بیشتر از  50خدمه دارد را از سال  5990اجباري
نموده است.در اكثر كشور هاي پیشرفته استفاده از عال م در ساختمان هاي بلند فمراكز عمومي
و مراكز صنعتي اجباري مي باشد.
از موارد قابل توجه در این تابلو ها مي بایست به سرعت و سهولت در نصب،طول عمر
زیاد،هزینه نگهداري پایین،مقاومت حرارتي باال،خواص خوب شیمیایي و فیزیكي،صرفه
جویي در انرژي،بكارگیري از استانداردهاي بین المللي و محیط زیست در آنها شاره كرد.
مقررات ملي ساختمان– مبحث بیستم – عال م و تابلوها
 5-5-53لزوم این مقررات و دامنه شمول آن:
مسئولین موسسات دولتي و عمومي و بخش خصوصي ،كارفرمایان و مدیران كارگاه ها و
ساختمان ها،به منظور حفظ سالمتي ،بهداشت ،ایمني و آسایش و صرفه جویي در منابع ،ملزم
به پیانم رساني در محیط كار و زندگي مردم به نحو موآر و مطلوب ،توسط تابلو ها و عال م
بوده و باید در محل هایي كه احتمال خطري تهدید كننده براي سالمتي و ایمني افراد وجود
دارد،عال م هشدار نصب كنند.

:0-4-0-53تابلو ها و عال م تصویري ایمني باید در ارتفاع مناسب و در دید چشم نصب
شوند.در مكانهایي كه نور طبیعي ضعیف است،باید از رنگهاي بازتاب نور و خود نور و مواد
شب رنگ و یا نور مصنوعي استفاده شود.
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:0-5-8-53اگر خروجي در معرض دید نباشد و یا كسي را كه در حال گرختم است دچار
تردید نماید ،نصب عال م مكمل خروج اضطراري به همراه جهت نماها به تعداد الزم و در
مكانهاي مناسب در طول مسیر خروج ،الزامي است.

:0-5-8-53در صورتیكه از همه نقاط خروجي ،عالمت خروج اضطراري دیده نشود،باید
عال م نوراني دیگري بصورت جهت نما،با نور پردازي داخلي یا خارجي با حروف سفید بر
اساس ضخامت قلم حداقل  53ملیمتر ،بر زمینه سبز در راهرو ها یا گذرگاه ها نصب شود.
:4-5-8-53همه اتاقهاي خواب در مكانهاي اقامت موقت باید پالك با عالمت تصویري در
زمینه و حروف سبز محل خروج اضطراري را بصورت واضر و مشخص نماید،دارا باشند.
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شوت نجات
شوت نجات ایمني افراد براي تخلیه كردن مكان با سرعت و ایمني باال طراحي شده
است.سرعت سقوط حدود  5متر در هر آانیه است كه با  0متر در آانیه یعني میانگین سرعت
آسانسور مقایسه شده است.فرد به صورت پایدار به سمت پایین سر خواهد خورد بدون اینكعه
حس افتادن و سقوط
داشته باشد زیرا تماس
محكمي با دیواره هاي
پارچه اي در هنگام سر
خوردن دارد و در كمال
راحتي و سالمت از
شوت نجات خارج
میشود.
به علت ساختار مارپیچي
آن میتوانند افراد متعددي
در شوت بطور متوالي
بدون هیچ محدودیتي
پایین آیند.
قانون جاذبه و اصطكاك
افراد با وزنهاي متفاوت
را جدا از هم و در
مسافت برابر نگاه مي
دارد.شوت نجات افراد
همچنین قابلیت تخلیه بچه
هاي كوچك با وزنهاي
باالي  55كیلوگرم و نیز
معلولین را دارا مي
باشد.در آزمایشهاي علمي
صورت گرفته  4تا 53
نفر مي توانند از بلنداي
 03متري در طي دو
دقیقه پایین بیایند.
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مشخصات عمومي شوت نجات

 استاندارد بودن تمام اجزاي سیستم شوت نجات ،مانند قاب اصلي ،قاب ورودي و
پارچه هاي شوت نجات.
 وجود پوشش رویه جهت كاهش
استرس براي افراد.این پوشش از
مشاهده نماي سقوط در اقراد
جلوگیري خواهد كرد.
 پارچه هایي كه در ساخت شوت
نجات استفاده مي شود مي بایست
كامال مقاوم بوده و در برابر
خراش و پارگي باشد.

 پارچه بخش سر خوردن مي
بایست طوري طراحي شود كه
یك حالت مارپیچي در هنگام
سقوط در جهت عكس عقربه
هاي ساعت دارد.بدن به صورت
پایدار در جهت سمت چ در
شوت نجات حركت خواهد كرد.
 پارچه مي بایست مقاوم و در
برابر حریق و آب مقاوم باشد.

 شوت نجات مورد استفاده مي
بایست داراي استاندارد هاي بین
المللي در این زمینه را دارا باشد.
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فصل سوم
تخلیه در اماکن مسکونی
برای تخلیه اضطراری در سازه های مسکونی ،توجه به نکات زیر ضروری است:
راههای فرار:
هر فرد در گام نخست باید یك نقشه طبقاتی از محل زندگی خود ترسیم نماید .برای هر طبقه
باید یك برگه در نظر گرفته شود .در این نقشه برای هر اتاق ،باید دو راه فرار مشخص نمود.
والدین باید مطمئن شوند که کودکان این ترسیمات را درك كردهاند .در هر واحد مسکونی
بایستی یك نسخه از ترسیمات پیش گفته را به دیوار اتاق كودكان نصب کرد.
محل مالقات
گام دوم تعیین مكانی برای مالقات با یكدیگر در زمان وقوع یك شرایط اضطراری از جمله
آتش سوزی است.
كیت اقالم اساسی ضروری در هنگام وقوع سانحه
از آن جا كه حادآه خبر نمی كند ،در ادامه برنامه ریزی برای شرایط اضطراری بایستی یک
بسته تحت عنوان «كیت اقالم ضروری» برای منزل ،محل كار و وسیله نقلیه آماده نمود.
پیشنهاد می شود اقالم زیر در كیت اقالم اساسی ضروری لحاظ گردد:
 غذای فاسد نشدنی برای مصرف  0روز
 آب برای مصرف  0روز ،روزانه یك گالن آب برای هر نفر
 رادیو دستی ،رادیوی باتریای یا تلویزیون و باتری های اضافه
 چراغ قوه و باتری های اضافه
 راهنما و كیت كمكهای اولیه
 اقالم بهداشتی دستمال توالت)
 كبریت
 سوت
 پوشاك اضافی
 لوازم جانبی آشمزخانه ،وسایل پخت و پز شامل یك در بازكن قوطی كنسرو
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 فتوكمیهای كارتهای اعتباری و شناسایی
 پول نقد
 كاالهای ضروری خاص ،از جمله داروها ،نسخههای دارویی ،عینك ،محلولهای لنز
تماسی و باتری سمعك
 كاالی مربوط به نوزادان ،از جمله شیرخشك ،پوشك ،بطری ،پستانك
 سایر كاالهایی كه نیازهای خانواده را برآورده می کند
درصورتیكه اقلیم محل زندگی ،یک اقلیم سرد است ،باید به فكر تامین حرارت و گرما بود .در
این شرایط پوشاك گرم و رختخواب جزو لوازم ضروری است .همچنین برای هر شخص
بایستی یك دست لباس كامل و یك جفت كفش درون كیت قرار داد.
لباسهای ضروری عبارتند است:
 ژاكت یا كت
 شلوار بلند
 بلوز آستین بلند
 كفش محكم
 كاله ،دستكش و روسری
 كیسه خواب یا پتوی گرم برای هر فرد)
 کسب اطمینان از اینکه مسأله رشد كودكان و دیگر تزییرات در خانواده ،در جمعآوری
كیت ،مد نظر قرار گرفته اند.
نگهداری از كیت اقالم ضروری
به همان اندازه كه جمعآوری كیت اقالم ضروری اهمیت دارد ،حفظ و نگهداری آن به گونه ای
كه استفاده از آنها در موقع نیاز امكان پذیر باشد ،دارای اهمیت است.
در این بخش به مواردی برای آماده نگاه داشتن كیت اقالم ضروری و نگهداری آن با شرایط
مناسب ،اشاره شده است:
 كنسروهای غذا بایستی در مكانی خشك ،جایی كه دمای هوا پایین است ،نگهداری
شوند.
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 غذاها را باید در بستههای فلزی یا پالستیكی كه در آن به طور کامل بسته می شود،
نگه داری شوند تا در برابر عوامل فاسد کننده محافظت شوند.
 كنسروهای بادكرده ،فرورفته و زنگزده را باید دور ریخت.
 غذاها را باید پیش از اینكه خراب شوند ،استفاده كرده و آنها را با مواد تازه جایگزین
نمود.
 باید اقالم تازه در انتهای انبار و اقالم و كاالهای قدیمی تر را در جلوی انبار قرار داد.
 غذا و آب ذخیره شده را هر  6ماه یكبار جایگزین شوند .باید اطمینان حاصل شود که
تاریر انبار سازی را روی هر جعبه نوشته شده است.
 نیازهای خانواده را باید هر سال دوباره بررسی كرده و كیت اقالم ضروری را بر
اساس نیازهای خانواده بهروز کرد.
در سازه های مسکونی برای تخلیه در شرایط اضطراری باید به نکات زیر توجه نمود:
 با توجه به اینکه ممكن است پم

بنزینها در خالل شرایط اضطراری بسته باشند و

ا مكان پمماژ بنزین هنگام قطعی برق را نداشته باشند ،در صورت محتمل بودن تخلیه،
نگاه داری یك گالن پر از بنزین در خودروی شخصی ضروری است.
 برنامهریزی برای جلوگیری از ازدحام ،شلوغی و كندی حركت .در این شرایط بهتر
است هر خانواده تنها از یك خودرو استفاده كند.
 تقاضا نمودن از مقامات به منظور مشخص کردن مسیرهای تخلیه و اطالع رسانی
دیگران.
 در صورتی که فردی یا خانواده ای دارای خودروی شخصی نیستند ،این افراد برای
تخلیه و فرار از محل حادآه بایستی دوستان خود یا مقامات محلی ،تمهیداتی بیندیشند.
 توجه به پیام های رادیویی و دنبال نمودن راهنمایی های مربوط به تخلیه.
 آگاه نمودن همه اعضا خانواده و خارج شدن از محل در صورتیكه انجام تخلیه فوری
و ضروری است.
 در حوادث آب و هوایی مانند سرما ،توفان ،سیل و ...برای جلوگیری از گیر افتادن در
آب و هوای سخت ،پیش از آنكه دیر شود ،بایستی محل را ترك كرد.
 استفاده از مسیرهای پیشنهادی برای تخلیه .عدم استفاده از میانبرها به علت مسدود
بودن احتمالی این مسیرها.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد – کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان – واحد حوادث ومدیریت بحران

تخليه اضطراري در سوانح

28

 توجه و دقت فراوان در همگام گذر از پلها و جادههایی كه دچار آبگرفتگی شدهاند.
عدم رانندگی در مناطق سیلزده.
 قرار گرفتن در فاصله ای مناسب از محل افتادگی سیمهای برق و نیرو.
هنگام تخلیه در صورتی زمان کافی در اختیار بود ،بایستی نکات زیر را رعایت نمود:
 جمع آوری كیت اقالم ضروری
 پوشیدن كفش های محكم و لباس های محافظ از جمله شلورهای بلند ،بلوزهای آستین
بلند و كاله
 بستن و قفل نمودن درها و پنجرهها
 از برق کشیدن وسایل برقی از جمله ،رادیو ،تلویزیون و وسایل و تجهیزات كوچك ،از
جمله توستر و ماكروفر
 عدم از برق کشیدن یخچال و فریزر تا زمانیكه خطر سیل وجود ندارد)
 آگاه کردن دیگران از محلی که بدانجا می روید.
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فصل چهارم
تخلیه اضطراری در ساختمان های بلند
در صورت وقوع آتش سوزی یا سرایر شررایط اضرطراری ،شرمارش معکروس آغراز مری
گردد .تخلیه فوری  ،منظم و ایمن ساكنین ساختمان ،به وجود شررایطی همچرون پایرداری
ساختمان در برابر حوادث و آتش سوزی ،امنیت فیزیكی سراختمان و همچنرین دارا برودن
طرح تخلیه اضرطراری بسرتگی دارد .بررای تخلیره اضرطراری ،همكراری و شرركت همره
ساكنین ساختمان ضروری است .هر شخصی كه در یك ساختمان كار یا زندگی می كنرد،
هنگررامی كرره زنررگ هشرردار آتررش سرروزی برره صرردا در م ری آی رد ،بای رد از چگررونگی تخلی ره
اضطراری آگاه باشد .در این فصل ،به منظور افزایش آمادگی برای رویرارویی برا انرواع
شرایط اضطراری كه ممكن است در ساختمان های بلند رخ دهد ،مطالبی آمده است.
برنامه ریزی برای خروج از ساختمان های بلند
پیش از بروز آتش سوزی پیش بینی و کسب آمادگی های زیر ضروری است:
 شناخت زنگ هشدار آتش سوزی ساختمان و محل جعبه اطفاء حریق
 در صورتی که در سراختمان كمسرول آترش نشرانی وجرود دارد ،یرادگیری چگرونگی
استفاده از آن.
 کنترل خروجی های ساختمان برای اطمینان از قابل استفاده برودن آنهرا بره منظرور
کسررب اطمینرران از اینكرره در هررر طبقرره حررداقل  2راه مسرردود نشررده برره بیرررون وجررود
دارد).
 عدم اسرتفاده از آسانسرور بره دلیرل احتمرال خرراب شردن آن و محبروس شردن فررد در
درون آن.
 نصررب شررماره تلفررن هررای اضررطراری در کنررار همرره تلفررن هررا برررای اطمینرران از در
دسترس بودن آنها در مواقع لزوم.
عملکرد مطلوب هنگام بروز آتش سوزی یا شنیدن زنگ هشدار
در صررورت یررافتن اآررری از دود و آتررش ،بایسررتی خررود را برره نزدی رك ترررین زنررگ هشرردار
رسانده و آن را به صدا درآورد .هنگام شنیدن صدای زنگ هشدار آترش سروزی ،بایسرتی
فوراً محل را ترك كرد .هیچگاه نباید تصور کرد كسی اشتباهاً آن را به صدا در آورده یا
آزمایشی می باشد .به همین دلیل نباید منتظر عكس العمل دیگران ماند .در زمران شرروع
آتش سوزی شمارش معکوس به سرعت آغاز می گردد .در این هنگام کمک بره دیگرران
از الویت ها است.
بهترین مسیر تخلیه ،نزدیك ترین پلكران بره سرمت نزدیرك تررین خروجری مری باشرد ،مگرر
اینكه گزارش شود كه مسیر مذکور ناامن است.
هنگام ترك محل بستن درها الزامی است ،اما هرگز نباید آنها را قفرل کررد .اگرر درب هرا
به طور اتوماتیك قفل می شوند ،به همراه بردن كلیدها ضروری است .زیررا ممكرن اسرت
برای پناه گرفتن دوباره به آن اتاق ها مراجعه نمود.
همه افراد به محض بیرون آمدن از ساختمان بایستی به محل تجمع رفته و برای اطمینان
از حضررور همرره افررراد ،فرورًا سرشررماری کننررد .هرگررز نبایررد برررای یرافتن شخصری كرره در
ساختمان جا مانده است به آنجا برگشرت ،بلكره بایرد ایرن مطلرب را فرورًا بره افسرر پلریس یرا
مأمور آتش نشانی اطالع داد.
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پیش از باز كردن درب ،باید با پشت دسرت آن را لمرس نمرود و یرا بره آن ضرربه زد ترا از
امن بودن آن اتاق و عدم وجود آتش سوزی پشت درب مطمرئن شرد .در صرورت احسراس
گرمای در هرگز نباید آن را باز کرد،چراکه ممكن است در آن سمت درب ،آترش سروزی
رخ داده باشد .اگرر درب خنرك برود ،مری تروان آن را بره آهسرتگی براز نمرود .پرس از تررك
محل ،حتما باید درب را دوباره بست.
هنگام فرار در صورت مواجه شدن با دود ،بایسرتی بره حالرت خزیرده یرا نزدیرك بره زمرین
حركت نمود .پاكترین هوا در فاصله  03الری  63سرانتیمتری از سرطح زمرین قررار دارد.
اگر مسیر خروجی اصلی توسط دود یا آتش مسدود شده باشرد بایسرتی از مسریر جرایگزین
عبور نمود .اگر این كار امكان پذیر نبود باید به اتاق برگشته و منتظر كمك ماند.
هنگامی که امکان فرار وجود ندارد:
همره درب هرای میرران خرود و آتررش را بایرد بسررت .بایسرتی شرركاف درب هرا را بررا لبراس پررر
نموده تا از ورود دود به اتاق جلوگیری شود .در صورت نیاز باید با شرماره  550تمراس
گرفررت و مكرران وقرروع آتررش سرروزی را برره آنهررا اطررالع داد .در مرردتی كرره در انتظررار برررای
ورود نیرروی امررداد و نجررات ،مرری ترروان بررا آویرزان كررردن لبرراس هررا از پنجررره ،تكرران دادن
اشیاء گوناگون و یا فریاد كشیدن درخواست كمك نمود.
افرادی كه دچار ناتوانایی های جسمی هستند:
اگر فردی دچار ناتوانایی جسمی موقتی یا همیشگی است و این مشركل از ایمنری و تخلیره
سریع او جلوگیری می كند ،بایستی برنامه ریزی دوچندان داشت .چنین افرادی باید:
 مسرریرهای اولیرره و آانویرره برره سررمت درب هررای خروجرری و یررا یررك ناحیرره امررن را
شناسا ی كنند.
 محل وسایل ارتباطی مانند تلفن ،زنگ هشدار) را شناسایی كنند.
 همچنین این افراد بایستی با همه کسانی كه با ناتوانایی شران آشرنا هسرتند رابطره ای
دوستانه برقرار كند تا در طول عملیات تخلیه و خروج ایمن به آنها كمك كنند.
 بایستی با  550تماس گرفته و مكان خود را در ساختمان برای آنها شرح داد.
 هنگام شنیدن صدای زنگ هشردار ،برا كمرك دیگرران بره سرمت نزدیكتررین خروجری
رفته و به سمت پناهگاه حركت كنند.
 هنگام پا ین آمدن از راه پله اگر كسی توانایی كمرك بره ایرن افرراد را نردارد ،بایسرتی
به سمت راه پله رفته و فورًا دیگران را از نیاز خود به كمرك مطلرع سرازند .در ایرن
حالت این افراد همچنین بایستی از دیگران بخواهند كره نیروهرای امرداد و نجرات را
از مكان شان مطلع سازند.
توصیه های دیگر جهت ایمنی در زمان آتش سوزی:
سایر اقداماتی كه الزم است جهت مقابله با آتش سوزی مدنظر باشد عبارتند از:
خالی نگه داشتن راه پله ها:
هرگز نباید مانعی در پلكان ها ،خروجری هرا و راهروهرا وجرود داشرته باشرد .در صرورت
وجود مانع ،میزان افرادی كه گرفتار آتش می شوند به گونه ای چشم گیر افزایش خواهرد
یافت .از آنجایی كه كاربرد اولیه راهروها ،ایجراد امكران فررار و خرروج مرردم در مواقرع
آتش سوزی است .بنابراین انتظار می رود كه این مكان ها دچار آترش سروزی و یرا سربب
گسترش آن نشوند .اما اگر مواد آتش زا در این مكان ها انبار شده باشند بره راحتری دچرار
آتش سوزی می شوند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد – کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان – واحد حوادث ومدیریت بحران

