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 شگفتاریپ
 

 یدا میار پیت بسیاهمكه در زمان بروز حوادث  ییت هایعالاز ف یكی یه اضطراریتخل

 یاجرا یبرا ین آمادگیات آن و همچنییو  جز یه اضطراریانجام تخل یچگونگاز  یكند.آگاه

جوامع  یارتقاء آمادگ یت هاین فعالیو بشرساخت، از مهمتر یعیآن در هنگام بروز حوادث طب

 یت هایبدون در نظر  گرفتن فعال حله با سوانمقابله در هنگام بروز سوانح است. مقاب یبرا

تخلیه بسیار معمولتر از آن چیزی است كه  رقابل تصور است.یغتقریبا ه، یمربوط به تخل

پندارند. حمل و نقل و رویدادهای صنعتی در هر سال صدها بار مواد بسیاری از افراد می 

 نماید.هایشان میور به ترك خانهكنند كه مردم را مجبخطرناك را در طبیعت منتشر و آزاد می

سوزی و سیل هم از رخدادهایی هستند که در بیشتر اوقات به تخلیه می  آتشزمین لرزه، 

انجامند. تقریبا هر ساله، شمار زیادی از ساکنان سراسر سواحل اقیانوس ها و دریاها به دلیل 

م رویارویی با اینگونه حوادث، در هنگا كنند.های خود را تخلیه میرویارویی با توفندها، خانه

و سرعت  ینیش بیپ یی، توانابرای تخلیه اضطراری ن شدهییش تعیافزون بر داشتن برنامه از پ

ز تنها یو سرعت عمل ن ینیش بیپ ییتواناناگفته پیداست که دارد.  ییز نقش به سزایعمل باال ن

با نگاهی جامع ی که استنادوجود منابع مورد در این میان  .شود ین محقق میبا آموزش و تمر

بخش جدایی ناپذیر این برنامه  ،دهدجنبه های گوناگون تخلیه را مورد بررسی قرار و فراگیر، 

مجموعه حاضر با  ن راستا،یدر ا .که نبود آن همیشه در کشور ما احساس می شده است هاست

دانش  ارتقاء سطح است كه در جهت ین مجلدینخست« یط اضطراریه در شرایتخل»نام 

« ت بحرانیریمجموعه مد»ت بحران كشور و در ادامه یریكارشناسان و دست اندركاران مد

همه تالشی که برای نگارش و گردآوری این مجلد با در پایان اینکه شود.  یآماده و عرضه م

ن رو از یاز ا .و نقصان نیست یكاست خالی از نوشتاره این شده است، باز هم بر این باوریم ک

ش و اصالح یرایودر ، شنهادها و انتقادات خودیپ م با ارسالیتقاضا دار یانندگان گرامشما خو

    د.یینما یاری ما را یآت یچاپ ها ین مجموعه برایا
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 فصل نخست

 شرایط اضطراری و تخلیه
 

 

 

 

 

 

 شرایط اضطراری و تخلیه 

 

ی، مرروقعیتی غیررر قابررل پرریش بینرری  و در پرراره ای اوقررات قابررل پرریش         شرررایط اضررطرار 

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          

. خته دسررت بشررر باشرردخواهررد شررد. وضررعیت هررای اضررطراری مرری تواننررد طبیعرری و یررا سررا 

 برخی از شرایط اضطراری شامل موارد زیر است:

 

 زمین لرزه 

 سیل 

  تند باد 

 توفان  

                      آتش سوزی 

  انتشار گازهای سمی 

 و مواد پرتوزا انتشار مواد شیمیایی  

  انفجارها 

 

 

 لرزه زمین

دید و پیامردهاي فجیرع آن   لرزه شر ترین رویدادهاي طبیعت، زمینترین و مخربیكي از وحشتناك

لرزه، یك حركت ناگهاني زمین اسرت كره برر اآرر آزاد شردن غیرر منتظرره نیرروي         باشد. زمینمي

 شود كه در طوالني مدت اندوخته شده است.كششي ایجاد مي

 ها، زمین را بوجود آوردند.هزاران میلیون سال پیش، نیروهاي ناشي از حركات الیه

شروند و دیگرر قرادر    اند. در مواقع دیگر، صفحات به هم قفل ميریجيگاهي این حركات آرام، تد

به آزاد كردن انرژي انباشته شده نیستند. زماني كه انرژي انباشته شده به اندازه كافي زیراد شرد،   

 شكنند.صفحات مي

توانرد مررو و میرر و جراحرات     لرزه در یك منظقه پرجمعیت اتفاق بیفتد، ميدر صورتیكه زمین

 كند.ایجاد كرده و خسارات زیادي به اموال وارد بسیاري 
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 سیل

تواند محلي افتد. اآرات سیل ميترین مخاطراتي است كه در جهان اتفاق ميسیل یكي از متداول

یا بسیار وسیع باشد و دامنه آن  هاي مجاور را تحت تاآیر قرار دهد،باشد كه جامعه یا سرزمین

 كل حوزه آبریز را در بر گیرد.

شوند مثاًل طي یك دوره چند روزه. ها به كندي جاري ميها مشابه نیستند. برخي از آنتمام سیل

توانند به سرعت گسترش یابند، گاهي تنها ظرف مدت چند دقیقه و هاي ناگهاني مياما سیل

 بدون هیچ هشداري.

ها، ند كه سنگهاي بلندي از آب متالطم و خروشان هستهاي ناگهاني اغلب داراي دیوارهسیل 

توانند بسیاري موانع را در مسیر حركت گل و الي و سایر آآار بازمانده را حمل كرده و مي

 خود شسته و با خود ببرند.

شوند اغلب در خارج از بستر یك نهر یا رودخانه اتفاق طور طبیعي ایجاد ميهایي كه بهسیل

شود كه حتي این یك منبع آب مي افتند، از جمله زمانیكه خاك برداري سبب سوراخ شدنمي

تواند حادث شود سیل ميتواند ویرانگر باشد. همچنین زمانیكه سدي شكسته مينوع سیل هم مي

 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 

كند. در این مناطق حتي یك ا پایین دست سدها را بیشتر تهدید ميكم ارتفاع، نزدیك به آب ی

 تواند باعث بروز سیل شود.ضرر به نظر برسد ميجریان كوچك آب كه ممكن است بي

 گردبادها

توانند از یك توفان تندري قدرتمند ایجاد شوند. هاي شدید طبیعت هستند. آنها ميگردبادها، توفان

 زدن، ویران كنند. آفرین بوده و یك منطقه را در یك چشم به همهتوانند فاجعها ميتوفان

 033تواند به رسد كه سرعت آن ميیك گردباد به شكل یك ابر دودكش مانند پیچنده، به نظر مي

 مایل در ساعت هم برسد.

مایل طول داشته باشد. برخي  03تواند بیش از یك مایل عرض و مسیرهاي تخریب مي

توانند بارندگي و ابرها را با خود همراه باشند. گردبادها ميح محسوس ميگردبادها به وضو

تواند باعث كنند. قبل از وقوع گردباد ممكن است هوا صاف و آرام باشد واین امر مي

 غافلگیري افراد شود.
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 خصوصیات گردبادها:

 گاهي وجود بیاید اما قبل از وقوع گردباد ممكن است پیش آگهي كوچكي از وقوع آن به

 پیوندند.وقوع مياي و در یك چشم به هم زدن بهگردبادها بدون هیچ نشانه

 شوند كه گرد و غبار و ذرات را بلند كنند یا شكل یك دودكش آنها زماني قابل رویت مي

 خود بگیرند.به

 ها به جهت وزش گردبادها عمومًا از جنوب غربي به سمت شمال مي باشد اما توفان

 .وزندهر جهتي مي

  میانگین سرعت یك گردبادmph03 تواند تا است، اما ميmph 03 .هم برسد 

 افتند.گردباد دریایي، گردبادهایي هستند كه در زیر آب اتفاق مي 

 اي و توفندها، همراه باشند.هاي حارهتوانند با توفانگردبادها مي 

 .آن مطمئن بودگاه نباید از عدم وقوع احتمال وقوع گردباد همیشه وجود دارد و هیچ

 توفند )توفان شدید(

شود كه عمومًا در اي است و به سیستم كم فشاري اطالق ميتوفند، نوعي از یك گردباد حاره

 گیرد.اي شكل ميمناطق حاره

هاي شدیدي همراه است  و جریان پادساعتگرد باد در نزدیك سطح زمین در گردباد، با توفان 

 باشد.نیمكره شمالي مي

اي قرار دارند. هاي حارهساحلي آتالنتیك و خلیج مكزیك در معرض توفندها یا توفان كل مناطق

هاي سنگین قسمتهایي از جنوب غربي ایاالت متحده و سواحل اقیانوس آرام هر ساله بارش

 كنند.در مكزیك را تجربه مي  هاي ناشي از توفندهاباران و سیل

صیبت باري در خطوط ساحلي و شعاع چند مایلي بروز خسارات م توانند منجر بهتوفندها مي

 مایل در ساعت برسد.  500ها ممكن است به بیش از آن شود و سرعت آن

ها ناشي شوند و امواج توفاني را در توانند همچنین از توفاناي ميهاي حارهتوفندها و توفان

 ماید.سواحل ایجاد نماید و آسیب وسیعي را بدلیل بارش سنگین باران ایجاد ن

 شوند،دسته تقسیم مي 0توفندها براساس سرعتشان به 

 باشند.هایي كه در دسته سوم و باالتر قرار دارند توفندهاي عظیم ميتوفند
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 آتشفشان

 رسند. هاي مذاب به سطح زمین مياي است كه از درون آن سنگیك آتشفشان، دریچه

افترد.  شرود فروران اتفراق مري    یراد مري  هراي مرذاب بسریار ز   وقتي فشار ناشي از گازهاي داخل سنگ

هراي گردازه، گازهراي سرمي،      تواننرد آرام یرا انفجراري باشرند. ممكرن اسرت برا جریران        هرا مري  فوران

 همراه  باشد. خاكستر و سنگ

هراي گردازه،   باشرد. جریران  سروزي محتمرل مري   ها وقوع آترش هاي گدازهبدلیل شدت گرماي جریان

-كنند تا حدي كه افرراد مري  كنند اما بسیار كند حركت مييهمه چیز را در سر راه خود ویران م

توانرد  هراي خررد تشركیل شرده كره مري      توانند فرصت فررار یابنرد. خاكسرتر ترازه آتشفشران از سرنگ      

 اسیدي شن، گازدار بودار باشد.

توانرد  این خاكستر برا بسیاري از بزرگساالن، خطر فوري ندارد اما گراز اسریدي و خاكسرتر مري    

برند، منجر بره آسریب   كوچك، سالمندان و كساني كه از بیماري تنفسي شدید رنج مي در نوزادان

 ها شود.ریه

آالت از جمله موتورها و تجهیزات و وسایل الكتریكي تواند آسیب به ماشینآتشفشان همچنین مي

توانرد باعررث  شروند و مري  را سربب شرود. ترل خاكسرتري كره برا آب مخلروط شررده بسریار سرنگین مري          

توانرد برا سرایر مخراطرات طبیعري، شرامل       هرا گرردد. فروران آتشفشراني مري     قف سراختمان ریزش سر 

سروزي و  ، براران اسریدي، آترش   ها و زمرین لزرزش  لرزه، جریانات گل و الي، ریزش سنگزمین

 سونامي، همراه باشد.

 رانش زمین و ریزش آوار

-بي به حركت در مري اي از سنگ، خاك یا آوار به طرف پایین یك سراشیدر رانش زمین، توده

 آیند رانش زمین ممكن است داراي حجم زیاد یا كم و سریع یا آرام باشد.

سروزي و  هراي آتشفشراني، آترش   هرا، فروران  لرزهها، زمینرانش زمین، ممكن است بوسیله طوفان

 كنند فعال شوند.ها بر روي زمین اعمال ميتزییراتي كه انسان

سنگ، خاك و سایر آوارهاي اشباع شده با آب هستند. این  هایي ازجریانات گل و الي، رودخانه

یابد در خالل یرك بارنردگي سرنگین، خراك را     جریانات زمانیكه آب به سرعت در زمین تجمع مي

تواننرد از مبردا خرود    كننرد. ایرن جریانرات همچنرین مري     به یك رودخانه حاوي گرل و الي تبردیل مري   

ها، خودروهرا و سرایر اشریا و مرواد در     ، تخته سنگها حركت كرده و به دلیل كندن درختانمایل

 سر راه خود، اندازه بزرگتري پیدا كنند.

هررا، توانررد برردلیل سرروء مرردیریت، مخصوصررا در كوهسررتان مشرركالت مربرروط برره رانررش زمررین مرري 

 ها و مناطق ساحلي، حادث شود.درهژرف
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توانرد بسریاري   هاي تخصصي و طراحي مناسب ميمنطقه بندي براي كاربري اراضي، بررسي

 از مشكالت مربوط به وقوع رانش زمین، جاري شدن گل و الي و آوار را به حداقل برساند.

 سوناميت

اي از امررواج شررود، مجموعره اي دریرا شررناخته مري  سرونامي، كره همچنررین بره عنرروان امرواج لرررزه    ت

-ان آترش لرزه، رانش زمرین، فرور  عظیمي هستند كه از طریق اختالالت زیر آب، از جمله زمین

 شود.فشاني ایجاد مي

در سرراعت را بمیمایررد و بررا امررواجي برره  توانررد صرردها كیلررومتردر اقیررانوس آزاد مرري سرروناميتیررك 

 ضربه وارد نماید. واحلبه س متر یا بیشتر 533بلندي 

 كنند.گیرد به تمامي جهات حركت ميسونامي نشات ميتاز مناطقي كه  امواج

شرود. توپروگرافي خرط سراحلي و كرف اقیرانوس برر        مرتفرع مري  رسد، كه موج به ساحل مي زماني

سونامي ممكن است شامل بیش از یك موج باشد و موج بعدي تاندازه امواج تاآیر خواهد داشت. 

 از قبلي بزرگتر باشد.

توانرد یرك مروج عظریم در تنهرا چنرد       سونامي كوچك در یرك سراحل مري   تاین بدان دلیل است كه یك 

 د.دورتر ایجاد كن كیلومتر

زننرد،  هرا بطرور برالقوه خطرناكنرد، حتري اگرر هرر سراحلي را كره بره آن ضرربه مري            سرونامي تتمام 

 ویران نكنند.

 شود.سونامي ميتكند، اكثرا باعث ایجاد اي كه حركات كف اقیانوس را ایجاد ميزلزله

 لزرزش، نزدیرك سراحل اتفراق بیفترد اولرین مروج از مجموعره        لرزه یا زمرین در صورتیكه یك زمین

 تواند در عرض چند دقیقه حتي قبل از هشدار، به ساحل برسد.مي

اي فوت باالي سطح دریا قرار گرفته و یا داراي فاصله 50مناطقي بیشترین ریسك را دارند كه 

 مایل از خط ساحلي باشند. 5برابر 

سرونامي و فرروكش   تباشرد. امرواج   سرونامي مري  تشدگي، معمرولترین دلیرل مررو مربروط بره      غرق

 باشد.هاي منطقه بسیار مخرب مين آب، براي سازهكرد

هرا یرا   سوزي ناشي از تركیردگي كمسرول  سایر مخاطرات شامل سیل، آلودگي آب آشامیدني و آتش

 باشد.هاي گاز ميشكستگي لوله

 سوزيآتش

شوند كه از بسریاري از ایرن مررو و    سوزي هزاران نفر كشته و زخمي ميهر ساله در اآر آتش

 شود اجتناب كرد.احات ميمیرها و جر
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هراي اصرلي آن ضرروري و مهرم اسرت. فرصرتي       براي حفاظت در مقابل آتش، دانستن خصیصره 