تخليه اضطراري در سوانح

31

هنگام تخلیه :آرامش خود را حفظ كنید .عجله نكنید و هراسان نباشید
مانورهای آتش سوزی:
همرره سرراكنین سرراختمان بای رد بداننررد در هنگررام آتررش سرروزی چرره كرراری بای رد انجررام دهنررد.
مانورهای آتش سوزی این فرصت را برای ساكنین ساختمان ایجاد می كند تا طرح تخلیه
حری رق را تمرررین كننررد .از همرره سرراكنین سرراختمان انتظررار م ری رود كرره در ای رن مانورهررا
شركت كنند .در هر مانور باید طوری عمل شود كه شررایط اضرطراری ،تخلیره فروری و
دستورالعمل های دیگری كه توسط مأمور آتش نشانی در شرایط واقعری انجرام مری گرردد
به خوبی نمایش داده شوند.
شیوه های مهار مواد خطرناك و یا آزمایشگاهی:
همه مناطقی مانند آزمایشگاه ها كه فعالیت های خطرزا انجام می دهند  ،باید یرك «طررح
عملیات اضطراری» داشته باشند كه شیوه های توقف اضرطراری فعالیرت هرای روزمرره
را به طور مفصل شرح دهد .در صورت نیاز به اقدامات متعدد برای توقرف اضرطراری
فعالیت های خطرزا ،این طرح باید به مكتوب آماده شده و در دسترس باشد.
هنگام تخلیه محل و یا ساختمان:
 بایستی آرامش و خونسردی خود را حفظ نمود.
 در محل کار بایستی فعالیت شزلی خود را با ایمنری كامرل متوقرف نمرود .در صرورتی
که زمان کافی در اختیار باشد ،برای جلروگیری از آسریب احتمرالی بایسرتی رایانره هرا
را خاموش نمود.
 در صرورت امرن بررودن مکران حضرور ،بایسررتی بره جمرع آوری وسررایل شخصری خررود
پرداخت به ویژه داروها).
 در و پنجره را بایستی بست ولی هرگز نباید آنها را قفل نمود.
 بایستی از نزدیكترین پلكان امن استفاده كرد و به سمت در خروجی پیش رفت.
 آگاه شدن از حال افرادی كه ناتوان و آسیب دیرده هسرتند و بره كمرك نیراز دارنرد ،نبایرد
فراموش شود .تحت هیچ شرایطی نباید برای نجات شخصری دیگرر خرود را بره خطرر
انداخت.

تحت هیچ شرایطي نباید براي نجات شخصي دیگر خود را به خطر
انداخت.
 در صورت خروج از محل آتش سوزی ،باید به مكانی امن رفرت .كره ایرن مكران بایرد
حداقل  5033متر دورتر از ساختمان باشد.
 برای عبور پرسنل و وسایل نقلیه اضطراری ،خیابان ها ،نواحی اطرراف شریر آترش
نشانی و پیاده روها باید خالی نگه داشته شوند و مسدود نشوند.
متخصصررین و مسرررئولین ،زمررران بازگشرررت سررراكنین و كاركنررران بررره سررراختمان هرررا را

مشخص می كنند و هیچ كس نباید بدون اجازه وارد مكان های تخلیه شده شود .در صرورت
دیده شدن دود هیچ كس نباید وارد ساختمان شود و آتش نشانی فورًا باید وارد عمل شود.
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فصل پنجم
تخلیه اضطراری بیمارستانی در حوادث غیر مترقبه
تصمیم برای تخلیه بیمارستان یا مرکز درمانی یکی از دشوارترین تصمیماتی است که می
تواند توسط فرمانده حادثه (در ساختار سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی) یا هر فرد
دیگری که مسئولیت مرکز را بر عهده دارد ،گرفته شود .در هنگام بروز حوادث تصمیم برای
کاهش یا قطع خدمات می تواند پیامدهای منفی بسیاری در مراجعات آینده بیماران به
بیمارستان ،موارد مربوط به مراقبت از بیماران ،نگرش عمومی و میزان اعتماد مردم در
سال های آینده داشته باشد .از این رو تصمیم برای تخلیه بیمارستان می تواند آخرین
تصمیمی باشد که پس از روی دادن یک حادثه گرفته می شود .این پیامد منفی در آینده
بیمارستان ،بایستی با مالحظات مربوط به ایمنی بیماران ،کارکنان و مردم سنجیده شود.
تصمیم گیری برای تخلیه یک تصمیم گیری متفاوت است .بیماران بایستی تنها زمانی تخلیه
شوند ،که ضرورت آن کامال محرز شود .وضعیت هایی که تخلیه بیمارستان را ضروری می
کند شامل خطر تهدید کننده آتش ،دود ،سیل یا نشت مواد خطرناک است .تخلیه همچنین
ممکن است در نتیجه آسیب سازه ای به مرکز یا خطر بالقوه ناشی از تغییرات شدید آب و
هوایی ،ضروری شود .هنگامی که کارکنان و بیماران در درون مرکز درمانی نسبت به
ریسک ناشی از تخلیه در معرض خطر بیشتری هستند ،تخلیه بایستی انجام شود .همه
مخاطرات و شرایط اورژانس نیاز به تخلیه به عنوان پاسخ ندارند .تنها در هنگام بروز
شرایط پیش گفته شده بایستی اقدام به تخلیه بیمارستان کرد .در هنگام تخلیه چیدمان فیزیکی
مرکز درمانی و وضعیت نامشخص بیماران در بیمارستان ،چالش های منحصر به فردی را
ایجاد می کند .همه کارکنان بیمارستان نقش مهمی در پیاده سازی فرآیند تخلیه بر عهده
دارند.
تصمیم برای پیاده سازی فرآیند تخلیه اضطراری بایستی به وسیله فرمانده حادثه (بر پایه
چارت سامانه فرماندهی حادثه مرکز) گرفته شود .هنگامی که تصمیم به تخلیه مرکز درمانی
گرفته می شود ،بخش ارتباطات بیمارستان (تلفنخانه) بایستی در جریان قرار گیرند تا بتوانند
با فعال سازی کد تخلیه همه بیماران و کارکنان را مطلع کنند .در هنگام رویارویی کارکنان
بیمارستان با یک حادثه نیاز است به منظور حفظ جان آن ها دستور به تخلیه قسمتی از
بیمارستان (تخلیه افقی یا تخلیه عمودی) داده شود .این نوع تخلیه هنگامی که بخشی ویژه
از بیمار ستان در معرض یک تهدید قرار می گیرد ،انجام می شود .در این مورد هدف ،انتقال
بیماران و کارکنان به منطقه ایمن است.
کارکنان بیمارستان بایستی نسبت به نقشی که در فرآیند تخلیه به آن ها سپرده شده است،
پاسخگو بوده و انجام وظایف محوله را سریعا آغاز کنند .افزون بر هماهنگی های درون
بیمارستانی ،تخلیه بایستی با هماهنگی مسئول ستاد بحران منطقه یا شهر انجام شود.
تخلیه اضطراری بیمارستانی در سوانح غیر مترقبه
در زمان بروز حوادث غیرمترقبه ،بیمارستان ها به عنوان یکی از مراکز حسراس مری
بایست آمادگی کامل برای تخلیه بیماران و نیز پذیرش بیماران جدید را داشرته باشرند.بر
این اساس الزم است بخرش هرای گونراگون بیمارسرتان برا «طررح عملیرات اضرطراری»
آشنایی کامل داشته باشند و با برگزاری مانورهای گوناگون به آمادگی الزم دست یابند.
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شرایطی که نیاز به اجرای برنامه عملیات اضطراری در سطح بیمارستان می باشد:
الف) خارج کردن بیماران و پرسنل در حوادث غیرمترقبره و نیرز مخراطراتی ماننرد آترش
سوزی ،انفجار ،حمله دشمن ،توفان و ...که مرکز درمانی را دربر گرفته باشد.
ب) خالی کردن فوری تخت های بیمارستانی ،به منظور پذیرش و رسریدگی بره بیمراران
جدید برای حوادآی که در خارج از منطقه بیمارستان اتفاق افتاده و آسریب دیردگان زیرادی
در حال اعزام هستند.

عوامل موثر بر فعال سازی فعالیت تخلیه
 -5حوادث داخلی:
آتش ،دود ،نشر مواد خطرناک یا بخارات سمی در بخش های زیر:
 آزمایشگاه
 تاسیسات
 اتاق عمل
 بخش اورژانس
 بخش های بستری
نقص در تسهیالت زیر:
 سیستم گرمایش
 شبکه آبرسانی
 سیسم تهویه
 محل استریل نمودن وسایل
 شبکه توزیع برق
 شبکه کاممیوتری
 سیستم های ارتباطی پیج و تلفن)
نقص در توزیع گازهای پزشکی
 اکسیژن
 هوای فشرده
 سیستم مکش هوا وکیوم)
نمونه های دیگر
 انفجار
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 -5حوادث خارجی
مخاطرات طبیعی
 زمین لرزه
 توفان
 سیل
 کوالک
قطع برق در منطقه
حمالت تروریستی
سوانح بزرو جاده ای
نشت مواد خطرناک در منطقه
آلودگی منطقه با عامل سمی
حوادث پرتوی
سوانح غیر مترقبه با گستره منطقه ای
در این بخش حوادآی مورد بررسی قرار خواهد گرفرت كره باعرث تراخیر در فعالیرت هرا
ی جاری بیمارستان شده و بیماران ،كاركنان و پرسنل بیمارستان خود دچار حادآه شده
انررد و نی راز برره انتقررال بیمرراران و آسرریب دیرردگان حادآرره برره مراكررز در مررانی دیگررر وجررود
دارد.این شرایط اغلب با بروز حوادث با گستره منطقه ای ایجاد خواهد شد.