آوري اشرریاء بررا ارزش یررا تلفررن زدن وجررود نرردارد. در عرررض تنهررا دو دقیقرره یررك          برررا ي جمررع 

تواند به یك تهدید برا ي حیات بدل شود. در عرض پنج دقیقه یك منرزل مسركوني   سوزي ميآتش

 تواند در محاصره آتش قرار گیرد.مي

تر از سوختن باشد كه شما را خواب تواند بسیار خطرناكتماس با گرما و دود ناشي از آتش  مي

 شود بجاي هشیار بودن به خواب عمیقي فرو روید.نمایدكه باعث ميآلوده و گیج مي

 باشد.خفگي، دلیل عمده مرو دیده ناشي از آتش مي

 مواد خطرناكحوادث مربوط به 

كننررد، تولیررد  شرروند. ایررن مررواد آب آشررامیدني را پرراكیزه مرري     مررواد شرریمیایي، همرره جررا یافررت مرري     

نماینررد بررا وجررود  دهنررد و كارهرراي روزمررره را آسرران مرري  محصرروالت كشرراورزي را افررزایش مرري 

ها و محیط زیست هم در صورت انتشار و اسرتفاده بره شركل    مزایاي زیاد این مواد، برا ي انسان

 باشند.ناسب، خطرناك مينام

در صورتیكه یك ماده شیمیایي به شكل غیر ایمني مورد استفاده قرار گیرد یا در حجم زیانباري 

تران در معررض   كنید، شود، شرما و جامعره  وارد محیط زیستي كه در آن زندگي، كار یا بازي مي

 خطر خواهید بود.

هراي  هستند اما سایر منابع شرامل ایسرتگاه   هاي شیمیایي تنها یكي از منابع مواد خطرناككارخانه

 باشند.هاي تخلیه مواد زاید خطرناك ميها و مكانخدماتي بیمارستان

 تروریسم

در سراسررر ترراریر بشررر، تهدیرردات زیررادي بررر امنیررت ملررل دنیررا وجررود داشررته اسررت. ایررن تهدیرردات   

و جراحررات، هررا موجررب وارد آمرردن خسررارات زیررادي بررر حیررات، تخریررب امرروال، شرریوع بیمرراري 

 اند.آوارگي تعداد زیادي از افراد و خسارت اقتصادي شده

المللي موجود، عناصر افرزایش دهنرده   هاي سیاسي و بینهاي تكنولوژي اخیر و ناآراميپیشرفت

 باشند.خطر وارد بر امنیت ملي مي

مقابررل بررراي فراگیررري اقررداماتي كرره هرخررانواده بایررد در برنامرره بحررران و برره منظررور آمررادگي در  

 تهدیدات تروریستي و مقابله با آن انجام دهند از اطالعات این بخش استفاده كنید.

 انفجار

هراي معمرول خرود، اسرتفاده     هاي انفجاري به عنوان یكي از سالحدرپي از سالحها پيتروریست

 هراي انفجراري باشرند،   هایي برراي سراخت سرالح   ها بدنبال راهنمایند. الزم نیست كه تروریستمي
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هرا و سرایر منرابع اطالعراتي وجرود      هرا در كتراب  زیرا دسترسي به اطالعات مربوط به این سرالح 

 دارد.

آالت ها شامل آهرن تواند در بسیاري از مكانها و نشریات مربوط به یك سالح انفجاري ميكتاب

 هاي لوازم خودرو یافت شوند.ها و فروشگاهها، خرازيفروشي

هرا و وسرا ل نقلیره    باشرند برراي حمرل آنهرا از انسران     قابرل حمرل مري   هاي انفجراري بره سرختي    سالح

-گرذاران انتحراري منفجرر مري    ها بره راحتري از راه دور یرا توسرط بمرب     شود این سالحاستفاده مي

 شوند.

-روند.حملره ها بیشتر براي تخریب مراكز مذهبي، اجتماعي، سیاسري و اقتصرادي بكرار مري    بمب

افتنررد، هررزاران نفررر از مررردم را در هرراي شررهر اتفرراق مرريبررانهرایي كرره در منرراطق عمررومي یررا خیا 

 كند.سراسر جهان كشته و زخمي مي

 تهدیدات بیولوژیكي

تواننررد افررراد، دام و محصرروالت   هررا یررا سررمومي هسررتند كرره مرري     عناصررر بیولرروژیكي، ارگررانیزم  

احتمراال بره   گانه عناصر بیولروژیكي كره   هاي سهكشاورزي را ناتوان كرده یا از بین ببرند. گروه

باشند. رشرد و بقراء بسریاري از    ها و سموم ميها، ویروسشوند، باكتريعنوان سالح استفاده مي

 باشد.عناصر بیولوژیكي دشوار مي

بسیاري از این عناصر، پس از قررار گررفتن در معررض نرور خورشرید و سرایر عوامرل زیسرت         

زخرم داراي عمرر   هراي سریاه  دانره روند، در صورتیكه سایر عناصر از جملره  محیطي، از بین مي

 باشند.طوالني مي

توان با اسمري كردن آنها در هوا یا بوسیله آلوده نمرودن حیوانراتي كره    عناصر بیولوژیكي را مي

 باشند و بوسیله آلوده نمودن آب و غذا، پخش نمود.ها ميناقل بیماري به انسان

 تهدیدات شیمیایي

باشرند كره داراي اآررات سرمي     اي مري ت و جامدات سميعناصر شیمیایي، بخارات، مایعات، ذرا

 ها، حیوانات یا گیاهان هستند.بر انسان

هرا، هواپیماهرا و وسرایل نقلیره     هرا آزاد شرده یرا از طریرق قرایق     تواننرد توسرط پمر    این عناصرر مري  

 84ترا   5توانند داراي تاآیر فوري  چند آانیه تا چند دقیقره( یرا اآرر تراخیري      انتشار پیدا كنند. مي

هرراي مرگبررار، كررار  سرراعت( باشررند. در حالیكرره ارسررال عناصررر شرریمیایي بررالقوه مهلررك در غفلررت   

 دشواري است. 

شوند. تولید عناصر شیمیایي هرم كرار   در محیط خارجي، این عناصر الب به سرعت پراكنده مي

 تواند بدون هشدار باشد.دشواري است. یك حمله شیمیایي مي
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یمیایي شامل تنفس سخت در افراد. سوزش چشرم، از برین رفرتن تعرادل،     هاي انتشار مواد شنشانه

باشرد. همچنرین وجرود تعرداد زیراد      ها ميایجاد حالت تهوع یا احساس سوزش در گلو، بیني و ریه

 تواند نشانگر انتشار عناصر شیمیایي باشد.حشرات و پرندگان مرده مي

 انفجار اتمي

گرما و نور شدید، امواج فشاري مخرب و پخرش مرواد    یك انفجار اتمي، انفجاري است همراه با

 ها آلوده نمایند.توانند هوا، آب و سطح زمین را مایلرادیواكتیوي كه مي

پیما كه از طرف دشمن یا سازمان تواند سالحي باشد كه توسط یك موشك قارهیك سطح اتمي مي

ل باشد كه توسط یك تروریستي پرتاب شده، محل شود یا یك سالح اتمي كوچك و قابل حم

باشند این هاي اتمي در هنگام انفجار، داراي اآر مرگبار ميشود. تمام سالحشخص حمل مي

سوزي اولیه اآرات شامل نور كوركننده، گرماي شدید، تشعشعات اتمي اولیه، موج انفجار، آتش

 شود استسوزي آانویه كه بدلیل تخریب ایجاد ميناشي از ضربه گرمایي و آتش
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 دومفصل 

 

 تخلیه اضطراریبرنامه ریزی  و كلیات
 

 

 ه یتخل یبرا یآمادگ

ها ق رسانهیرا از طر ی، اطالعاتیكند، مقامات محلیدا میه جامعه ضرورت پیكه تخل یزمان

 رسانند. یبه اطالع عموم م

هم كاربرد  یتلفن ا تماسیرها یاز جمله آژ یهشدار ده یهار روشیط، سایاز شرا یدر برخ

احساس  ها انوادها خی افرادآن  د كه دریپدید آ یطی، ممكن است شراكند. افزون بر اینیدا میپ

خانه این ممکن تخلیه ن صورت ی، در انداد قرار گرفتهید كه در معرض خطر و تهدنكن

 ضرورت پیدا کند.

 یرییدارد. اگر حادآه، تز یبه نوع مخاطره بستگ د منطقه را ترك نمودیباكه طی آن یمدت زمان

روز  0ا ی 5ش نمود، یك توفند( باشد كه بتوان آن را پای از جمله  ییت آب و هوایدر وضع

  برای آماده شدن برای تخلیه زمان وجود دارد.

و  یضرور یازهاین یآورگرد یبه افراد برا یچ فرصتیاز سوانح، ه یارین وجود، بسیبا ا

 ش را نشان می دهد. یشاپیپ یزیرمر ضرورت برنامهن ایادهند. ینمهم را  یاساس

 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 

 تی به سمت مقابل خطری که وجود دارد، تزییر مکان دهد.واحدی که قرار دارد، بایس

 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 

طبقه پایین تر از محل حادآه(. در مورد تخلیه کامل  مشخص شده، منتقل شوند  حداقل به دو

 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 

ساکنان، کارکنان و منابع بایستی به یک مکان یا فضای  عنوان آخرین راه حل، انجام شود.

جایگزین منتقل شوند. این تصمیم گیری نیازمند هماهنگی میان همه بخش های فعال در تخلیه 

 است.

 سطوح تخلیه:

که بصورت مستدل باور دارند که یک حادآه و یا شرایط اضطراری رخ داده است  کسانیهمه 

یک تهدید قریب الوقوع ایجاد  یا ساکنانتواند برای کارکنان  یا در شرف رخ دادن است، و می

به صدا در  یا کد تخلیهکند، بایستی تخلیه اضطراری یک قسمت را آغاز کنند. هنگامی که آژیر 

بایستی توقع داشته باشند که پروتکل و دستورالعمل مربوط به یا ساکنان ساختمان آمد، کارکنان 

ن اجرا شود. هیچ کدی برای مشخص کردن اینکه این آژیر واکنش در این شرایط در بخششا

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       

 همررهدر چنررین شرررایطی . مرری توانررد برررای هررر شخصرری، در هررر زمررانی و مكررانی برره وجررود آیررد  

 د. نمحل استقرار خود را ترك كند شد نمجبور خواه

كمرك مری    برنامه ریرزی بررای رویرارویی برا خطررات احتمرالی       در مورد چگونگی فصلدر این 

بهترین راه محافظت از خود، خانواده و كاركنان این اسرت  برای همه افراد  گفتگو می شود.كند 

 راری طراحررید و یررك طرررح عملیررات اضررطنكرره انتظررار ایررن حرروادث غیررر مترقبرره را داشررته باشرر

 را راهنما ی كند.  آنان تا در مواقع الزم نموده

 

 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       

ط رخ دهد، شما چه كرد. گاهی اوقات مطرح نمودن این پرسش ها الزم است: اگر بدترین شرای

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؟ 
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مرور شرایط بالقوه اضطراری،  در نظر گرفتن پیامردهای ایرن شررایط و واكرنش مرورد      پس از 

نیرراز، گررام دوم خواهررد بود.واكنشرری کرره برررای ایررن شرررایط پرریش بینرری مرری شررود، طرررح عملیررات     

 اضطراری نامیده می شود. 

 

 طرح عملیات اضطراری 

 

افررراد اضررطراری،  در شرررایطاقررداماتی باشررد كرره   دربرگیرنرردهطرررح عملیررات اضررطراری بایررد   

تضرمین سرالمت و حفرظ ایمنری خرود و       در راسرتای  افراد دیگرو  کارکنانخانواده، كارفرمایان، 

 اطرافیان انجام دهند. 

كه دربرگیرنده تمام مسا ل مربروط بره حیطره كراری      فراگیرتدوین یك طرح عملیات اضطراری 

و  افرراد ت از جران و مرال   هردف و برنامره بررای محافظر    در این طرح بایستی باشد مشكل نیست. 

برا  طررح عملیرات اضرطراری در منرزل بایرد      . شررح داده شرود   بروز حروادث  هنگاماطرافیان در 

د. شرروترردوین  کارکنررانبررا كمررك ترریم مرردیریتی و    در محررل کررار  اعضرراء خررانواده و   دیگررركمررك 

 دارد. آنها در موفقیت برنامه نقش بسیار مهمی  پشتیبانینظرات و مشارکت، ارا ه پیشنهادها، 

 

 طرح عملیات اضطراریو ویژگی های اجزا 

  

 باید در برگیرنده موارد زیر باشد:عملیات اضطراری طرح 

 شرایطی كه می بایست عملیات تخلیه انجام شود مشخص شود. (5

 آگاه سازی افراد از یك وضعیت اضطراری بیان گردد. چگونگی (5

 مسیرها و خروجی های تخلیه را باید مشخص كند. (0

 در تخلیه اضطراری معین شود. دیگرانو  مسئولینگ كننده ها، نقش هماهن (8

 وظیفه گروه هایی كه به امدادرسانی خواهند پرداخت مكتوب گردد. (0

 سیستم ارتباطاتی زمان بروز حوادث غیرمترقبه مشخص گردد. (6

 معلوم شده باشد. ،یك مكان امن برای نگهداری اسناد (0

تخلیرره اضررطراری مشررخص شررده  مكررانی بعنرروان محررل تجمررع افررراد پررس از عملیررات  (8

 باشد.

 شیوه هایی برای سرشماری افراد پس از عملیات تخلیه اضطراری تعیین گردد.   (9

 

 خواهد بود یو در زمان حوادث تنها مرجع خبر رسانیراد
 

 

 تحت چه شرایطی می بایست عملیات تخلیه انجام گردد؟  (1

رایط اضرطراری و برالقوه   از شر  ف گسرترده ای طیر  دهنگام تردوین طررح عملیرات اضرطراری بایر     

. بره ایرن معنری كره چره      را در نظرر داشرت  خطرناك كه مری تواننرد در محریط پیرامرون رخ دهنرد،      

را  شده و افراد خطرات فیزیكی یا شیمیایی در محیط می توانند موجب ایجاد شرایط اضطراری

 نمایند؟خود مجبور به تخلیه اضطراری از محل استقرار 

در مروارد   ه را صادر کنند.دستور تخلی ،ن است مأموران محلیدر یك وضعیت اضطراری ممك

برای قطع جریان آب، گاز و برق باشد و نه لزوما تخلیه. دستورات صادر شده تنها  دیگر ممكن

بهررره گیررری از برررای كسررب اطالعررات و پیررروی از دسررتورات مرراموران،   هنگررام بررروز حرروادث

تنهررا مرجررع خبررر  رادیوووروی دادن حرروادث،  رادیررو و تلویزیررون بهترررین گزینرره اسررت. در زمرران

 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        

ه باشررد. در آتررش سرروزی، بهترررین راه حفاظررت از  قرررار داشررت نخسررتدر تخلیرره بایررد در اولویررت  

الزم بره   افراد، تخلیه فوری آنها به یك مكان از پیش تعیین شده و دور از آتش سوزی مری باشرد.  

شرررایط اضررطراری ماننررد انتشررار گازهررای سررمی، تخلیرره افررراد و كاركنرران   برخرریدر  ذکررر اسررت

 باشد. درست نمی

توانرد یكری از فاكتورهرای تصرمیم گیرری در شررایط       نوع سراختمانی كره در آن قررار داریرد، مری      

ل و ه، سری شتر ساختمان ها نسبت به حوادآی ماننرد توفران، زمرین لررز    خاص جهت تخلیه باشد. بی

ها بسرتگی بره نروع، وضرعیت و سراختار سراختمان دارد. در        زان ویرانیآسیب پذیرند. می انفجار

ی تحت تأآیر قرار می ازه ایبًا هر نوع ستقر ،انفجار بزرویک ه و یا حادآه ای مانند زمین لرز

دچار آسیب جدی می  ،گیرد. برخی ساختمان ها متالشی شده و طبقات و دیوارهای برخی دیگر

  شود.