دستورالعمل های عمومی تخلیه
هنگام بروز شرایط اضطراری اگر احتمال آسیب ناشی از خطرات باال باشد ،آغاز به
تخلیه کارکنان بر همه فعالیت های دیگر ارجحیت پیدا می کند .مسیرهای تخلیه بایستی از
ایستگاه های پرستاری آغاز شود .به جز در مواردی که با توجه به وجود خطر فوری،
نیاز به انتقال افراد است ،آغاز به تخلیه عمودی یا تخلیه کامل بیمارستان ،بایستی با
هماهنگی و دستور فرمانده حادآه بیمارستان انجام شود .مسیرهای ویژه تخلیه در حادآه و
فرایند انجام آن ،از هر طبقه ای که انجام شود ،بایستی با هماهنگی فرمانده حادآه باشد.
در هنگام بروز یک حادآه بزرو ،ممکن است تلفن های بیمارستان اشزال شده یا دچار
آسیب شوند .در این گونه حوادث ،فردی که مسئول ارتباطات بیمارستان است بایستی از
سالم بودن سیستم ارتباطی اطمینان حاصل کند .بخش ارتباطات باید ارتباطات داخلی را
کنترل و هماهنگ کرده و به عنوان نقطه کانونی تماس های خارج از بیمارستان یا از
بیمارستان به بیرون ،عمل کند .افزون بر این ،بخش ارتباطات با پشتیبانی از امنیت
بیمارستان بایستی تجهیزات ارتباطی مورد نیاز برای شرایط اضطراری مانند سیستم های
رادیویی ،سیستم های فراخوانی عمومی و رادیوهای قابل حمل را تامین کند تا ارتباطات
میان کارکنان در زمان حادآه با دیگر کارکنان سایر ارگان های درگیر در حادآه برقرار
بماند .تخلیه و راهنمای ویژه مسیرهای خروجی و ورودی بیمارستان بایستی سیستماتیک
باشد تا تالش های صورت گرفته به منظور انتقال همه بیماران ،مالقات کنندگان از
بیمارستان به یک مکان امن به موقع و به خوبی انجام شود .یک بیمارستان باید فردی
آموزش دیده را که مسئولیت این کار از قبل به او محول شده ،به بخش یا بخش های آسیب
دانشگاه علوم پزشکی مشهد – کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان – واحد حوادث ومدیریت بحران

تخليه اضطراري در سوانح

35

دیده بفرستد .این فرد باید قادر باشد به منظور کمک به نقل و انتقاالت داخلی اطالعات و
دستورالعمل های مورد نیاز برای جابه جایی بیماران به منطقه امن یا ناحیه تریاژ
بیمارستا ن ارا ه دهد .این فرد باید تماس رادیویی خود را با مرکز فرماندهی بیمارستان
حفظ کرده و اطالعات و وسایل مورد نیاز را با توجه به وضعیت موجود درخواست کند.
این تماس بایستی از زمان آغاز تخلیه تا پایان آن برقرار بماند.
اجرای «برنامه عملیات اضطراری» در حوادث داخل بیمارستانی
 .1طرح تخلیه بیمارستان
 هنگررام مشرراهده خطررر ،بایسررتی بررا برره صرردا در آوردن زنررگ خطررر « ،برنامرره
عملیات اضطراری» را به اجرا درآورد.
 با توجه به برنامره از پریش تعیرین شرده ،تخلیره تمرامی بیمراران و پرسرنل بایرد از
منطقه خطر آغاز شده و از محل حادآه به مكانی امرن ترر در داخرل سراختمان و
یا خارج از آن انتقال داده شوند.
 سوپروایزر ،مسئول تماس با  550مركز آتش نشانی) و درخواسرت نیروهرای
آتش نشانی و اورژانس ،برای حضور در محل حادآه می باشد.
 با اختیار سوپروایزر ،طرح هشدار نارنجی می تواند فعال شود.
 به بخش پذیرش بیمارستان اطالع داده شود كه یك سانحه داخل بیمارستانی رخ
داده است و آنها سریعاً به همره بخرش هرا اطرالع رسرانی كننرد .بررای تسرهیل در
اطالع رسانی ،هر بخش از ساختمان باید از پیش ،شماره گذاری شرده و یرا یرك
حرف به آن اختصاص داده شده باشد.
 انتقال و جابجایی بیماران و پرسنل مطابق با برنامه صورت گیرد.
 در صورت عدم گسترش حادآره ،تخلیره در همران طبقره صرورت خواهرد گرفرت
تخلیه افقی) و در صورت پر خطر بودن این مكان هرا و نیرز گسرترش حادآره،
جابجررایی برره طبقررات پررایین تررر تخلیرره عمررودی)و یررا خررارج سرراختمان تخلیرره
کامل)صورت گیرد.
 برای انتقال بیماران می توان از واحد تدارکات یا خدمات) پرسنل بیشرتری را
درخواسررت نمررود و در صررورت نیرراز  ،بررا دیگررر بیمارسررتان هررای منطقرره تمرراس
گرفت.
 هنگام وارد شدن به هر بخش ،بایستی تا حد امكان ،از این كره درب هرای محرل
كامالً بسته شده اند اطمینان حاصل نمود .نباید در محل های تجمع درب ها باز
بمانند)
 اگر در همه ساختمان تخلیه شده است ،همه افراد باید به بخرش پاركینرگ انتقرال
داده شوند.
 حضور و غیاب هر بخش توسرط سرپرسرتار آن بخرش صرورت خواهرد گرفرت.
در صررورت امكرران ،الزم اسررت حضررور و غیراب ،پرریش ،پررس و در حررین حادآرره
صورت گیرد.
 سرروپروایزر توسررط سرپرسررتاران بخررش هررا ،از وضررعیت همرره افررراد آگرراه مرری
شوند.
 این تصمیم كه تا چه حد عملیات باید پیش برود و یا چه زمرانی متوقرف گرردد ،
«فرمانده سامانه حادآه بیارستان» و یا سوپروایزر تشخیص داده می شود.
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در خاطر داشته باشید:بیماران و پرسنلي كه به محل خطر نزدیكترند
 ،مي بایست زودتر جابجا شوند.
 .2جابجایی و انتقال بیماران به سایر مراکز درمانی:
اگر با نظر پزشرك معرالج یرا پزشرك اورژانرس ،نتروان در بیمارسرتان بره انردازه كرافی از
بیمار مراقبت كرد ،بیماران بایستی جهت مراقبت و درمان به یك مركز مجهزتر انتقال
داده شوند.
این مورد ممکن است در شرایط زیر صدق كند:
 نوزادی كه شدیدًا بیمار است.
 بیمارانی كه دچار سوختگی شدید شده اند و الزم اسرت كره بره مركرز سروختگی
انتقال داده شوند.
 شوك قلبی شدید كه به پم قلب و بالن نیاز دارد.
 بیمارانی كه به دیالیز كلیه نیاز دارند.
 صدمات درون جمجمه ای.
 موارد اضطراری برای كودكان و نیز مشکالت ارتوپدی پیچیده.
 به صالحدید پزشرك متخصرص و بعرد از معاینره و ایجراد وضرعیت پایردار بررای
بیمار ،می توان برای انتقال بیمار اقدام نمود.
هنگام انتقال و اعزام بیماران می بایست به همراه هر بیمرار یرك كمری از یادداشرت هرای
درمررانی بررا گزارشررات كامررل موجررود در پرونررده فرسررتاده شررود .گزارشررات آزمایشررگاه و
گرافی ها را می توان با نظر پزشك منتقل كننده ،فرستاد .پیش از انتقرال بایرد یرك تمراس
تلفنی میان پزشك معالج با پزشك بیمارستان پرذیرش دهنرده برقررار شرود و برگره انتقرال
باید توسط پزشك منتقل كننده بیمار و درصورت امكان پرستار همرراه ،كامرل و امضراء
شود .برا توجره بره شررایط بیمرار او را بره نحروی مناسرب ،بررای انتقرال آمراده شرود و در
آمبوالنس نیز پرسنلی كارآمرد همرراه او فرسرتاده شروند .همچنرین پرسرتار بیمرار بایرد بره
پرستار بعدی اطالعات الزم را بدهد.
فراهم کردن تسهیالت
پذیرش بیمار
 یررك بخررش پررذیرش و تریرراژ بایسررتی در راهرررو بخررش اورژانررس در حرروادث
غیرمترقبررره در محرررل ورودی بیمارسرررتان)ایجاد شرررود و در آن بخرررش كرررارت
مشخصات بیماران به آنهرا وصرل شرده و هرر بیمرار برا شرماره ای كره برر روی
كارتش وجود دارد شناخته شود.
 در صورت نیاز بایستی بیمار به همراه پرستار بره یرك مرکرز درمرانی مناسرب
فرستاده شود.
واحدها و افراد مسئول در تخلیه
فرمانده حادآه و یا هر فرد دیگری که مسئولیت بیمارستان را بر عهده دارد بایستی اختیار
تام و همچنین مسئولیت تصمیم گیری در مورد تخلیه بیمارستان را داشته باشد .افراد
مسئول در فرآیند تخلیه در بخش های گوناگون به طور خالصه در زیر می آید:
 -5همه کارکنان بیمارستان
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هنگامی که یک حادآه در محل مراقبت از بیماران اتفاق می افتد یا محل مراقبت از بیماران را
تهدید می کند ،کارمندان بایستی بیمارانی را که در معرض خطر جدی هستند به بیرون منتقل
کنند .در این موارد نباید منتظر دستور بود .بیماران در صورت امکان بایستی به نزدیک ترین
مکان امن در همان طبقه منتقل شوند تخلیه افقی) .اگر بیماران در معرض خطر جدی نیستند
و فقط آژیر خطر به صدا در آمده است ،بایستی برای دریافت دستور تخلیه منتظر ماند.
هنگام بروز شرایط اضطراری هرگز نباید بیماران تنها گذاشت .باید اطمینان حاصل شود که
کارکنان بیمارستان نسبت به مسئولیت شان در مورد بیماران آگاه هستند .برای نمونه بایستی
کارکنان پیش از ترک بیماران مسئولیت آن قسمت را به فرد دیگری تحویل داده باشند.
 -5واحد امنیت و انتظامات
همه کارکنان واحد امنیت و انتظامات بیمارستان ،می بایست برای سرشماری و دریافت
دستورات ،فورا با واحد خود تماس بگیرند .این تماس بایستی با تلفن یا تجهیزات ارتباطی بی
سیم انجام شود .کارکنان واحد امنیت و انتظامات باید در این شرایط خود را برای انجام وظایف
متنوع آماده کنند:
 اطمینان از فرستاده شدن یکی از اعضای کادر امنیت و انتظامات بیمارستان ،به جلوی
در ورودی برای مالقات با نیروهای امدادی و راهنمایی آنها به محل بروز حادآه
 اطمینان از فرستاده شدن اعضای کادر امنیت و انتظامات به محل درهای ورود و
خروج برای انجام فرایند های مربوط به بستن درها در صورت نیاز)
 اعضای کادر امنیت و انتظامات بیمارستان بایستی از دستورالعمل های مربوط به
فعالیت در شرایط اضطراری استفاده کنند.
 اعضای کادر امنیت و انتظامات بیمارستان بایستی در حالی که از بی سیم یا وسایل
دیگر ارتباطی استفاده می کنند ،در جلوی درهای مکان حادآه دیده بایستند و از
شمارش همه بیماران ،مالقات کنندگان و پرسنلی که از محل حادآه دیده خارج می
شوند ،اطمینان حاصل نمایند.
 -0کارگزینی
یک فرد از طرف کارگزینی می بایست به عنوان نماینده این بخش با مرکز فرماندهی
بیمارستان  )HCCتماس حاصل کند .در هنگام بروز شرایط اضطراری می توان ساعات
مالقات را طوالنی تر کرد .این کار در حقیقت یک پیش بینی است برای اینکه بتوان از کمک
شمار چشم گیری از مردم از جمله خانواده بیماران و مالقات کنندگان به عنوان افراد داوطلب
استفاده کرد .یکی از افراد بخش کارگزینی یا بخش برنامه ریزی در صورت وجود HICS
در بیمارستان) می ت واند مدیریت این فعالیت با به عهده بگیرد .این فرد بایستی آبت نام و محول
نمودن وظایف به داوطلبان را در یک مکان ویژه برای ساماندهی آنها آمادگاه) انجام دهد.
کارکنان بخش کارگزینی باید برای انجام وظایف گوناگونی شامل موارد زیر آماده شوند:
 گزارش دادن سرشماری افراد موجود در بیمارستان ،به ر یس بخش برنامه
ریزی یا مسئول کارگزینی) یا نماینده این بخش و دریافت دیگر وظایف
مربوط به شرایط اضطراری.
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 مدیریت و برقراری مرکز کنترل و آمادگاه محل ساماندهی افراد) برای
داوطلبان ،خانواده ها و مالقات کنندگان بیماران و همچنین دانشجویان رشته
های درمانی.
 آبت میزان آمادگی بدنی داوطلبان به منظور انتقال بیماران از طبقات به پایین
یا باال در صورت نیاز.
 اطمینان از مسئولیت پذیری کارکنانی که وظیفه ماندن کنار بستگان قربانیان
در سالن انتظار بیمارستان به آنها محول شده است ،همچنین گزارش دادن
نام اعضای خانواده بیماران و نیز داوطلبانی که در بیمارستان حضور دارند
به مرکز فرماندهی بیمارستان .)HCC
 همه افراد داوطلب بایستی وارد بیمارستان شده و نام و نام خانوادگی کامل،
شماره تماس ،گواهی نامه در هر زمینه ای که تخصص دارند) ،اطالعات
مربوط به استعداد های ویژه ای که دارند یا زبان های دیگری که می دانند
را در اختیار فرد متصدی آبت این اطالعات قرار دهند.

 -4خدمات
کارکنان بخش خدمات باید وظایفی را که به آنها محول شده به مسئول واحد خود
گزارش دهند .آنها باید برای انجام وظایف گوناگونی شامل موارد زیر آماده شوند:
 کمک به انتقال بیماران و راهنمایی کردن مسئول تخلیه بیمارستان.
 اطمینان از اینکه کریدور ها و محل های رفت و آمد از نظر وجود ترالی،
برانکاد و دیگر تجهیزات پاکسازی شده اند و در صورت نیاز برای ایجاد
تخت های اکسترا آماده هستند.
 حمل و نقل تجهیزات مورد نیاز انبارها و آوردن منابع مورد نیاز این بخش ها
به بیمارستان در صورت ارا ه درخواست.
 در صورت نیاز به تخلیه گسترده بیمارستان ،کارکنان معرفی شده این بخش
بایستی در امر خارج ساختن و انتقال بیماران و قربانیان از اتاق های بستری
و بخش ها به مکان های امن و یا آمبوالنس کمک کند.
 انجام دیگر وظایف در صورت در خواست و همچنین انجام نقل و انتقال مورد
نیاز برای منابع انسانی.
 -0بخش تزذیه و آشمزخانه
کارکنان بخش تزذیه و آشمزخانه باید برای انجام وظایف گوناگونی شامل موارد زیر
آماده شوند:

دانشگاه علوم پزشکی مشهد – کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان – واحد حوادث ومدیریت بحران

تخليه اضطراري در سوانح

39

 کمک و ارا ه راهنمایی های الزم به مالقات کنندگان حاضر در غذاخوری
برای خروج از بیمارستان
 پاکسازی کردن فوری راهروهای مربوط به غذاخوری از همه ترالی ها و
وسایل انتقال غذا
 آماده سازی و ارا ه خدمات مربوط به تزذیه به بیماران ،اعضای خانواده آنها،
داوطلبان و دیگر افرادی که در بیمارستان حضور دارند.
 ارزیابی پیامدهای حادآه بر عملکرد آشمرخانه و سالن توزیع غذا برای تصمیم
گیری در مورد نیاز به تعطیل و تخلیه کردن این فضاها.
 -6تاسیسات
بخش تاسیسات نیز باید برای انجام وظایف گوناگونی شامل موارد زیر آماده شود:
 آماده باش بودن برای حصول اطمینان از خاموش بودن سیستم توزیع گاز،
سیستم گرمایش ،تهویه ،و دیگر تجهیزات بیمارستان در صورت نیاز.
 حفظ و کنترل عملکرد همه آسانسورهای موجود ،تجهیزات تهویه و ژنراتورها
 آماده بودن برای برقراری تخت های اکسترا
 آمادگی برای انجام وظایف دیگر
بخش های درمانی:
 بخش جراحی برای جراحی های اورژانس).
 اتررراق ریكررراوری جراحرری قسرررمتی بررررای نگهرررداری و انتقرررال بیمررراران بعرررد از
جراحی).
 بخش اورژانس بیمارانی كه نیاز به معالجه اضطراری دارند).
 معالجه سرپا ی برای افراد زخمی سرپا ی که منتظر درمانند).
 بخش مراقبرت ویرژه  )ICUو یرا پرذیرش مسرتقیم از بیمارسرتان  -بیمراران پرر
خطر).
 بخش زایمان  -فقط مخصوص زایمان است).
وظایف پرسنل:
 وظررایف خاصری برررای پرسررنل ،توسررط ر سررای بخررش هررا تعیررین شررود .ر سررای
بخش ها باید بیش از یك جانشین داشته باشند.
 تمررام كاركنرران بای رد برره بخررش هررای خررود رفترره ،سررمس ر سررای بخررش هررا و ی را
جانشینان ،وظایف آنهرا را مشرخص كننرد .تمرام پرسرتاران و کمرک هایشران و
هماهنگ كننده های بخش به مركز فرماندهی گزارش دهند).
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 پرستار مسئول هر بیمار بایستی تا زمانی كه مسئولیت بیمار را به فرد دیگری
واگذار كند و یا تا زمانی كره بیمرار توسرط یرك بخرش و یرا فررد مسرئول دیگرری
پذیرفته شود ،مراقب بیمار بماند.