 

 

ز یری افراد، نوع ساختمان و نیه اضطراری با توجه به محل قرار گیتخل
 نوع حادثه، می تواند تفاوت داشته باشد.

 

 

 ایط اضطراریآگاه سازی افراد از بروز شر (2

 

 آترش سروزی و دیگرر   ه، افرراد نسربت بره برروز زمرین لررز      آگراه سرازی    مناسرب بررای   باید روشی

در ایرن  . شهاد شرود برای افراد معلول، ناتوان و یا كودكان پی به ویژه ،وضعیت های اضطراری

 راستا انجام اقدامات زیر در اولویت می باشد:

  های هشردار بره    زنگصدای « ریطرح تخلیه اضطرا»در  از اینکهاطمینان کسب

 بررای از پریش تعیرین شرده،     هرای  عنوان عالمتی برای تخلیه محل و یا انجام فعالیرت 

 است.  و شنیدن ساختمان قابل تشخیص همه و در همه جای

    در  قطرع بررق   بره منظرور بهرره گیرری در هنگرام      فراهم آوردن موترور بررق كمكری 

 . صورت امکان(

   س برررای هشرردار برره افرررادی كرره از نظررر بینررایی و     از وسررایل قابررل لمرر بهررره گیررری

 شنوایی قادر به تشخیص نیستند. 

  و افراد كلیدی مانند مدیر ساختمان، مدیر  ست روزانه از کارکنانیك لیآماده سازی

، بره منظرور آگراه    بر اساس اولویرت بنردی(   در محیط کار و تاسیسات و یا پزشكان  

    .در ساعات خارج از خدمت در صورت بروز شرایط اضطراری سازی آنان

 

 همسیرها و خروجی های تخلی چگونگی مشخص نمودن (3

تخلیه اضطراری  هایو راهكارها شیوه به منظور انتخاب صحیح مسیرها و راه ها بایستی 

مكران هرای امرن و پناهگراه     ، محل كرار  محل سكونت، مانند نقشه های همچنین راهنماهاییو 

مسیر ها و خروجری   ،«طرح عملیات اضطراری»اده سازی هنگام آم تهیه و ارا ه شود.ها 

مسریر هرای تخلیره وخروجری     بایسرتی مشرخص شروند.    های اولیه و آانویه تخلیره اضرطراری   

 باشند:  ردارای شرایط زیبایستی های اضطراری 

 .دارای عالمت گذاری واضح و روشنایی مناسب 

  .دارای فضای كافی برای تجمع افراد یا پرسنل تخلیه شده 
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 و عاری از زباله و وسایل اضافه.  پاکیزه 

  .عدم ایجاد خطر اضافه برای افراد یا پرسنل تخلیه شده 

آنهرا   ، بایسرتی مسیرها و خروجی های تخلیه در صورت تهیه نقشه های راهنما برای نشان دادن

 د.  رار دارا در جایی در معرض دید افراد ق

 

 
 و مسئولین نقش هماهنگ كننده ها (4

  

محل كار حضور دارند یک ان، سازمان و شماره تلفن افرادی كه در داخل و خارج از نام، عنو

به منظور به دست آوردن اطالعات اضافی، شررح وظرایف   این کار  ، آبت گردد.یا كار می كنند

  صورت می پذیرد. و مسئولیت ها با توجه به طرح عملیات اضطراری

مسرئول هردایت و همراهنگی در     به عنوانهنگام طراحی عملیات اضطراری، ممكن است فردی 

. شررناخت فرررد هماهنررگ كننررده توسررط كلیرره افررراد و كاركنرران نكترره مشررخص شررودعملیرات تخلیرره،  

چراكه باید بدانند كه این فررد مسرئولیت تصرمیم گیرری در طرول حادآره را بره         .بسیار مهمی است

 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 

 بررررای اسرررتفاده از خررردمات امررردادی ماننرررد اورژانرررس و و برنامررره ریرررزی  یهمررراهنگ

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 

مری تروان فرردی را بره عنروان مسرئول تخلیره اضرطراری یرا           برر هماهنرگ كننرده،    افزون

 53. به طور كلی برای هر من، انتخاب نمودانتقال كاركنان از منطقه خطر به نواحی ای

مسئول وجود داشته  اید به تعداد كافینفر یك مسئول الزم است و در طول ساعات كار ب

تعیررین شرده بررای كمررك در طررح تخلیرره اضرطراری بایرد برره طرور كامررل        باشرد. کارکنران  

 آموزش ببینند. 
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آن اسرت كره تمرامی افرراد در فراینرد برنامره        «طررح عملیرات اضرطراری   »بهترین نروع  

یط بایرد چره   كه هر یرك از افرراد در ایرن شررا     باید مشخص شودریزی نقش داشته باشند. 

آمروزش هرای   کره ایرن افرراد    كره   حاصرل شرود  اطمینان . همچنین بایرد كارهایی انجام دهند

 دخیرل مری  « عملیرات اضرطراری  طررح  »افرراد در   هنگرامی کره  الزم را كسب كرده اند. 

بدترین سرناریو  و همچنین  ق نمود تا در مورد خطرات بالقوهآنها را تشویبایستی ، شوند

ر شرایط اضرطراری، پیشرنهاداتی ارا ره دهنرد. پرس از اینكره       ها و واكنش های مناسب د

برای اطمینان از اینكه هر فرد از وظیفره خرود    شد،تدوین  «طرح عملیات اضطراری»

د. یرك  مررور شرو  برا تریم   فررد  آن بایسرتی وظرایف   در طول حادآه و پس از آن آگاه اسرت،  

. اگرر تعرداد   وده شر افرراد تریم تهیر   همره   بررای  «طرح عملیرات اضرطراری  »كمی از طرح 

د.در بره آنهرا انتقرال دا    را به صورت شفاهی طرح نفر یا كمتر باشند، می توان 53افراد 

 هر صورت الزم است زنجیره فرماندهی مشخصی تعریف گردد.

 و... خواهند پرداخت : آتش نشانیشرح وظیفه گروه هایی كه به امدادرسانی،  (5

واحرد بهرداری و آتشنشرانی رسرمی      ظرر ا كارخانره مرورد ن  در مورد محل كار، اگرر شرركت یر   

. اگرر  و ... برود  ندارد، می توان در جستجوی شیوه هایی برای فراهم كردن خدمات پزشركی 

در  پشرتیبانی قررار دارنرد، مری تروان برا آنهرا بررای        محل كار فوق  مراكز پزشكی در نزدیكی

 . برررای كررم كررردن اغتشرراش در شرررایط اضررطراری مرریقرررار داد بسررت شرررایط اضررطراری،

 د. الت مطلع نمورا از این تسهی به صورت مكتوب كاركنان توان

 محل سركونت  در نزدیكی یدرمانگاه، كلینیك یا بیمارستان در صورتی کهدر مورد محل زندگی 

در محلرره و  ،از حضررور افرررادی كرره آمرروزش كمررك هررای اولیرره دیررده انررد     بایسررتی  وجررود نرردارد، 

احمررر، سررازمان آتررش نشررانی و مراكررز      د. هررالل نرران حاصررل كررر  سرراختمان محررل زنرردگی اطمی  

 8تا  0این آموزش ها را فراهم می كنند. درمان یك آسیب دیدگی جدی باید در خصوصی دیگر 

 دقیقه اول حادآه آغاز شود. 

در ارتباط بودن با آمبوالنس محلی و مراكز خصوصی، موجب تسهیل نقرل و انتقرال در شررایط    

 اضطراری می شود. 

 

 ر زمان بروز حوادث غیرمترقبه:سیستم ارتباطاتی د (6

 

مرین  الزم است یك سیستم ارتباطراتی مطمرئن كره در صرورت برروز حروادث غیرمترقبره ماننرد ز        

 ، آتش سوزی و یا انفجار مورد استفاده قرار گیرد، در نظر گرفته شود.لرزه

هند در شرایط اضطراری خطوط معمول ارتباطی مانند تلفن آابت ،تلفن همراه و.... یا قطع خوا

لذا برای مراكز اداری الزم است بیسریم، بلنردگو و    .شد و یا مشزول و غیرقابل استفاده می شوند

 د.شو ... پیش بینی

ترجیحرا در   د فردی از اعضاء فامیل خارج از منطقه سركونت، شو به خانواده ها نیز توصیه می

از بره  صورت نی ند تا در زمان بروز حوادث درگر به عنوان رابط از قبل مشخص کنشهری دی

 ن اعضاء خانواده عمل نماید.عنوان رابط میا

 

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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 مكان امن برای نگهداری اسناد: (7

 

ونی الزم است افراد، اصل یا كمی اسناد هویتی خرود و خرانواده ، یادداشرت هرای     در مناطق مسك

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           

ه برم شناسرایی هویرت بازمانردگان برا      سترس باشد. در زمرین لررز  ز حوادث قابل داز برو پسنیاز 

توجه به نبود مدارك شناسایی با مشركل مواجره گردیرد(. در صرورت برروز حادآره، دسترسری بره         

 اطالعات شخصی مهم راجع به افراد ضروری می باشد. 

وژی هرای  مراكز اداری و تجاری نیز الزم است اتاقی را بصورت اتاق امن با استفاده از تكنولر 

( مررورد اسررتفاده قرررار Data centerموجرود ایجرراد نماینررد ترا برره عنرروان مركررز نگهرداری اسررناد    

 گیرد. 

 الزم است جز یات این اماكن در طرح تخلیه اضطراری قید گردد.

 

 مكان امن برای تجمع افراد بعد از خروج اضطراری: (8

 

، رسی و بازدید شرده باشرند  رامن كه از پیش ب است اماكنی نیاز« طرح عملیات اضطراری»در 

از خروج اضطراری مشخص و مكتوب شده باشند و به اطالع همه افراد  برای تجمع افراد پس

 رسانده شود.

 

 

 :پس از تخلیهسرشماری افراد  (9

 

سرشماری افراد پس از تخلیه بسیار مهم است. بری نظمری و اغتشراش در محرل تجمرع مری توانرد        

در ساختمان و یا عملیات جستجو و نجات غیرضرروری و   موجب تاخیر در نجات افراد گرفتار

خطرناك شود. برای اطمینران از سرریع تررین و مناسرب تررین سرر شرماری، مراحرل زیرر را در          

 : بایستی مد نظر قرار گیردطرح عملیات اضطراری 

 ه در آنجا جمع شوند.تعیین محلی برای افراد تا پس از عملیات تخلی 

   همچنررین در ایررن مرحلرره   . بایسررتی صررورت پررذیرد   هپررس از تخلیرر انجررام سرشررماری

نررام و آخرررین مكرران حضررور افرررادی را كرره در سرشررماری اطررالع از آنهررا     بایسررتی 

 . ، فورًا به مأموران مسئول گزارش شودموجود نیست

  فررد یرا افرراد مشخصری كره بصرورت اختصاصری وظیفره سرشرماری را برر           بایستی

 .شوندعهده دارند، معین 

  افرررراد غیرررر از كاركنررران و همسرررایگان، ماننرررد مراجعررران،  گرررردیبررررای سرشرررماری

 د. شوپیشنهاد یک شیوه قابل انجام مشتریان و میهمانان 

 

 

 ی مورد نیاز افراد:آموزش ها

 

برخررورد بررا انررواع شرررایط    هنگررام برنامرره ریررزی برررای تخلیرره اضررطراری بایسررتی چگررونگی        

. داده شرود آمروزش  آنهرا  همسرایگان   ، خرانواده و کارکنران اضطراری را در دوره های مناسب به 
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افراد حاضر در محل، قابل دسرترس برودن منرابع داخرل و      شماروسعت محل كار، محل زندگی، 

 خارج از منطقه و... ملزومات آموزشی را تعیین می كنند.

 ،متوجه می شوندآن را را می دانند و به خوبی  «طرح عملیات اضطراری»از اینكه تمام افراد 

. این مروارد شرامل شرناخت انرواع شررایط اضرطراری برالقوه، شریوه         حاصل شودنان اطمیبایستی 

افراد های گزارش دهی، سیستم های هشدار، طرح های تخلیه و شیوه های توقف كار می باشد. 

راجرع بره تمرام خطررات ویرژه ای كره ممكرن اسرت در محرل در زمران حادآره برا آنهرا              همچنین باید 

و مواد واكنش پذیر در  پرتوزااشتعال، مواد شیمیایی سمی، منابع  مانند مواد قابل د نروبرو شو

برا آن  بایرد  د. بررای كرم كرردن اغتشراش در طرول حادآره       نر ، با یكدیگر بحرث وگفتگرو كن  (مقابل آب

دسته از افراد كه در آن زمان دارای مسئولیت های خاصی خواهند بود بره طرور روشرن گفتگرو     

 . شود

 

ر خصوص طرح واكنش اضوطراری بایود شوامل مووارد زیور      آموزش های كلی برای افراد د

 باشد:

  

 مسئولیت و نقش افراد در شرایط اضطراری.  .5

 تهدید ها و خطرات موجود.  .5

 شیوه های پناه گیری و تخلیه اضطراری.  .0

 شیوه های اطالع رسانی، هشدار و ارتباطات.  .8

 اضطراری. ط روش هایی جهت اسكان افراد در شرای .0

  شیوه های سرشماری. .6

 آموزش نحوه استفاده از تجهیزات اضطراری امدادی.  .0

 آموزش كمك های اولیه .4

 نحوه تامین امنیت محل حادآه  .9

بررای آمراده   بایستی با كاركنان و افراد آموزش دیده،  «طرح عملیات اضطراری» مروراز  پس

در ایرن  د. در صورت امكران  را اجرا نمو1مانور های تمرینی  برای موارد نیاز،نگه داشتن آنها 

 پرس د. ز استفاده کرر از امكانات منطقه مانند اداره آتش نشانی، اورژانس و پلیس نیباید مانور ها 

از هر مانور، برای ارزیابی تأآیرات آن، مدیران و پرسنل را در محریط كراری و افرراد خرانواده     

، نقرراط قرروت و ضررعف طرررح را   دور هررم جمررع نمرروده  و همسررایگان را در محررل هررای مسرركونی  

 د. بهبود آن تالش نماین سی كرده و برایبرر

 

 موارد نیاز به آموزش برای افراد و کارکنان:

  

 در موارد زیر ارا ه این آموزش ها مهم می باشد:  

 هطرح اولی هنگام تدوین 

  به مجموعههمسایگان جدید اضافه شدن جدید و یا هنگام استخدام کارکنان. 

  ند های جدید در محل كار یا سكونت. تجهیزات، مواد یا فرایهنگام اضافه شدن 

  طراحی ساختمان در تزییر پس از انجام 

  شرایط اضطراری.  پس از بروزهای موجود  روشهنگام به روزرسانی و اصالح 

 

 «طرح عملیات اضطراری»در مواد خطر زا  نکات مهم درباره

 

                                                 
 برای اطالعات بیشتر رجوع شود به کتاب اصول اجرای مانور/ شرکت راهبران مدیریت بحران ایمن ساز 1
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ال، منفجرره، سرمی،   مواد خطرزا مانند مواد قابل اشرتع  ناشی ازبا شرایط اضطراری رویارویی 

پرتوزا تنهرا بره زمینره شرزلی و     زیان آور، زنگ زننده  خورنده(، بیولوژیك، قابل اكسید شدن و 

  زیرا این شرایط در زندگی هر فردی ممکن است رخ دهد. .یا محل کار افراد بستگی ندارد

آترش   مواد خطرر زا ممكرن اسرت منبرع خرارجی داشرته باشرند، ماننرد تأسیسرات شریمیایی كره دچرار            

 سوزی می شود و یا یك كامیون نفت كه در آزادراه واژگون می گردد. 