فرایند تخلیه بیمارستان
 -1تخلیه بخش های غیربستری
در صورتی که در بیمارستان شدت یک حادآه به اندازه ای باشد که نیاز به تخلیه کامل
بیمارستان یا یک طبقه باشد ،کارکنان آن طبقه بایستی فورا به یک منطقه امن در
بیمارستان تخلیه شوند .این محل امن می تواند آمادگاه محل ساماندهی) باشد تا از آن در
شرایط اضطراری که نیاز به واکنش وجود دارد ،برای محول نمودن وظایف به کارکنان
خارج شده از آن طبقه خاص استفاده کرد .برای بازشناختن کارکنان این قسمت پرسنل
بخش غیربستری) ،بایستی این گروه از کارکنان به عنوان افراد بخش های غیربستری
مشخص شوند .در شرایط اضطراری این گروه از کارکنان بایستی به مسئول آمادگاه
سرپرست شاخه ساماندهی در  )HICSگزارش دهند .دستورالعمل های کلی تخلیه
بیمارستان در این بخش عبارتند از:
 افرادی که در معرض خطر فوری هستند باید از نزدیک ترین در خروج خارج
شوند .برای انتخاب یک در برای اینکه آن را به عنوان در خروج باز نمود ،ابتدا
با پشت دست گرمای آن را حس کرد .هرگز نباید دری را که گرم است باز نمود.
در صورت وجود چنین شرایطی باید دنبال راه خروج دیگری بود .در صورت
مشاهده آتش ،دود یا هر وضعیت خطررسان دیگر ،باید دکمه آژیر را فشار داد.
 در محل های در معرض تهدید ،بدون اینکه به خطر انداختن خود ،در صورت
امکان ابتدا باید همه درها و پنجره ها را بست.
 در جاهایی که مالقات کنندگان حضور دارند ،ابتدا باید به آرامی آنها را در یک
نقطه جمع نمود ،آنگاه آنها را به محلی در نزدیک در خروج راهنمایی کرد.
بایستی به یکی از کارکنان یا داوطلبان گفته شود که جلوی دیگران حرکت کند و
یک فرد دیگر از کارکنان یا داوطلبان ،به عنوان نفر آخر پشت سر آنها حرکت
کند .این مالقات کنندگان با اسکورتی که بدان اشاره شده بایستی به محلی که از
پیش در نظر گرفته شده است ،منتقل شوند .مالقات کنندگان باید تا زمان اعالم
وضعیت سفید بی خطر) یا دریافت دستورات جدید ،در این محل بمانند .کارکنانی
که در این محل حضور دارند ،باید حضورشان را به آمادگاه محل ساماندهی)
گزارش کنند.
 پس از اینکه از عبور از هر در ،بایستی از بسته بودن آن اطمینان حاصل کرد.
 هنگام رسیدن به محلی امن ،بایستی با تلفنخانه تماس گرفته و محل دقیق حادآه یا
عامل خطررسان را به وی اعالم نمود.
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 -2تخلیه بخش های بستری
هنگام انجام فرایند تخلیه بخش های غیربستری بایستی بر اساس روش زیر بیماران را
الویت بندی کرد:
 نخست بیماران در معرض خطر فوری
 بیمارانی که توانایی حرکت دارند
 بیماران ویلچری ،بیماران ایزوله ،تخت بچه ها
 بیماران بستری کامل آنهایی که توانایی حرکت ندارند)
یادداشت ها در گزارش دهی:
 با توجه به اوضاع و شرایط ،گزارشات باید تا حد امكان كوتاه باشند.
 برچسب های سانحه باید در بخش پذیرش موجود باشند و تا زمانی كه گرزارش
بیمارستان و بیماران سر پایی آماده شرود ،بره هرر فرردی الصراق شروند .در هرر
آمبوالنس نیز برچسب مرذکور بایرد بره مصردوم الصراق شرود و زمران اعرزام را
آبت كنید.
 باید اطالعات بصورت كافی آبت شوند تا در زمران نیراز بتروان شردت صردمات
را بصورت صحیح مشخص نمود.
 هررر تزیی رر مهم ری در مررورد شرررایط بیمررار بایسررتی برره مركررز فرمانرردهی حادآرره
بیمارستان گزارش داده شود.
 گزارشات آزمایشگاه و رادیولوژی بایرد شرامل شرماره برچسرب سرانحه بیمرار و
مكان بستری بیمار در بیمارستان باشد.
كنترل ترافیك:








در صورت لرزوم ،بایسرتی پلریس  553را آگراه كررده و بررای اداره
كردن ترافیك خارج بیمارستان درخواست كمك نمود.
بایررد برررای پررذیرش بیمرراران تررازه وارد و آمبرروالنس هررا ،برره بخررش
اورژانس ،شرایط مناسبی به وجود آورد.
بیمرراران مرررخص شررده بای رد از درب دیگررری در صررورت وجررود)
خارج شوند .بخش پذیرش باید پرسنلی را برای ترخیص بیمراران،
در آن قسمت مستقر كند.
آسانسورها را تنها باید برای جابجایی بیماران و تجهیرزات بره كرار
گرفت.
محل بارگیری باید فقط برای تداركات استفاده شود.
انتقال قربانیان بره بیمارسرتان هرای دیگرر ،بایرد از بخرش اورژانرس
انجرام شرود .محرل مراقبررت از بیمراران ترا زمررانی كره بره بیمارسررتان
دیگر منتقل شوند ،به عنوان بخش ریكاوری است.
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وقتی تخت های اضافی مورد نیاز است:
 در درجه نخست باید از همه تخت های خالی بیمارستان استفاده کرد.
 در صررورت لررزوم ،ترریم پزشرركی بای رد برررای ایجرراد فضررای كررافی ،بیمرراران زی رر را
سریعتر مرخص كنند:
 .5بیماران تحت نظری که بستری نشده اند.
 .5بیمارانی كه در حال ترخیص می باشند.
 .0مادران پس از زایمان و نوزادانی  58ساعت از تولدشان می گذرد.






بیماران ترخیص شده برای اجتناب از تداخل با بیماران پرذیرش شرده ،بایرد از درب
دیگری خارج شوند .در این مورد و در صورت نیاز بایستی با بخش پذیرش تماس
بگیرید.
منشی بخرش بایسرتی بررای تررخیص و انتقرال بیمراران ،برا اقروام آنهرا تمراس حاصرل
نماید.
تا زمانی كه فضای كافی در بخش وجود داشته باشد بایرد بره پرذیرش بیمراران ادامره
داد.
باید از تخت های اضافی ،تشك ها و تخت های انبار شده در بخش ها استفاده نموده
و برخی بیماران را به طور موقتی روی تشك هایی بر روی زمین قرار داد.
تشك های اضافی در صورت لزوم از بیمارستان های دیگر تهیه شوند.

تشریح فعالیت ها:
بر اساس نوع سازه ساختمان و سیستم های های اطفاء آتشی که در بیمارستان وجود دارد؛
کارکنان ،بیماران و مالقات کنندگان ممکن است فرا بگیرند که در جایی که هستند ،بمانند تا
راهنمایی ها و دستورالعلمل های جدید به آنها برسد .در ها و پنجره های نزدیک به بخش های
بستری بیماران ،یک حفاظت اولیه نسبت به آتش ایجاد می کند .در بیشتر سوانح ،ایمن ترین
مکان برای یک بیمار در اتاق او است .هرگز در خطرات تهدید کننده ،نباید نسبت به تزییر
مکان خود تامل کرد .در برخی از سوانح ممکن است دستورالعمل های ارا ه شده بر ماندن در
محل و آگاه ساختن همه افراد از آخرین وضعیت حادآه تاکید دارد .برای آغاز سیاست «دفاع
در محل» نیاز است که همه فعالیت های روزانه متوقف شوند و آنگاه همه برای انتقال فوری
آماده شوند به نحوی که بر اساس ضروریات حادآه ،آن فعالیت هایی که از قبل ترسیم شده اند
برای سه نوع تخلیه ای که وجود دارد ،صورت پذیرند.
موارد مورد نیاز برای بخش های درمانی:
 حفظ تداوم فعالیت های درمانی بوسیله محول نمودن مسئولیت ها به کارکنان کمکی که
وظایف بخش به آنها سمرده شده و دربرگیرنده :بخش ترابری ،خدمات ،الندری،
تجهیزات پزشکی ،تزذیه و ....و درخواست نیروی اضافی در صورت نیاز.
 گزارش نمودن یا محول نمودن وظیفه برقراری ارتباط با مرکز فرماندهی حادآه
بیمارستان.
 درخواست نیروی اضافی برای مراقبت یا انتقال بیماران ،به ویژه در شیفت های شب
و تعطیل.
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 درخواست برای در اختیار نهادن دارو و تجهیزات پزشکی به منظور مراقبت و
پشتیبانی هر بیمار در خالل فرایند انتقال و تخلیه
 محول نمودن وظیفه پاکسازی راهروها از تجهیزات و وسایل اضافی و در ادامه آماده
نمودن این افراد برای کنترل درهای فرار ضدآتش و دود در صورت نیاز)
 هماهنگی برای ترخیص و انتقال بیماران غیر اورژانسی کنونی به منظور ایجاد فضا
برای بیماران تخلیه شده از دیگر بخش های بیمارستان.
 در گام نخست ،تخلیه بیماران در معرض خطر فوری ،بر اساس توانایی حرکتشان.
توجه به اینکه حتما یک فرد برای کمک به این بیماران همراه آنها باشد و ایشان را به
ایمن ترین بخش همان طبقه راهنمایی کند از طریق درهای خروج) .این فرد باید بداند
اگر نیاز است بیماران از طبقه فعلی خارج شوند ،به کدام محل بایستی منتقل شوند.
هیچ گاه بیمارانی را که توانایی حرکت دارند ،نباید بدون پرسنل راهنما ترک نمود .هر
زمان که ممکن است ،باید از ویلچر برای انتقال بیماران غیرقابل حرکت به مکان ایمن
استفاده کرد .پس از انتقال هر بیمار ،بایستی ویلچر را برای جابجا کردن بیماران دیگر
برگرداند.
 در شرایط انجام فرایند تخلیه ،ایمنی بیماران بر تکنیک های ضدعفونی ارجحیت دارد.
 هنگامی که بخش تخلیه شد ،نیاز به قطع کردن یا خاموش کردن وسایل و تجهیزات
بخش باید بررسی شود مانند گازهای پزشکی ،تجهیزات پزشکی ،الم ها و.)...
 باید برای دریافت دستورالعمل های دیگر مربوط به تزییر محیط مخاطره و گسترش آن
آماده بود .همچنین بایستی بیماران را از نظر ایمنی و مشکالت روحی روانی به
صورت دوره ای بررسی کرد.
 پس از تخلیه بیماران از بخش ،بایستی از بسته بودن درها اطمینان حاصل نموده و
حتما آنها را با عالمت ضربدر مشخص نمود).
 پیش از آغاز تخلیه افقی بیماران ،سوپروایزرها باید فضاهای کناری منطقه ایمن را که
قرار است تخلیه به آنجا صورت پذیرد ،بررسی کنند تا از تخلیه غیرضروری به
منطقه ای غیرایمن جلوگیری شود .ممکن است فضایی که به عنوان منطقه ایمن
مشخص شده ،واقعا ایمن نباشد!)
 هماهنگ با پزشکان بیمارستان وضعیت تک تک بیماران را ارزیابی شوند.
 oیک برچسب تریاژ به لباس بیمار و یک نمونه از برچسب مورد نظر روی
پرونده بیمار چسبانده شود.
 oبا توجه به شرایط بیمار و مراقبتی که نیاز دارد ،بهترین روش ممکن برای
انتقال هر بیمار و مناسب ترین مسیر برای جابجا کردن او را مشخص شود.
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 oدر صورت نیاز ،تجهیزات ویژه ای که برای انتقال و مراقبت مداوم از
بیماران ضروری است مشخص شوند.
 oمستندات ،داروها ،لباس ها و وسایل با ارزش بیمار را در یک کیف یا نایلکس
قرار داده و همراه با بیمار منتقل شوند .روی نایلکس یا کیف با یک ماژیک
آابت نام بیمار نوشته شود.
باید به یاد داشت که اگر تخلیه افقی در حال انجام است ،ممکن است این نوع تخلیه تنها آغاز
یک گام از یک سری حرکت ها برای ایمنی افراد باشد .از این رو باید برای دریافت دیگر
دستورالعمل ها ،آماده بود.