وجرود داشرته باشرند. بردون در نظرر گررفتن ایرن منرابع،          هرر جرایی  منبع این مرواد ممكرن اسرت در    

آنهرا و یرا کارکنران یرک      خرانواده  ،مًا برر زنردگی افرراد   اتفاقات پیش بینی نشده ای می توانند مستقی

ذكرر   «طررح عملیرات اضرطراری   »در  ایرن مروارد  . از این رو الزم اسرت  دبگذارتأآیر مجموعه 

 شوند. 

در صورت استفاده یا ذخیره مرواد خطررزا در یرک محریط شرزلی، کرامال روشرن اسرت کره افرراد           

طرح »باید این احتماالت را در  بنابراین  .دنا خطر های زیادی روبرو هستشاغل در آن محل ب

 د. ناعمال كن «عملیات اضطراری

 

 شرایط اضطراریویژه مورد نیاز در تجهیزات 

  

 ویرژه ای افراد ممكن است برای تخلیه در یرك وضرعیت اضرطراری، بره تجهیرزات حفراظتی       

داشته باشند. این تجهیزات حفاظتی بر اساس خطرات بالقوه محل كار و یا محل زندگی  نیاز

 مورد نیاز می باشند. 

 زیر باشند: تجهیزات مورد نیاز ممكن است شامل موارد 

  .عینك های ایمنی یا محافظ صورت برای حفاظت از چشم 

  .كاله وكفش ایمنی برای حفاظت از سر و پاها 

  .ماسك های اكسیژن مناسب 

 ی. ایلباس و دستكش برای حفاظت بدن در مقابل مواد شیمی 

  بررای محافظرت از بردن در شررایط محیطری غیرر طبیعری ماننرد دماهررای          ویرژه  تجهیرزات

 اال. بسیار ب

 بسته مقابله با حوادث 

 های اولیه بسته كمك 

 مین لرزهدستگاه هشداردهنده ز 

 ابزار آالت 

 ... و 

 

 تجهیزات استاندارددیگر ماسك های اكسیژن مناسب و  روش فراهم کردن

  

رد امرداد و نجرات و سرالمت    افرراد متخصرص در مروا    یسرتی برا  از هرر گونره خریرد، با    پیش

انتخراب شرده، بایرد مناسرب خطررات موجرود در محرل         . ماسك هرای اكسریژن  مشورت نمود

 استاندارد باشند.  همچنینكار بوده و 

حفاظت تنفسی برای زمانی كه افراد در طول عملیات تخلیه باید از فضرا هرایی كره دچرار     

گاز های سمی عبرور كننرد، الزم اسرت. برا      و یا از میان دود، بخار و ژن استكمبود اكسی

در  نمونررهبررای   .الزم اسرت  ویرژه آن محررل در محررل، ماسرك  توجره بره نرروع خطرر موجرود     

در صررورتی كرره در  .محرریط مسرركونی ماسرركی كرره جلرروی گرررد و خرراك را بگیرررد كافیسررت  

 بیشتر مورد نیاز است.  پایداریمحیط های صنعتی ماسك های با قدرت تصفیه و نیز 

 



در سوانح تخليه اضطراري   
 

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

21 

 تابلوهاي نورتاب
توان از آن استفاده نمود،تالوهاي  یكي از تجهیزات و امكاناتي كه در تخلیه اضطراري مي

نورتاب و تابلوهاي تخلیه اضطراري میباشد.از پیشرفت هاي نوین دراین صنعت ،تابلوهایي با 

 55خاصیت جذب نور در شرایط عادي و انتشار نور در شرایط بحراني میباشد.در حادآه 

ساعت از  5اب در كمتر از سمتامبر چندین هزار نفر توانستند با استفاده از همین تابلوهاي نورت

 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 

الر ها ،پاركینگها،ایستگاههاي مترو و دیگر مكانهاي كه نیاز به تخلیه آموزشي،تفریحي ،تا

 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 

،محل تجهیزات اضطراري و نكات ایمني را در تاریكي مشخص راه هاي خروجي 

میكنند.سازمان بین المللي كشتیراني بر اساس استاندارد ها استفاده از عال م نورتاب در كشتي 

اجباري  5990خدمه دارد را از سال  50ها و تاسیسات فراساحلي و شناورهایي كه بیشتر از 

ستفاده از عال م در ساختمان هاي بلند فمراكز عمومي نموده است.در اكثر كشور هاي پیشرفته ا

 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 

 ستانداردهاي بین المللي و محیط زیست در آنها شاره كرد. جویي در انرژي،بكارگیري از ا

 عال م و تابلوها –مبحث بیستم – مقررات ملي ساختمان

 لزوم این مقررات و دامنه شمول آن: 53-5-5

مسئولین موسسات دولتي و عمومي و بخش خصوصي ،كارفرمایان و مدیران كارگاه ها و 

،ایمني و آسایش و صرفه جویي در منابع ،ملزم ساختمان ها،به منظور حفظ سالمتي ،بهداشت 

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.

  

  

 

 

 

ها و عال م تصویري ایمني باید در ارتفاع مناسب و در دید چشم نصب  :تابلو53-0-4-0

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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:اگر خروجي در معرض دید نباشد و یا كسي را كه در حال گرختم است دچار 53-8-5-0

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

:در صورتیكه از همه نقاط خروجي ،عالمت خروج اضطراري دیده نشود،باید 53-8-5-0

ارجي با حروف سفید بر عال م نوراني دیگري بصورت جهت نما،با نور پردازي داخلي یا خ

 ملیمتر ،بر زمینه سبز در راهرو ها یا گذرگاه ها نصب شود. 53اساس ضخامت قلم حداقل 

 

:همه اتاقهاي خواب در مكانهاي اقامت موقت باید پالك با عالمت تصویري در 53-8-5-4

 زمینه و حروف سبز محل خروج اضطراري را بصورت واضر و مشخص نماید،دارا باشند.
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 نجاتشوت 
شوت نجات ایمني افراد براي تخلیه كردن مكان با سرعت و ایمني باال طراحي شده 

متر در آانیه یعني میانگین سرعت  0متر در هر آانیه است كه با  5است.سرعت سقوط حدود 

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 

تفاوت افراد با وزنهاي م

را جدا از هم و در 

مسافت برابر نگاه مي 

دارد.شوت نجات افراد 

همچنین قابلیت تخلیه بچه 

هاي كوچك با وزنهاي 

كیلوگرم و نیز  55باالي 

معلولین را دارا مي 

باشد.در آزمایشهاي علمي 

 53تا  4صورت گرفته 

نفر مي توانند از بلنداي 

متري در طي دو  03

 دقیقه پایین بیایند.
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 شخصات عمومي شوت نجاتم
  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

د مي بایست نجات استفاده مي شو

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

 ت:برای تخلیه اضطراری در سازه های مسکونی، توجه به نکات زیر ضروری اس

 های فرار:راه

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. 