واحدهای مراقبت های درمانی و جراحی
نیازمندیها برای تخلیه:
هنگامی که حادآه ای رخ می دهد ،اعضای کادر پرستاری بیمارستان باید برای سرشماری و
انجام وظایف شرایط اضطراری به مسئوالن بخش هایشان گزارش دهند .مدیر پرستاری یا
سرپرستار در یک بخش خاص باید فعالیت های کارکنان واحد خود را رهبری کند.
استانداردهای ویژه بخش
 بیماران ارتوپدی که توسط وسایل کشش تراکشن) به تخت بسته شده اند،
ممکن است ،امکان خروجشان از در وجود نداشته باشد .برای این که خروج
این بیماران امکان پذیر شود ،بایستی وسایل کشش از بیمار جدا شود.
اتاق عمل ،بخش ریکاوری و بخش های همودیالیز
نیازمندیها برای تخلیه:
افراد زیر مسئولیت ایمنی بیماران را بر عهده دارند:
 پزشک جراح که یک عمل جراحی را انجام می دهد ،مسئولیت آن بیمار را برعهده
دارد.
 پزشک متخصص بیهوشی هماهنگ با پرسنل بیهوشی ،مسئولیت بیماران بیهوش یا
تازه به هوش آمده در ریکاوری) را به عهده دارد.
 پرستاران بخش همودیالیز ،مسئولیت بیماران این بخش را بر عهده دارند.
سرپرستار اتاق عمل یا بخش همودیالیز مسئولیت رهبری فعالیت های واحد خود را بر عهده
دارد.
استانداردهای ویژه بخش
 درهای مشرف به اتاق های عملی که عمل جراحی در آنها در حال انجام است بایستی
بسته شوند ،در صورت وجود دود ،گرد و غبار و یا بخار ناشی از حادآه ،باید در
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اطراف و زیر در حوله نمدار قرار داد .جراح نیز باید در مورد راه های ایمن خروجی
منتهی به مکان های ایمن ،توضیحات الزم را دریافت کند.
 به منظور رویارویی با مشکالت بزرگتر ،بایستی تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای
اتمام عمل جراحی در محل دیگر) فراهم شود .فهرستی از ملزومات در دسترس را
تهیه شده و از آماده بودن وسایل استریل کننده دیگر با امکان استریل کردن سریع،
اطمینان حاصل شود.
اتاق های عمل ،ریکاوری و بخش های همودیالیز در شیفت های شب و روزهای تعطیل
 به منظور جابجایی و انتقال بیماران ،بایستی فورا برای دریافت نیرو و وسایل کمکی
تماس گرفته شود.
 ابتدا باید بیماران قابل حرکت را تخلیه نمود .همه این گونه بیماران را بایستی کنار
یکدیگر جمع نموده و از آنها خواسته شود تا با گرفتن دستان همدیگر یک زنجیر
بسازند.
 بایستی فردی را به عنوان فرد کمک کننده بیماران قابل انتقال ،انتخاب کرد .این گونه
بیماران را از راه درهای خروج به بخش ایمن در همان طبقه هدایت کرده و در
صورتی که نیاز به تخلیه طبقه است ،به فرد کمک کننده مسیر را نشان داد.
 هیچ گاه نباید بیماران قابل حرکت را بدون حضور دست کم یکی از کارکنان تنها
گذاشت .اگر ممکن است باید بیماران غیرقابل حرکت را با کمک ویلچر به سالن
کنفرانس یا یک مکان امن در همان طبقه انتقال داده ،سمس برای جابجا کردن دیگر
بیماران ویلچر را بازگرداند .بیماران غیر قابل حرکت را می توان بوسیله برانکاد یا
یک پتو نیز به یک مکان امن منتقل کرد.
بخش ICU
نیازمندیها برای تخلیه:
هنگامی که رویدادی به وقوع می پیوندد ،مدیر پرستاری یا سرپرستار باید با هماهنگی با
مسئوالن امر و به منظور ترخیص بیماران به ارزیابی آنها بیماران بستری در بخش)
بمردازد .استفاده از معیارهای ترخیص به عنوان یک راهنما ،در صورت نیاز می تواند زمینه
ترخیص بسیاری از بیماران از  ICUرا فراهم آورد .مدیر پرستاری یا سرپرستار بخش،
بایستی فعالیت های کارکنان واحد خود را رهبری کند.
استانداردهای ویژه بخش
 ممکن است الزم شود بیماران در پتو پیچیده شده و با استفاده از برانکاد یا تخت در
صورتی که امکان دارد) ،به مکانی ایمن منتقل شوند.
 در صورتیکه نیاز به خاموش کردن سیستم های گازهای پزشکی اکسیژن) ،تجهیزات
تهویه و دیگر گازها وجود دارد ،بایسیت هماهنگی های الزم با کارکنان بخش های
درمانی ،جراحی و تجهیزات قلبی -ریوی انجام شود.
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 با کودکان باید مانند دیگر بیماران رفتار شود .در صورتی که زمان و شرایط اجازه
می دهد ،به جز در مورد کودکانی که توانایی حرکت دارند ،هنگام تخلیه در صفی که
این بیماران حرکت می کنند ،باید آنها را از نظر سنی از بزرگتر به کوچکتر دسته
بندی کرد.
بخش نوزادان PICU ،و NICU
هنگامی که رویدادی به وقوع می پیوندد ،تا جایی که امکان دارد باید همه نوزادان به
مادرانشان تحویل داده شوند .این کار بایستی با نظارت مدیر پرستاری یا سرپرستار بخش
صورت گیرد .مدیر پرستاری یا سرپرستار بخش همچنین ،بایستی فعالیت های کارکنان واحد
خود را رهبری کند.
استانداردهای ویژه بخش
 نوزادانی که بواسطه بیماری در بخش بستری هستند ،در گام «دفاع در محل» در
تخلیه افقی ،در تخت بستری تحت نظر یک پرستار باقی خواهند ماند.
 از کمک کارکنان به منظور جابجا کردن انکوباتورها ،تجهیزات و ملزومات مورد
نیاز همراه با بیماران استفاده شود.
 نوزادان را هنگام انتقال دادن بیماران و انجام فرایند تخلیه می توان به مادران آنها
سمرد.
 نوزادانی که از انکوباتور برای درمانشان استفاده می شود ،بایستی در انکوباتور قرار
گرفته و به محل ایمن منتقل شوند .در صورت نیاز برای انتقال ،باید چند نوزاد را
دریک تخت قرار داد.
 نوزادانی که نیاز به کمک خاصی ندارند را می توان در پتو پیچید و به محل ایمن
منتقل کرد.
 بیماران غیرهوشیار باید مانند دیگر بیماران انتقاد داده شوند .اگر زمان و شرایط اجازه
دهد ،بیماران قابل حرکتی را که هوشیاری کامل ندارند ،در میان صف بیماران قابل
حرکت هوشیار قرار داده شوند.

برچسب هایی که در فرایند نقل و انتقال و تخلیه مورد استفاده قرار می گیرند:
سیستم برچسب گذاری در فرایند نقل و انتقال و تخلیه می تواند برای پیگیری بیمارانی که
نیاز است به مرکز درمانی دیگری منتقل شوند ،مورد استفاده قرار گیرد .پزشکان و
پرستاران در مرکز درمانی ،مسئولیت تریاژ و بررسی بیماران را بر عهده دارند.
در صورتی که شرایط اجازه می دهد ،اتمام فرایند تریاژ و برچسب گذاری بیماران،
بایستی بر اساس اولویت انتقال بیماران از بیمارستان ،انجام شود .برچسب ها باید در خالل
انجام انتقال و جابجایی بیماران و آماده سازی آنها برای تخلیه به مراکز درمانی دیگر به
هنگام شود.
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افرادی که در قبال ارزیابی بیماران در بیمارستان مسئولیتی به عهده دارند ،بایستی فعالیت
های زیر را انجام دهند:
 ایجاد شرایط مناسب برای برچسب گذاری و دسته بندی بیماران
 هماهنگ کردن به منظور توزیع برچسب های تخلیه در خالل حادآه
 پیگیری بیمارانی که به مراکز درمانی دیگر منتقل شده اند.

تجهیزات مورد نیاز برای حمل و نقل:
اقالمی که برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند ،بایستی بررسی شده و نوع
آمبوالنس )... ،آنها مشخص شود .کسی که مسئول حمل و نقل بیماران است ،باید هماهنگی
های الزم را برای نقل و انتقال بیماران انجام دهد.
فراهم نمودن شرایط و اقالم مورد نیاز برای حمل و نقل برای شمار زیاد بیماران ،ملزومات و
تجهیزات پزشکی ،بسیار دشوار است .افزون بر این ،آمبوالنس های دارای ملزومات و
تجهیزات پزشکی و اورژانس پیشرفته که بتوان از ظرفیت خالی آنها استفاده کرد نیز کمیابند.
وجود قرارداد میان بیمارستان با شرکت های حمل و نقل مانند آمبوالنس های خصوصی) می
تواند این مشکل را تا حدودی رفع کند.

مراکز درمانی جایگزین:
یک فهرست از بیمارستان های همجوار باید تهیه شود تا بتوان در زمران حادآره از آنهرا کمرک
گرفت .عمده ترین مسا لی که زمان حادآه بیشتر بیمارستان ها با آن دسرت بره گریباننرد ،کمبرود
نیرررو مخصوصررا پرسررتار) برررای تخررت هررای اکسررترا اسررت .بررراین اسرراس مرری ترروان در قالررب
همکاری های دوسویه میان بیمارستان با مراکز درمانی همجوار ،این مشکل را نیرز ترا انردازه
ای برطرف کرد.
تخلیه اضطراری مراکز درمانی در توفان های سخت:
اگر توفان های سخت وغیر قابل اجتناب روی دهند ،احتیاطات زیر الزم است:
 .5برای جلوگیری از شكستن شیشه ها بایستی همه پنجره ها بسته و همه پررده هرا
کشیده شوند.
 .5ارتفاع تخت بیماران باید تا پایین ترین حالت خود كم شود و آنها را تا حد امكان
از پنجره دور نمود.
 .0بر روی همه بیماران پتو کشیده شود.
 .8تمام درها را بسته شود.
 .0تا حد امكان بیماران سرپایی به راهروها انتقال داده شوند.
 .6در صورت نیاز زنگ هشدار نارنجی به صدا در آورده شود.
 .0جهت اطالع از اوضاع جوی به پیام های سازمان هواشناسی توجه شود.
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در مورد بیماران ویژه
در صورت وقوع آشوب هرایی كره جامعره را تهدیرد مری كنرد و یرا پرذیرش یكری از افرراد
مهم سیاسی ،سینمایی و ) . . .در بیمارستان ،موارد زیر باید اجرا گردند:
 سرروپروایزری كرره مشررزول انجررام وظیفرره اسررت بایرد دسررتور دهررد تمررام درهررای واحررد
درمانی قفل شوند.
 اداره پلریس بایرد فررورًا از ایرن موضرروع آگرراه شررود و از او خواسررته شررود كرره شرررایط
امنیتی مناسبی را در اطراف ساختمان ایجاد كند.
 مدیریت بیمارستان را از این موضوع مطلع شود.
 برای هشدار نارنجی آماده بوده و برا بیمارسرتانی كره از پریش بره عنروان بیمارسرتان
جانشین در طرح مقابله با حادآه در نظر گرفته شده است ،تماس گرفته شود.
تخلیه اضطراری درتهدید به بمب گذاری
دریافت هشدارها
 .5هنگام دریافت یك تلفن
 تا حد امكان مكالمه طوالنی شود.
 برای تشخیص صداهای زمینه ای مانند :موزیك ،اصوات ،صدای هواپیما و...
دقت شود.
 ویژگی های صداها به خاطر سمرده شود.
 در مورد اینکه كه بمب كجا و چه ساعتی منفجر خواهد شد ،پرسش شود.
 توجه شرود كره تمراس گیرنرده ،محرل بمرب را در بیمارسرتان مرورد نظرر چگونره
توصیف می كند.
 .5مسئوالن و پرسنل كلیدی را آگاه شوند:
 پلیس
 مدیر اجرایی بیمارستان
 سوپروایزر آن شیفت
شیوۀ جستجو
 پس از دریافت جز یات اصلی توسط فرد دریافت كننده تمراس ،مردیر اجرایری یرا
جانشین او باید تصمیمات الزم را اتخاذ نموده و دستورات الزم را صرادر نمایرد
و برای دریافت كمك ها آماده گردند.
 نیروی پلیس به محض ورود ،تمام مسئولیت را به عهده می گیررد .همراهنگی برا
پلیس و دیگر نیروهای درگیر بسیار مهم است .پرسنل اصلی بیمارستان نیز باید
حضور یابند.
 مدیر اجرایی باید از پرسنل و موجودیت تجهیزات خاطر جمع باشد.
 در خاطر داشته باشید كه نیرو های اعزام شده به محرل آشرنایی الزم را برا محرل
نخواهند داشت.
 ساختمان را بره چنردین بخرش تقسریم نمروده و از پرسرنل همران بخرش در جسرتجو
محل استفاده شود.
 برای یافتن اشیاء مشكوك و مجزا مانند بسته ها یا جعبه ها جستجو شود.
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 اماكن عمومی مانند راهروها ،رستوران ها ،توالت های عمومی و پلكران هرا بره
طور كامل جستجو شوند.
 جستجو در اماکن قفل شده و یا قسمت هرای غیرر قابرل دسرترس عمروم نیراز نمری
باشد.
 اگر تماس گیرنده به مكانی كه بمب در آن واقع شرده اشراره کنرد ،ایرن ناحیره بایرد
در مركز توجه قرار گیرد و تا زمانی كه تحقیقات به طور كامرل صرورت گیررد
و امنیت كامل در آن ناحیه برقرار شود میبایست از عبور و مرور در آن ناحیره
خودداری شود.
 آسانسور میبایست برای عبور مسئوالن مورد استفاده قرار گیرد.
 اگر شیئی به عنوان بمب یافته شود ،نبایرد بره آن دسرت زد .ناحیره مرورد نظرر را
مشخص كرده و از افراد حرفره ای کمرک گرفتره شرود .همچنرین برا بسرتن درهرا،
برای ایزوله نمودن شیء مذکور تالش شود.
 به طور كلی ،پرسنل باید به شیوه ای مناسب آموزش دیده باشند تا بیماران دچار
هراس نشوند.
 مدیر اجرایی و یا جانشینان او باید فوراً از پیشرفت ها و اقدامات انجام شده آگاه
شده و از فاش کردن موضوع تهدید به بمب گذاری نزد بیماران خودداری شود.
 در صورت آگاه شدن بیماران از موضوع ،به آنها اطالع داده شود كه همه چیز
خوب و عادی است.
تخلیه
در صورت پیدا شدن بمب ،پلیس باید از كارشناسان مربوطه برای خنثری كرردن آن اسرتفاده
کند  .تا زمانی که بمبی پیدا نشده است ،نمی توان محل را تخلیه نمود .اگر ضررورت تخلیره
مسجل گردد ،تصمیم گیری بر عهده مدیر اجرایی یا افراد مسئول و پلیس خواهد بود.
گزارشات
 پس از اینكه جستجوی كامل در محل صورت گرفت و نتایج تحقیرق معلروم شرد،
تمام افراد درگیر در حادآه باید فوراً به مدیر اجرایی گزارش دهند.
 پرسنل كلیدی باید گزارشات مكتوبی را آماده كرده و با مشخص كردن مشكالت
موجود در حادآه ،آن را به مدیر اجرایی تحویل دهند.
انتشار اطالعات در اخبار رسانه های گروهی
اهداف این راهنما عبارتند از:
 حفاظت از حریم ،سالمتی و آسایش بیماران.
 صحبت با افرادی كه نیاز به اطالعات دارند.
 بهبود بخشیدن به جریان اطالعات و اجتنراب از درگیرری هرایی كره ممكرن اسرت
بین رسانه های گروهی ،بیمارستان ها و پزشكان رخ دهد.
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سخنگوی بیمارستان
 سرپرست بخش پرستاری ،مسئول انتشار اطالعات به رسانه هرای گروهری مری
باشد .اگر این فرد در دسترس نبود ،مری تروان ایرن مسرئولیت را بره فررد شایسرته
ای كه در مورد شرایط به وجود آمده آگاهی كامل دارد سمرده شود.
 در صورت وقوع یرك سرانحه ،بایسرتی یرك مركرز ارتباطرات ایجراد شرود .پرسرنل
واحررد مرردارک پزشرركی ،مرردیر اجرایرری و ر ریس بخررش پرسررتاری ،مسررئول پخررش
اطالعات به رسانه ها هستند.
 در صورتی که اطالعات قابل انتشرار نباشرند ،بایسرتی برا توضریح مختصرری از
انتشار آنها امتناع نمود .
انتشار نام پزشكان
بیمارستان تنها در صورت رضایت پزشك می تواند نام او را به رسانه ها ارا ه دهد.
اگر رضایت داده شد بیمارستان می تواند نمایندگان رسانه ها را بررای كسرب اطالعرات
مربوطه در مورد موضوع به پزشك حاضر ارجاع دهد.
حقوق شخصی بیماران:
 رازداری :اطالعات مربوط به بیمار تنها به وسیله رضایت كتبی توسط بیمار و
یا فرد مسئول بیمار ،قابل انتشار است .این شكل بایرد در مرورد افرراد مهرم ماننرد
مأموران عمومی و افراد برجسته و مشهور جامعه نیز انجام شود.
 موقعیت های اضطراری وقتی كه در همان لحظه رضایت افراد قابل دسترسی
نیست.
 وقتی كه هویت فرد توسط رسانه ها از منابع دیگر ماننرد پرسرنل اجرایری قرانون
بررره دسرررت آمرررده باشرررد ،اطالعرررات اساسرری ماننرررد شررررایط بیمرررار و ویژگرری هرررای
اطالعات قابل انتشار هستند.
 وقتی كه شرایط بیمار قابل تشخیص نیست اطالعات كلی در مورد شرایط بیمار
بردون انتشرار هویرت قابرل تشررخیص اسرت .ایرن بسریار مهررم اسرت كره قبرل از آگرراه
كردن تمام اعضای خانواده هویت قربانیان حادآه انتشار پیدا نكند.
نحوه بیان شرایط بیمار در اطالع رسانی و گزارش دهی
در زمان اطالع رسانی می بایست بر اساس این تعاریف اطالع رسانی صورت گیرد.
 معالجه و مرخص شده.
 امتناع از معالجه.
 امتناع از بستری شدن.
 خوب :عالمت های حیاتی شامل ضربان قلب ،میزان تنفس ،دمرای بردن و فشرار
خون در محدوده طبیعی قرار دارند .بیمار هوشیار و راحت است.
 نسرربتًا خرروب :عال ررم حیراتی در محرردوده طبیعری قرررار دارنررد امررا بیمررار راحررت و
آسوده نیست و تا حدی رنج می برد.
 خطرنرراک :عال ررم حیراتی خررارج از محرردوده هررای طبیعری هسررتند و معالجررات در
جهت كمك به بازگشت برخی از عال م حیاتی می باشند .ممكن است عال مری از
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بی آباتی ارگان های بدن وجود داشته باشرند و سیسرتم هرای مكرانیكی مرورد نیراز
باشند.
 بحرانی :عال م حیاتی خارج از محدوده طبیعی هسرتند و یرك یرا چنرد ارگران بردن
در حال از كار افتادن می باشند .ممكن است فرد در كما قرار بگیرد.
طبقه بندی اطالعات:
 كمبود خون :كمبود شردید خرون ،ترا حردودی کمبرود خرون و انردکی کمبرود خرون،
ممكن است گزارش داده شود .اگر انتقال خون مرورد نیراز باشرد ،ایرن مرورد نیرز
گزارش داده می شود .میزان خون انتقال داده شده و یرا از دسرت رفتره بایرد گفتره
شود.
 سرروختگی هررا :میرزان سرروختگی بایرد بی ران گررردد و همچنرین قسررمت هررای خرراص
سرروخته شررده و درصررد آنهررا  % 63 ،%03 ،%83و ) . . .نیرز بایرد گفترره شررود.
منبع سوختگی برای مثال ،خورشید ،آتش ،مواد شیمیایی و . . .باید ذکر گردد.
درجه اول :سرخ شدگی.
درجه دوم :تاول زدن و متورم شدن پوست.
درجه سوم :تخریب كلی پوست.
 اشیاء خارجی :اشیاء خارجی ای كه از بدن بیمار خارج می شوند باید تشرخیص
داده شوند.
 شكستگی ها :نشان دادن قسمتی كره دچرار شكسرتگی شرده ماننرد :دسرت ،پرا ،مرچ،
دنده ،چه در حالت ساده استخوان از پوست بیررون نرزده باشرد ) چره در حالرت
مركب استخوان از پوست بیرون زده باشد) .
 سرما زدگی :میزان سرمازدگی و قسمت هرایی از بردن را كره دچرار آن شرده انرد
بیان شود.
درجه اول :سرخ شدگی
درجه دوم :تاول وتورم پوست.
درجه سوم تخریب كلی پوست.
 ضررربه هررای وارده بررر سررر :گفترره شررده كرره سررر دچررار ضررربه شررده اسررت .اگررر
شكستگی جمجمه توسط اشعه  Xتشخیص داده شده باشد.
 صردمات درونری :مری توانررد گفترره شررود كره صرردمات درونری برره بیمررار وارد شررده
است.
 پارگی :قسمت هایی از بدن كه بری ده شرده انرد ،گرزارش شروند .اگرر چره در آنجرا
پارگی های یك یا چند گانه وجود داشته باشد و یا اینكه همه یا هیچ كدام به بخیره
احتیاج داشته باشند.
 مسررمومیت :مرروارد مسررمومیت هررای مشرركوك بای رد گررزارش شرروند .در صررورت
شناسایی باید نوع ماده ای كه وارد بردن شرده ،علرف كرش ،پراك كننرده هرا و دارو
باید گزارش شوند.
 تی رر انرردازی و ی را چرراقو كش ری :بی ران ای رن نكترره كرره زخررم بررر اآررر تی رر انرردازی ی را
چاقوكشی است مجاز می باشرد .بخرش كلری بردن كره زخمری شرده بایرد شررح داده
شود.
 بیهوش ری :اگررر بیمرراری در حررال بیهوش ری برره بیمارسررتان انتقررال داده شررود ،بی ران
واقعیت الزم است.
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موارد محرمانه ای كه اطالعات نباید منتشر كند
 در برخی موارد مطلقًا نباید هیچ اطالعی در مورد فرد تحت معالجه ویا بستری
شده ،انتشار یابد ،این مورد محرمانه شامل موارد زیر می باشند:
 افرادی كه به خاطر بیماری روانی بستری شده اند.
 افرادی كه به علت استعمال الكل ویا دارو پذیرش شده اند.
 تولد هایی كه فقط یكی از والدین حاضر می باشند.
 خود كشی های شناخته شده ویا مضنون.
 قربانیان هتك هرمت وتجاوزات جنسی.
 كودكان مظنون به تجاوز.
 بیماری هایی كه از طریق جنسی انتقال یافته اند.
 اشخاصی كه به طور ویژه به صورت محرمانه در خواست شده اند.
در پاسر به صدماتی كه برا در نظرر گررفتن بیمراری كره در یكری از شررایط براال قررار دارد،
سخنگوی بیمارستان باید نشان دهد كه این مورد در یكی از شرایط باال قرار دارد كه عموم
مردم از ارا ه نظر در مورد آن ممنوع می باشند و بنابراین هیچ نوع اطالعاتی انتشار داده
نمی شود.
محک زنی تخلیه اضطراری بیمارستانی
در حوادآی مانند زلزله و یا حمله های تروریستی ،بیمارسرتان هرا تحرت تراآیر ایرن سروانح قررار
خواهند گرفت و ممكن است به جای ادامه درمان بیماران در محرل ،مجبرور بره خرروج بیمراران
از ساختمان و انتقال به مكانی دیگر باشند .در این بخش ابرزار جمرع آوری اطالعرات اسرتاندارد
پیشررنهاد م ری شررود كرره بوس ریله آن آبررت اطالعررات تخلی ره بیمارسررتان را برره ش ریوه ای سیسررتماتیك
صورت گیرد .
در بررسی بهتر این موضوع می بایست موارد ذیل مورد مطالعه قرار گیرد:
 جمعیت نگاری بیمارستان.
 توصیف طرح های مقابله با حوادث موجود.
 تاآیرات یك اتفاق بر عملیات بیمارستان.
 تصمیم گیرنده و فرماندهی حادآه.
 جابجایی بیماران در داخل ساختمان.
 جابجایی بیماران به انستیتو های خارج از محل.
 ریكاوری بیمارستان.

برررا بررسر ری دقیررق مررروارد فررروق در هریررك از مراكرررز بیمارسرررتانی ،میتررروان بررره برنامررره ای
اختصاصی و استاندارد با توجره بره نیازهرا و كمبرود هرا و نیرز نقراط قروت و تروان آن مركرز
دست یافت .همچنین بهتر اسرت در بررسری مروارد از پرسرنل بیمارسرتان بهرره بررد كره ایرن
امررر خررود باعررث القررای مفهرروم تخلی ره اضررطراری و نی رز برنامرره ری رزی شرررایط اضررطراری
خواهد شد.
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فصل ششم
چك لیست تخلیه اضطراری
چک لیست تخلیه اضطراری
توجرره :تمررام سررئواالت ای رن چررك لیسررت بای رد بررا پاسررخهای بلرره ،خی رر ،غی رر قابررل اعمررال و ی را
نامشخص جواب داده شوند .در مورد سرئواالتی كره برا بلره و یرا غیرر قابرل اعمرال پاسرر داده
نمی شوند ،مكان های خاص مورد نیراز بررای تصرحیح ،اشرخاص مسرئول و غیرره ،بایرد در
ستون نظرات ارا ه شوند.
تابلوهای راهنمایی:
 .5آیا نقشه های طبقات به طور آشكارا در هر طبقه به نمایش در آمده است؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .5آیا نقشه های به نمایش درآمده خوانا هستند؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

 .0آیا نقشه ها مكان های خروج اضطراری ساختمان را نشان می دهند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .8آیا مسیر راه پله های اضطراری به طور واضح نشان داده شده است؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .0آیا از اصطالحات آشنا و واضح در نقشه ها برای پیدا كردن مسریر خرروج اضرطراری
اسررتفاده شررده اسررت؟ برررای مثررال :آیرا نررواحی خرراص ،ماننررد رسررتوران ،سرراختمانی برررای
پرسنل ،حمام و دستشویی مشخص شده اند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
مسیرهای خروجی:
 .6اگر از عالمت گذاری بر روی درب ها  ،سرتون هرا و یرا نشرانه گرذاری برر روی زمرین
استفاده شده است ،آیا این عالمت ها به طور مناسبی شرح داده شده اند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .0آیا توضیح اضافی نیز مورد نیاز است؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

 .4آیا مسیرهای خروجی مستقیم و بدون مانع هستند؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□
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 .9آیا دستورالعمل های مناسبی برای تزییر مسیر جهت خروج اضطراری ایجاد شده اند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .53آیا سیستم های تهویه درست عمل می كنند؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

آسانسورها:
 .55آیا درون و بر روی آسانسورها ،دستورالعمل ها ی برای استفاده از آسانسور در زمران
حریق و یا وضعیت تخلیه اضطراری ،درج شده است؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .55آیا این عالمت ها مسیر پلكان خروجی اضطراری را نشان می دهند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
ناتوانی های فیزیكی و سالخوردگی:
 .50آیا در طی تخلیه اضطراری ،افرراد دارای نراتوانی جسرمی و یرا افرراد سرالخورده كره بره
كمك احتیاج دارند ،نیز حضور دارند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .58در اوضاع اضطراری چه تداركاتی برای جا به جایی افراد ناتوان فراهم شده است؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .50چه كسی به این افراد كمك می كند؟ معلولین چگونه جابجا می شوند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
دربهای خروج اضطراری:
 .56آیا همه خروجی های اضطراری بطور واضح مشخص شده اند؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

 .50آیا عالمت های درب های مكان های خروجی به طور دقیق و كافی نشان داده شده اند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .54آی را درب هررای خروج ری برره راحت ری برراز م ری شرروند و در ی رك راسررتای مناسررب چرررخش
دارند باید به بیرون باز شوند)؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .59آیا دربی وجود دارد كه به وسیله ابزار و وسایل مسدود و پنهان شده است؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
توجه :باید از مسدود شدن جلوگیری شده و فورًا وسایل اضافی برداشته شوند.
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 .53آیا تمام درب های خروجی ،خود به خود بسته می شوند؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

 .55آیا هر درب به طور كامل بسته می شود؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

توجه :از قفل شدن درب ها بصورت خودكار باید جلوگیری بعمل آید.
پله های اضطراری:
 .55آیا ارتفاع وكف پله ها در شرایط مناسبی قرار دارند؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

 .50آیا پلكان ها فاقد زمین شوی ،سطل ،جارو ،تكه پارچه ها و وسایل دیگر می باشد؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .58آیا تمام پلكان ها به نرده های مناسبی مجهز هستند؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

 .50آیا هر پله اضطراری بدون وقفه و مستقیماً به درب خروجی منتهی می شود؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .56آیا شررایطی بررای راهنمرایی مسرتاجران ،بررای پنراه برردن بره نرواحی دور از سراختمان
وجود دارد؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .50آیا پس از تخلیه كامل ،دستورالعملی برای سر شماری افراد تخلیه شده ،در محرل تجمرع
وجود دارد؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .54آیا روشنایی كافی در پلكان وجود دارد؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

 .59آیا الم ها و یا لوازم دیگر ،شكسته شرده انرد و یرا از برین رفتره انرد؟ كجرا؟ مكران هرا را
شرح دهید.
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .03آیا خروجی ها به طور مناسبی شرح داده شده اند؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

 .05آیا این خروجی ها در طول روز ،شب و یا مواقع قطعی برق روشن هستند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
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 .05آیا شماره طبقات ،به طور واضح در دو طرف درب های خروجی نشان داده شده اند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
روشنایی اضطراری:
 .00در صورت قطعی بررق سراختمان ،آیرا بررق اضرطراری ای كره بره صرورت خودكرار یرا
دستی شروع به كار می كند وجود دارد؟ اگر اینگونه نیست ،از چه چیرزی اسرتفاده مری
شود؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
.................................................................................................................
.........................................................
 .08منبع نور یدكی ،كجا نگهداری می شرود؟ چره كسری آنهرا را كنتررل مری كنرد؟ در شررایط
اضطراری چگونه در دسترس قرار می گیرند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .00آیا یك ژنراتور اضطراری در ساختمان وجود دارد؟ آیا این ژنراترور درسرت عمرل مری
كند؟ آیا این ژنراتور از تخریب ایمن است؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .06آیا سیستم روشنایی اضطراری در پلكان خروجی وجود دارد كه در صورت قطرع كلری
برق ،به طور خود كار عمل كند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
.................................................................................................................
.........................................................
 .00این سیستم تا چه مدت می تواند روشنایی ساختمان را تامین كند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
.................................................................................................................
.........................................................
 .04آیا روشنایی اضطراری ،به صورت ماهانه بررسی و كنترل می شرود؟ چره كسری ایرن
اطالعات را آبت می كند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
.................................................................................................................
.........................................................
ارتباطات:
 .09ساكنان ساختمان باید چگونه از لزوم تخلیه اضطراری آگاه شوند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
.................................................................................................................
.........................................................
 .83آیا یك یا چند سیستم ارتباطی در هر طبقه تعبیه شده است؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□
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 .85اگررر الزم اسررت از افرررادی برررای رسرراندن پی رام اسررتفاده شررود ،آی را ای رن افررراد برره خرروبی
آموزش دیده اند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .85آیا سیستم ارتباطی در شرایط مناسبی قرار دارد؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

 .80این سیستم تحت چه شرایطی استفاده می شود وچه كسی آن را به كار می اندازد؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .88آیا سیستم ارتباطی از تخریب ایمن است؟
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□

نامشخص□

 .80آیا اهالی ساختمان می دانند كه برای گزارش موقعیت های خطر ناك ،چگونه با كنتررل
ساختمان تماس بگیرند؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .86آیا سیستم ارتباطات اضطراری ساختمان به صورت ماهانه بررسی و كنترل می شود؟
این كار توسط چه شخصی و تا چه حدی صورت می گیرد؟
نامشخص□
غیر قابل اعمال □
خیر □
بله□
 .80این بازدید توسط . . . . . . . . . . . . . . . . . . .كامل شده است.
نام :عنوان :تاریر بازدید:
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فصل هفتم
آشنایی با برگزاری مانور
تمرین تخلیه اضطراری ساختمان های بلند
در ای رن بخررش سررعی بررر آشررنایی خواننرردگان بررا برگررزاری مررانور در شررده اسررت و بصررورت
خالصه به شرایط و مباحث مهم در برگزاری مانور پرداخته خواهد شد.برای اطالع بیشتر
خواننرردگان و آمرروزش برررای برگررزاری مررانور برره كترراب هررای چرراپ شررده در زمینرره اصررول
اجرای مانور مراجعه نمایید.
مقررات برگزاری مانور:
 در ساختمان های بلند ،مانورهای تخلیه اضطراری ساالنه مورد نیاز می باشد.
 ای رن مانورهررا بای رد بررر طبررق دسررتورالعمل هررایی كرره در طرررح عملی رات اضررطراری
ساختمان های بلند تدوین شده است ،صورت گیرند.
 زمانی كه ساكنین ساختمان بره صرورت سراالنه مرانور تخلیره اضرطراری را تمررین
مری كننررد ،انجررام مررانور در طبقرره انتخرراب شررده ،مری توانررد برره صررورت یرك در میران
صورت گیرد.
 تمررام كاركنرران و سرراكنین سرراختمان بایرد در مررانور شررركت كننررد و در صررورت عرردم
تمایل ،باید آنها به این كار تشویق شوند.
 اطالعات مربوط به مانور تخلیه اضطراری باید بایگانی شوند .ایرن اطالعرات بایرد
شامل موارد زیر باشد:
نام و عنوان هدایت كننده مانور.
تاریر و زمان مانور.
چگونگی آگاهی ساكنین از انجام مانور.
لیست افراد شركت كننده.
تعداد ساكنین تخلیه شده.
شرایط خاص شبیه سازی شده برای مثال مسدود شدن راه پله).
مواجهه با مشكالت در طی انجام مانور.
زمان الزم جهت تخلیه كامل.
هدایت مانور:
در مانور حریق ،ساكنان ساختمان باید به گونه ای عمل كنند كه واقعرًا یرك آترش سروزی
رخ داده اسررت .مانورهررایی كرره شررامل قسررمتهای انتخررابی سرراختمان هسررتند ،بیشررتر شرربیه
شرایط مشابه در آتش سوزی اضطراری می باشند.
مانور باید با فعال سازی سیستم هشدار حریق ،توسرط كاركنران برا تجربره سراختمان ،بره
بهترین نحو آغاز شود .قبل از شروع مانور ،آتش نشانی را از این كار مطلع سرازید ترا
در واكنش به اعالم آتش سوزی به وسیله سیستم های هشدار وارد عمل نشود .در پایان
مانور نیز آنها را از برگشت وضعیت ساختمان به حالت نرمال آگاه سازید.
در طرول مرانور ،سراكنین بایرد بره انجرام و پیرروی از شریوه هرای اضرطراری ایجراد شرده
برای حریرق تشرویق شروند .بره یراد داشرته باشرید كره در وضرعیت اضرطراری ،مرردم بره
انجام رفتارهایی گرایش دارند كه از قبل آنها را تمرین كرده اند.
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اطالع رسانی (در مقابل نرساندن اطالعات):
مانور تخلیه اضطراری ممكن است از قبل به اطالع كاركنان و ساكنین ساختمان برسد
و یا ممكن است بره آنهرا اطالعری داده نشرود .مالحظرات مربروط بره سراكنین سراختمان و
نرروع اسررتفاده سرراختمان تعیررین م ری كنررد كرره كرردام نرروع مررانور مناسررب م ری باشررد تجاری،
مسكونی).
برای مثال در یك ساختمان مسكونی كه عمدتا افراد میان سال در آن زندگی می كننرد و
یا در ساختمانی كه مطب پزشكان در آن واقع شده باید تاریر و زمران مرانور از قبرل بره
آنها اطالع داده شود.
ارزیابی مانور:
مانورهررا كرراری فراتررر از آمرروزش دادن هسررتند .در یررك مررانور ،كاركنرران و مسررئوالن
ساختمان باید شیوه هایی را كه در طرح عملیات اضطراری ساختما ن ذكر شده ،دنبرال
كنند .پس از هر مانور ،بایرد سیسرتم هرای حریرق و ایمنری ،عملكررد كاركنران ،مشراركت
ساكنین را ارزیابی كنید و تزییرات الزم برای مانورهرای آینرده را اعمرال نما یرد .راجرع
به بازده مانور از كاركنان و ساكنین ساختمان نسبت به فرآیند تخلیه و هماهنگی مرانور
سوال بمرسید و تحقیق كنید.
موضوعات پیشنهاد شده جهت ارزیابی مانور:
آیا سراكنین سراختمان توانسرتند زنرگ هشردار و یرا هرر دسرتورالعمل دیگرری را بره طرور
واضح شنیده و متوجه شوند؟
آیا فرایند تخلیه به شیوه ای منظم و مفید انجام شد؟
آیا مسئولین طبقات ساختمان ساكنین را به مكان های امن راهنمایی می كردند؟ و یرا آن
طبقه را كنترل كرده و تكمیل عملیرات تخلیره را بره كاركنران سراختمان و یرا مردیر ایمنری
حریق گزارش می دادند؟
آیا به افراد ناتوان كمك شد؟
آیا ساكنین از استفاده از آسانسور برای عملیات تخلیه اجتناب كرده اند؟

طراحی و اجرای سناریوی حریق:
مانور حریق در ساختمان های بلند در طی چنرد دقیقره انجرام مری شرود ولری وضرعیت برا
شرایط واقعی بسیار متفاوت اسرت .ممكرن اسرت عملیرات تخلیره بره علرت دیرد كرم در اآرر
دود ،قطعی برق و یا به علت مسدود شدن یك یا چند پلكان خروجی توسرط دود و آترش،
به كندی صورت گیرد.
برای آماده كرردن سراكنین سراختمان جهرت حضرور در شررایط اضرطراری واقعری ،مری
توانید با طراحی سناریویی مناسرب و همچنرین ایجراد حریرق کنتررل شرده در مكران هرای
خاص ،شرایط را شبیه به آن چیزی که در واقعیت رخ می دهد ،به وجرود آوریرد .بهترر
است كه تالش كنید كه این نوع مانور پس از آشنا كردن ساكنین با شیوه های اسرتاندارد
تخلیه صورت گیرد .هنگامی كه ساكنین ساختمان تصمیم جدی می گیرند كه در شرایط
عادی همانند موقعیت های سخت و اضطراری عمرل کننرد ،ایرن نروع مرانور بررای همره
جالب تر و بازده بیشتری خواهد داشت.
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نظراتی برای ایجاد سناریوی حریق:
با قرار دادن عالمت ،تابلو ،یا یكری از افرراد سراختمان بره عنروان مراًمور درون یكری از
پله های خروجی ،اشخاصی كه قصد داخل شدن به آن را دارند را از مسردود برودن راه
پله به وسیله دود یا آتش مطلع سازید.
افرادی را تعیین كنید كه نمایانگر معلولین با مشكل حركتی ،بینرا ی و یرا شرنوا ی باشرند
كه در مواقع اضطراری نیازمند كمك از ساكنین می باشند .در هتل ها نقرش افرراد غیرر
فارسی زبان و با دستورالعمل های خاص الزم می باشند.
می توان از جعبه مقوایی تز ین شده با كاغرذهای رنگری و فالشرر كره روشرن وخراموش
می شود برای نشان دادن محل آتش سوزی استفاده كنید.
بی عالقگی یا عدم شركت در مانور:
برخی از ساكنین ساختمان ها و كارفرمایران همیشره از شرركت در مرانور تخلیره امتنراع
می ورزند.
بهترین تاكتیك مدیر ایمنی حریرق در كسرب همكراری در مرانور ایرن اسرت كره در جهرت
شرح و توضیح فوایرد مشراركت در مرانور ترالش كنرد .یكری از ایرن روش هرا شررح ایرن
مطلب است كه در شرایط آتش سوزی واقعی ،عملیات تخلیه ممكرن اسرت بسریار پیچیرده
تر باشد .اگر آتش سوزی رخ دهد و یكی از كاركنان مجروح یا كشته شود ،ممكن است
كارفرمایان به علت فقدان پشتیبانی و عدم شركت در آموزش شریوه هرای مقابلره و حفرظ
ایمنی در برابر حریق مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

ارائه هديه مرتبط با بحث مانور به شركت كنندگان  ،باعث ايجااد
حس همكاري و نيز تشويق آنها در برگزاري مانور خواهد شد.
استفاده از سناریوی آتش سوزی و برنامه ریزی بررای اجررای مرانور در زمران مناسرب،
مری توانررد سربب مشرراركت بهتررر گرردد .از تاكتیرك هرای خالقانرره اسررتفاده كنیرد .برررای مثررال
مدیری سعی برر ایرن داشرت كره فعالیرت مثبتری بررای اجررای مرانور انجرام دهرد ،بره همرین
منظور به مسئول هر طبقه اعالم کرد که در اختیار ساكنین هر طبقه بسته كمكهای اولیره
قرار دهند .ایرن كرار احسراس خوشرایندی در سراكنین ای جراد كررد ،چررا کره آنهرا برر خرالف
شرایط نامناسب ایجاد شده توسط مانور ،حس خوبی پیدا كردنرد و موضروع جرالبی بررای
صحبت كردن یافتند.
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انجام اقدامات حفاظتی:
در زیر به مواردی كه شما میتوانید برای حفاظت از خود ،خانواده خود و اموالتان در زمان
وقوع یك زمینلرزه ،انجام دهید ،اشاره شده است
 تعمیر سیمكشی خراب برق ،لولههای گازی كه نشتی دارند و ........دریافت كمكهای
تخصصی شما نباید خودتان با سیمهای برق یا لولههای گاز ،كار كنید.
در صورتیكه شركت گاز مربوطه ،توصیه كرد ،یك سوپاپ كه بصورت اتوماتیك بسته شود و
از زمان تكانهای شدید عمل كند ،نصب نماید.
 اشیا سنگینی یا بزرو را در قفسههای پایینتر قرار دهید .قفسهها ،آیینهها و قاب عكس-
های بزرو را به دیوار وصل نمایید .اشیا بلند را محكم كنید.
 بطری ،شیشه ،چینی و سایر شكستنیها را در قفسههای پایین یا در كابینتهای در بسته
نگهداری كنید.
 الم ها و لوسترهای باالی سر را محكم كنید.
 اطمینان حاصل كنید كه سكونتگاهتان محكم به فونداسیون خود چسبیده است.به عبارت
دیگر پی ساختمان باید محكم باشد.
 به منظور جلوگیری از نشت گاز یا آب لولههای انعطافپذیر ،نصب نمایید.
 مكان امنی را در هر اتاق ،زیر یك میز محكم یا خالف یك دیوار داخلی ،مشخص نمایید.
این موارد را از طریق رفتن به این محلها طی هر تمرین ،تقویت كنید.
 تمارین مربوط به زلزله را با اعضا خانواده انجام دهید.
حین وقوع یك زمین لرزه
حین وقوع یك زمینلرزه حركت خود را كم كرده و خود را به نزدیكترین محل امن برسانید.
تا زمانیكه تكانهای متوقف نشدهاند و تا زمانیكه احساس نكردید كه ایمن هستید در خارج از
ساختمان بمانید.
اگر شما هستید در:
محیط داخل

پس:
 زیر یك میرز یرا نیمكرت محكرم یرا در مقابرل یرك دیروار
داخل ری پنرراه بگیری رد و منتظررر بمانی رد .در صررورتیكه،
نزدیكتررران میرررز یرررا نیمكتررری وجرررود نداشرررت ،سرررر و
صررورت خررود را برررا بازوهایترران پوشررانده و در برررك
گوشه داخلی از ساختمان بصورت نشسته بایستید.
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 از شیشهها ،پنجررههرا ،دیوارهرا و درهرای خرارجی و
هر چیزی كه امكران ریرزش آن وجرود دارد از جملره
لوسترها یا مبلمان خانه ،دور شوید.
 اگر در هنگام وقوع زلزله ،در تختخرواب هسرتید ،در
آن بمانیرد و سررر خررود را بوسریله یرك بررالش محافظررت
كنید ،مگر اینكره زیرر یرك لوسرتر سرنگینی كره امكران
افتررادن آن وجررود دارد ،قرررار گرفترره باشررید ،در ایررن
مورد به نزدیكترین مكان امن بروید.
 از پناه گرفتن در زیر یك درگاه ،تنها هنگرامی كره بره
شما نزدیك است و میدانید كه كرامال ایمرن مریباشرد،
استفاده كنید
 تا زمانیكه تكانها متوقف نشردهانرد و رفرتن بره بیررون
راه ایمن نمیباشرد در داخرل بمانیرد :بیشرتر جراحرات
در حین زمینلرزهها هنگامی اتفاق میافتد كره افرراد
بوس ریله اش ریایی كرره در داخررل ی را خررارج از سرراختمان
میافتند زخمی میشوند.
 آگاه باشید كره ممكرن اسرت جریران بررق قطرع نشرده یرا
سیستم هشداردهی آتش روشن شود.
 از آسانسور استفاده نكنید.
محیط خارج

 همانجا بمانید.
 از ساختمانها ،چراغهای داخل خیابان و سیمهای
برق دوری كنید.

یك خودروی در حال حركت

 به سرعت در یك جای ایمن ،توقف كرده و داخل
خودرو بمانید.
 از توقف نزدیك یا زیر ساختمانها ،درختان ،پلها و
سیمكشیها اجتناب كنید.
 زمانیكه زمینلرزه متوقف شد ،با احتیاط پیش بروید.
مراقب جادهها و پلهای آسیبدیده باشید.
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زیرآوار

 كبریت روشن نكنید.
 تكان نخورده و گرد و خاك بلند نكنید.
 دهان خود را با یك دستمال یا پارچه بموشانید.
 به یك لوله یا دیوار ضربه بزنید با امدادگران از
محل شما با خبر شوند .در صورت در دسترس
بودن از یك سوت استفاده كنید .تنها به عنوان آخرین
راه چاره فریاد بكشید .فریاد كشیدن میتواند شما را
در معرض استنشاق مقادیر زیادی از غبار خطرناك
قرار دهید.

 برای وقوع پسلرزهها ،آماده باشید .این امواج ضربهای آانویه همیشه خفیفتر از زلزلره
اصلی میباشند .اما برای ایجاد آسریبهرای بیشرتر بره سرازههرای ضرعیف بره انردازه كرافی
قدرت دارند.
 كابینتها را با احتیاط باز نمایید .مراقب اشیایی كه از قفسهها پایین میافتند ،باشید.
 از منرراطق آس ریبدی رده دوری كنی رد مگررر اینكرره از طرررف پل ریس ،سررازمان آتررشنشررانی ی را
سازمانهای امدادی از شما طلب كمك شده باشد.
 در صررورتیكه در منرراطق سرراحلی ،زنرردگی مریكنیرد مراقررب سررونامیهررای احتمررالی باشرید،
سونامیها همچنین به عنوان امواج لرزهای دریا نیز شناخته میشوند.
 زمانیكه مقامرات ،هشردار وقروع یرك سرونامی را مریدهرد فررض كنیرد یرك سرری از امرواج
خطرناك در راهاند .از ساحل ،دور شوید.
خودآزمایی
سطح دانش خود را درباره كارهایی كه باید حین یك زمینلرزه انجام دهید ،بسرنجید .بررای هرر
سئوال ،پاسر  Aیا  Bداده شده ،دور پاسر صحیح دایره بكشید .زمانیكه كارپاسردهی به پایان
رسید ،جوابهای خود را با پاسرنامهای كه در زیر آمده ،مقایسه كنید.
حین وقوع زمینلرزه ،چه كارهایی باید انجام دهیرد؟ پاسرر بسرته بره مكرانی كره در زمرای وقروع
زلزلرره در آنجررا هسررتید ،متفرراوت مریباشررد .برررا ی هررر موقعیرت ،بهترررین عملكررردی را كرره برره آن
اشاره شده است ،انتخاب نمایید.
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 -5در منزل

 .Aدر داخل بمانید.
 .Bبه خیابان بروید.

 -5در تختخواب

 .Aكنار پنجره بایستید تا ببنید چه چیزی در حال اتفاق افتادن است.
 .Bداخل تختخواب ماندن و سر خود را با یك بالش حفاظت كنید.

 -0در هررررررررررررررررررررر

 .Aدر زیر یك درگاه بایستید.

ساختمانی

 .Bدر گوشه داخلی یك دیوار خارجی ،پناه بگیرید.

 -8در برررررررراالترین

 .Aدر اسرع وقت بوسیله آسانسور به طبقه همكف بروید.

طبقه یك آپارتمان

 .Bداخل یك اتاق داخلی زیر یك میز یا نیمكت پناه بگیرید.

 -0خارج

 .Aبه داخل نزدیكترین ساختمان اطراف خود بروید.
 .Bدر محیط خارج به دور از ساختمانها بمانید.

 -6در حررررررررررررررررررال

 .Aخودرو را در یك منطقه باز ،متوقف كنید.

رانندگی كردن

 .Bخودرو را زیر پل عابر متوقف كنید.

بازگشت به خانه/محل كار
برگشت به خانه هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی یك چالش میباشد.
پیشنهادات كلی:
 یررك رادیررو بررا نیررروی برراتری كررار مرریكنررد را برررای گرروش دادن برره اطالعررات فرروری و
گزارشات جدید همراه خود داشته باشید.
 برای بازرسی خانه آسیبدیده ،از یك چراغقوه باطریای استفاده نمایید.
 توجه :چراغ قوه باید قبل از ورود به خانره روشرن شرود ،چرون جرقرهای كره براتری تولیرد
میكند در صورت وجود گاز در خانه میتواند باعث انفجار شود.
 مراقب حیوانات مخصوصا مارهای سمی باشید.
 از تلفن تنها برای گزارشات فوریتهای تهدید كننده حیات خود استفاده نمایید.
 از استرس دور بمانید .اگر باید از محیط خارج شوید مراقب ریزش اشریا ،سریمهرای بررق
آسیبدیده و دیوارها ،پلها ،جادهها و پیادهروهای سست باشید.
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قبل از ورود به خانه
به دقت پیرامون محیط خارجی منزل را برویرد و مرواردی از جملره خطروط نیرروی آسریبدیرده،
نشت گاز و آسیبدیدگی ساختمان را بررسی نمایید.
اگررر دربرراره ایمن ری محررل شررك داری رد ،قبررل از ورود برره خانرره خررود را توسررط ی رك بررازرس مرراهر
ساختمان یا یك مهندس سازه ،بازرسی نمایید.
نباید داخل خانه شوید ،اگر:
 بوی گاز استنشاق كردید.
 آب ناشی از سیل اطراف ساختمان باقیمانده است.
 خانه شما براآر آتشسوزی آسیبدیده و مسئولین آن را ایمن تشخیص ندادهاند.
رفتن به داخل خانه
زمانیكه به خانه وارد میشوید موارد مشخص اسرت كره شرما بایرد انجرام داده یرا انجرام ندهیرد .بره
دقت داخل خانه شده و آسیبها را بررسی نمایید.
موارد زیر چیزهای دیگری است كه شما باید در خانه خود بررسی نمایید:
 گاز طبیعی .در صورتیكه بوی گاز استنشاق كرده یا صردای هریس شرنیدید ،پنجرره را براز
كرده و سریعا محل را ترك كنید .در صورت امكان فلكه اصلی گاز را از خارج ببندید.
از منررزل همسررایه خررود ،بررا شررركت گرراز تمرراس بگیریرد اگررر شررما جریران گرراز را از فلكرره
اصلی قطع كردهاید ،به یك متخصص برای بازكردن دوباره آن نیاز دارید .سیگار نكشید
و از نفت ،شمع یا مشرعل بررای روشرن نمرودن خانره آسریبدیرده خرود ترا زمانیكره مطمرئن
شوید نشتی گاز یا سایر مواد قابل احتراق وجود ندارد ،استفاده ننمایید.
 جرقهها و سیمهای لخوت یوا فرسووده .سیسرتم الكتریكری را چرك نماییرد مگرر اینكره بردنتان
خیس باشد ،درون آب ایستاده باشید یا از ایمنی خود مطمرئن نباشرید .در صرورت امكران،
جریان الكتریسیته را از جعبه فیوز قطع نمایید.
اگر موقعیت غیر ایمنی پیش آمد ،ساختمان را ترك كرده و برای دریافرت كمرك تلفرن بزنیرد.
چراغها را تا زمانیكه مطمئن نشدهایرد ایمرن اسرت روشرن نكنیرد ممكرن اسرت بره یرك بازرسری
الكتریكی از سیمكشی خانه شما نیاز پیدا نشود.
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 تركهای دودكش ،پی ساختمان و سقف .اگر این تركها طوری به نظرر آمدنرد كره امكران
فروریختن ساختمان وجود دارد ،سریعا محل را ترك كنید.
 وسووایل :در صررورتیكه وسررایل خریس بودنررد ،جریران برررق را از جعبرره فیروز اصررلی ،قطررع
كنید .سمس وسایل را از پریز درآورده و اجازه دهید در محیط خارج خشك شوند.
قبل از استفاده دوباره آنها توسط یك متخصص آنها را چرك كنیرد .همچنرین سیسرتم الكتریكری
را بوسیله یك برقكار ،قبل از به جریان انداختن دوباره برق بررسی نمایید.
 سیستم آب و فاضالب .در صورتیكه لولهها آسیب دیدهاند ،فلكره اصرلی آب را ببندیرد .قبرل
از استفاده از هر آبی با مسئولین محلی هماهنگی كنید آب میتواند آلوده باشد.
تا زمانیكه مطمئن نیستید كه لولههای فاضالب سالم هستند ،آب را در توالت نریزید.
 مواد غذایی و سایر مواد .تمام ماده غذایی و مواد دیگری را كه مظنونید آلوده شدهانرد یرا
در تماس با آب ناشی از سیل قرار گرفتهاند را بیرون بریزید.
 زیرزمین خانه شما .در صورتیكه زیرزمین خانتان آب گرفته شده است ،برای جلوگیری
از تخریب ،آب درون آن را به خارج پم نمایید .روزانه معموال یك سوم آب را)
اگر هنگامیكه زمین پیرامون از آب اشباع اسرت ،آب چراه را تخلیره كنریم ممكرن اسرت دیرواره
چاه فرو بریزد.
 كابینتهای باز .مراقب فروریختن اشیا از كابینتها باشید.
 .Clean up houswhold chemical spill اش ریا ی را كرره ممكررن اسررت بوس ریله
فاضالب ،باكتریها یا مواد شیمیایی آلوده شده باشند ،ضدعفونی نمایید .اشیا بازیافتی
را هم تمیز نمایید.
 بووا اداره بیمووه خووود تموواس بگیری ود .از خسررارات و خراب ریهررا عكررس بگیری رد .فرراكتور
هزینههای مربوط به پاكسازی و تعمیر را نگاه دارید.
مراقبت از حیوانات و حیات وحش
سانحه و موقعیتهای تهدید كننده حیات و طبیعت غیرقابل پیشبینی حیات وحش را وخریم مری-
نماید.
برای حفاظت از خود و خانوادتان بیاموزید كه چگونه با حیات وحش روبرو شوید.
دستورالعملها
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به یك حیوان مجروح برای كمك كردن ،نزدیك نشروید .برا اداره محلری كنتررل حیوانرات یرا اداره
منابع طبیعی تماس بگیرید.
 حیوانات وحشی را به دام نیندازیرد یرا بررای نجرات آنهرا ترالش نكنیرد .حیوانرات وحشری از
جمله مارها و راكنها اغلب برای فرار از آب ناشی از سیل ،به مناطق مرتفع خانره پنراه
میبرند پس از پایین ررفتن آب نیز همانجا میمانند.
اگررر شررما بررا چنرین حررالتی از حیوانررات مواجرره شرردید .یرك پنجررره را برراز بگذاریرد یرا اینكرره راه
فراری برای آنها قرار دهید .احتماال خودش بیرون میرود.
از تررالش برررای گرررفتن حی روان اجتنرراب نمایی رد .ممكررن اسررت حی روان در خانرره بمانی رد در ای رن
صورت با اداره محل كنترل حیوانات یا اداره منابع طبیعی تماس حاصل نمایید.
 تالش نكنید حیوان مرده را حركت دهیرد الشره حیروان مریتوانرد خطررات جردی را متوجره
سالمت شما كند.
 با دفتر مدیریت شرایط اضرطراری محلری خرود یرا بخرش بهداشرت بررای كسرب كمركهرا و
راهنماییها ،تماس بگیرید.
 در صورتیكه توسط حیوانی گزیده شدید ،مراقبتهای فوری پزشكی را طلب نمایید.
طلب همیاری و كمك در سانحه
در تمام دوره بازیابی ،توجه به اخبار تلویزیون ،رادیو و سایر رسانههرا بررای كسرب اطالعرات
درباره مكانهایی كه در آن غذا ،پوشاك ،كمكهای مالی توزیع میشروند ،دارای اهمیرت زیرادی
میباشد.
بخش زیر اطالعات كلی را درباره انواع كمركهرایی كره مریتوانرد در دسرترس باشرد ،در اختیرار
شما قرار میدهد:
كمك مستقیم
كمك مستقیم به افراد و خانوادهها ممكن است از طرف تعدادی از سازمانهرا شرامل مروارد زیرر
باشد:
 هالل احمر
 ارتش
 سایر سازمانهای داوطلب
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این سازمانها ،غذا ،سرپناه ،كمك به پاكسازی منطقه را تامین مینماید.
نقش دولت مركزی
در سوانح بسیار شدید ،دولت مركزی هم برای كمك به اشرخاص و خرانوادههرا برا سراختن خانره-
های موقت ،راهنمایی كردن ،اعطای وام و كمكهای مالی با سود كم و سایر كمكهرا فراخوانرده
میشود.
دولت مركزی همچنین برنامههایی دارد كه مشاغل كوچك و كشاورزان كمك مینماید.
رویارویی با سانحه
صدمات روانیای كه سانحه با خود همراه دارد گاهی حتی ویرانگرتر زا فشارهای مالی ناشری
از خسارت و از بینرفتن خانه ،شزل و اموال شخصی میباشد.
درك سانحه
 هر كسی كه سرانحهای را مریبینرد یرا آن را تجربره مریكنرد بره شركلی تحرت تراآیر آن قررار
خواهد گرفت.
 احساس نگرانی درباره ایمنی خود ،خانواده و دوستان نزدیك امری طبیعی ایت.
 غم اندوه و عصبانیت شدید ،عكسالعملهایی عادی در حوادث غیر عادی هستند.
 داشتن دانش درباده احساسات شما به بازیابیتان كمك میكند.
 تمركز بر قدرت و تواناییهایتان ،به درمان شما كمك میكند.
 قبول كمك از طرف جامعه و منابع
 هر شخصی دارای نیازهای متفاوت و روشهای مختلف رویاروی با این نیازها میباشد.
 كودكان و افراد مسن بیشتر تحت تاآیر پیامدها و عواقب سانحه قرار میگیرند.
 حتری اشخاصری كرره یرك سرانحه را از طریرق پوشررش رسررانههررا مریبیننررد ،مریتواننررد آسریب
ببینند.
 بررا سررازمانهررای مررذهبی ،ادارات داوطلررب ی را مشرراوران متخصررص برررای مشرراوره تمرراس
بگیرید .عالوه براین دولتهای محلی و استانی در منطقه آسریبدیرده مریتوانرد كمركهرای
مشاورهای را انجام دهند.
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 50نكته در مورد تخلیه اماكن مذهبی در شرایط اضطراری
 -1دستور تخلیه در اماكن مذهبی در شرایط اضطراری دارای مراحل گوناگونی است
و نیازمند برنامه ریزی جزء به جزء است.
 -2مدیران هیات های مذهبی طبق برنامه ریزی های قبلی مسئولیت دستور تخلیه را
دارند كه باید پس از مالحظه دقیق عوامل و عناصر درگیر صورت گیرد.
 -3در برخی موقعیت ها که مخاطرات بدیهی و روشن هستند ،نیاز به تخلیه ضروری
خواهد بود .در شرایط دیگر ،تخلیه احتیاطی ممکن است برای جلوگیری از یک
خطر مورد انتظار ،موجه باشد.
 -4بایستی احتیاط خاص در حوادثی مانند انتشار گازهای سمی و مواد خطرناک
صورت گیرد.
 -5برنامه ریزی تخلیه افراد باید برای سطوح گوناگون تخلیه (محدود مثل آتش
سوزی كوچك تا گسترده مثل نشت گاز) انجام گیرد.
 -6برنامه باید قابلیت انعطاف کافی برای سازگاری و انطباق با همه سوانح و
بحرانهای طبیعی و ساخته بشر را داشـته باشـند.
 -7نیاز به تخلیه و شرایط انجام آن بستگی به عوامل زیادی دارد؛ مثالً این كه چه
روزی از هفته یا چه ساعتی از شبانه روز باشد.
 -8بعضی افراد خودشان با برنامه تخلیه همكاری میكنند اما برخی تخلیه را نمی
پذیرند كه باید به آنان هشدار داده شود و در موردشان به سرعت تصمیم گیری
نمود.
 -9اولین نیازمندی برای برنامه ریزی تخلیه ،داشتن اطالعات درباره جمعیتی است
که در مخاطره قرار گرفته اند.
-11

نقش رسانه های خبری برای آموزش این امر اهمیت خاصی دارد.

-11

اعالن تخلیه با روشهایی مثل اعالم كردن با صدای بلند یا استفاده از سوت

خطر یا آژیر در مكانهای بزرگتر قابل انجام است.
-12

در برنامه تخلیه باید نقاطی که باید جمعیت تخلیه شده در آنجا جمع شوند،

راهها و شیوه های تخلیه و مسیرهای دسترسی به درهای خروجی  ،نقاط و
مراکز کنترل ترافیک وسایل نقلیه باید تعیین شود .همچنین نقاط جایگزین برای
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راههای تخلیه در سوانحی که راههای اصلی مسدود شده اند ،باید در نظر گرفته
شود.
-13

نقاطی که در مسیرهای تخلیه قرار دارد و ممکن است مسدود شوند ،باید

شناسایی و تجهیزاتی که برای پاکسازی مورد نیاز است در دسترس باشد .پلیس
یا آتش نشانی می توانند در شناسایی این نقاط کمک کننده باشد و در جهت نحوه
تخلیه و راههای آن راهنمایی های درستی ارائه دهند.
-14

بایستی افراد آسیب پذیر در تخلیه مورد توجه ویژه قرار گیرند از جمله

كودكان؛ معلوالن؛ افراد سالمند و زنان باردار.
-15

در این برنامه میتوان از كمك داوطلبان آموزش دیده بهره برد.

-16

برنامه تخلیه باید کنترل ترافیک و رفت و آمد مردم را مورد توجه قرار دهد

و در این جهت از نیروهای انتظامی یا بسیج محالت كمك بگیرد.
-17

میزان توانایی جامعه برای مقابله با هر وضعیت بحرانی مستقیماً به اطالع

رسانی به مردم و میزان آمادگی آنان بستگی دارد.
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