مسکونی  اند. در هر واحدوالدین باید مطمئن شوند که کودکان این ترسیمات را درك كرده

 .کردبایستی یك نسخه از ترسیمات پیش گفته را به دیوار اتاق كودكان نصب 

 

 محل مالقات

یكدیگر در زمان وقوع یك شرایط اضطراری از جمله با مكانی برای مالقات گام دوم تعیین 

 .ی استسوز آتش

 

 كیت اقالم اساسی ضروری در هنگام وقوع سانحه

 

در ادامه برنامه ریزی برای شرایط اضطراری بایستی یک د، جا كه حادآه خبر نمی كن از آن

 د.ه آماده نمومنزل، محل كار و وسیله نقلی برای «كیت اقالم ضروری»بسته تحت عنوان 

 :گرددشود اقالم زیر در كیت اقالم اساسی ضروری لحاظ  می پیشنهاد

  روز 0غذای فاسد نشدنی برای مصرف 

  الن آب برای هر نفرروز، روزانه یك گ 0آب برای مصرف 

 اضافههای  ریون و باتای یا تلویزیریترادیو دستی، رادیوی با 

 اضافههای  ریتقوه و با چراغ 

 های اولیهراهنما و كیت كمك 

 )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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 های اعتباری و شناساییهای كارتیفتوكم 

  پول نقد 

 های لنز های دارویی، عینك، محلولكاالهای ضروری خاص، از جمله داروها، نسخه

 ری سمعكتتماسی و با

 كاالی مربوط به نوزادان، از جمله شیرخشك، پوشك، بطری، پستانك 

 کند سایر كاالهایی كه نیازهای خانواده را برآورده می 

در . ن حرارت و گرما بود، باید به فكر تامیاستسرد محل زندگی، یک اقلیم لیم درصورتیكه اق

برای هر شخص همچنین . است جزو لوازم ضروری این شرایط پوشاك گرم و رختخواب

 .قرار دادكیت  درونیك دست لباس كامل و یك جفت كفش بایستی 

 های ضروری عبارتند است:لباس

 ژاكت یا كت 

 شلوار بلند 

 ین بلندبلوز آست 

 كفش محكم 

 كاله، دستكش و روسری 

 )كیسه خواب یا پتوی گرم  برای هر فرد 

  آوری در جمع رات در خانواده،تزیی دیگرمسأله رشد كودكان و کسب اطمینان از اینکه

 .گرفته اندكیت، مد نظر قرار 

 

 نگهداری از كیت اقالم ضروری

 

 گونه ایحفظ و نگهداری آن به  ،داردآوری كیت اقالم ضروری اهمیت به همان اندازه كه جمع

 .استدارای اهمیت  ،پذیر باشد ع نیاز امكانقكه استفاده از آنها در مو

به مواردی برای آماده نگاه داشتن كیت اقالم ضروری و نگهداری آن با شرایط  بخش در این

 مناسب، اشاره شده است:

  نگهداری ن است،اییجایی كه دمای هوا پ ،در مكانی خشك بایستیكنسروهای غذا 

 .شوند
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  شود،  میبه طور کامل بسته های فلزی یا پالستیكی كه در آن در بسته را بایدغذاها

 محافظت شوند. کنندهفاسد  برابر عوامل تا در داری شوندنگه 

 باید دور ریختزده را كنسروهای بادكرده، فرورفته و زنگ. 

  ه كرده و آنها را با مواد تازه جایگزین از اینكه خراب شوند، استفاد باید پیشغذاها را

 .مودن

  د.انبار قرار دا تر را در جلوی اقالم تازه در انتهای انبار و اقالم و كاالهای قدیمیباید 

  باید اطمینان حاصل شود که. شوندماه یكبار جایگزین  6غذا و آب ذخیره شده را هر 

 .شده است تاریر انبار سازی را روی هر جعبه نوشته

 هر سال دوباره بررسی كرده و كیت اقالم ضروری را بر باید را  خانواده یازهاین

 د.روز کربهاساس نیازهای خانواده 

 

 در سازه های مسکونی برای تخلیه در شرایط اضطراری باید به نکات زیر توجه نمود:

 ها در خالل شرایط اضطراری بسته باشند و با توجه به اینکه ممكن است پم  بنزین

تخلیه، مكان پمماژ بنزین هنگام قطعی برق را نداشته باشند، در صورت محتمل بودن ا

 . شخصی ضروری استیك گالن پر از بنزین در خودروی نگاه داری 

 حركت. در این شرایط بهتر  ریزی برای جلوگیری از ازدحام، شلوغی و كندیبرنامه

 هر خانواده تنها از یك خودرو استفاده كند. است

  و اطالع رسانی مسیرهای تخلیه به منظور مشخص کردن  نمودن از مقاماتتقاضا

 .دیگران

  ،برای این افراد در صورتی که فردی یا خانواده ای دارای خودروی شخصی نیستند

 د.نمقامات محلی، تمهیداتی بیندیش دوستان خود یا یستیه و فرار از محل حادآه بایتخل

  های مربوط به تخلیه راهنماییمودن دنبال نبه پیام های رادیویی و توجه. 

  تخلیه فوری انجام  كهدر صورتیو خارج شدن از محل  همه اعضا خانواده آگاه نمودن

 و ضروری است.

  ...برای جلوگیری از گیر افتادن در در حوادث آب و هوایی مانند سرما، توفان، سیل و

 د.ربایستی محل را ترك كاز آنكه دیر شود،  پیشآب و هوای سخت، 

  به علت مسدود از میانبرها  . عدم استفادهاز مسیرهای پیشنهادی برای تخلیهاستفاده

 .بودن احتمالی این مسیرها
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 اند. گرفتگی شدههایی كه دچار آبها و جادهپل توجه و دقت فراوان در همگام گذر از

 زده.در مناطق سیلعدم رانندگی 

  های برق و نیرودگی سیممحل افتا قرار گرفتن در فاصله ای مناسب از.  

 نمود:را رعایت هنگام تخلیه در صورتی زمان کافی در اختیار بود، بایستی نکات زیر 

  كیت اقالم ضروری جمع آوری 

  ن های محافظ از جمله شلورهای بلند، بلوزهای آستی های محكم و لباس كفشپوشیدن

 بلند و كاله

  هادرها و پنجرهبستن و قفل نمودن 

 وسایل و تجهیزات كوچك، از  وسایل برقی از جمله، رادیو، تلویزیون وشیدن از برق ک

 جمله توستر و ماكروفر 

  تا زمانیكه خطر سیل وجود ندارد یخچال و فریزر عدم از برق کشیدن)  

 .آگاه کردن دیگران از محلی که بدانجا می روید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



در سوانح تخليه اضطراري   
 

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

29 

 چهارمفصل 

  بلند یها ختماندر سا یه اضطراریتخل

 

شرمارش معکروس آغراز مری     ، یر شررایط اضرطرار  یا سرا ی یدر صورت وقوع آتش سوز

 پایرداری همچرون   یطیبه وجود شررا ، ن ساختمانیمن ساكنیاو  منظم،  یه فوریتخل. گردد

ن دارا برودن  یسراختمان و همچنر   یكیزیت فیامن، ساختمان در برابر حوادث و آتش سوزی

 همره و شرركت   یهمكرار ، تخلیره اضرطراری   بررای . دارد یبسرتگ  یه اضرطرار یتخل طرح

، كنرد  یم یا زندگیك ساختمان كار یكه در  یهر شخص. است ین ساختمان ضروریساكن

ه یررتخل ید از چگررونگیرربا ،دیررآ یبرره صرردا در مرر  آتررش سرروزی كرره زنررگ هشرردار    یهنگررام

برا انرواع    ییارویر رو یبرا یگآماد به منظور افزایش، فصلن یادر . آگاه باشد یاضطرار

  ، مطالبی آمده است.رخ دهدهای بلند كه ممكن است در ساختمان  یط اضطراریشرا

 

 برای خروج از ساختمان های بلند یزیبرنامه ر

 

   : ضروری استر یز یها یآمادگکسب و  ینیش بیپ یآتش سوزاز بروز  پیش

  قیحر اطفاءمحل جعبه ساختمان و  آتش سوزیزنگ هشدار شناخت 

  یرادگیری چگرونگی   ،وجرود دارد  یسراختمان  كمسرول آترش نشران    صورتی که در در 

 استفاده از آن.

     بره منظرور   کنترل خروجی های ساختمان برای اطمینان از قابل استفاده برودن آنهرا

راه مسرردود نشررده برره بیرررون وجررود   2اطمینرران از اینكرره در هررر طبقرره حررداقل   کسررب

 .  (دارد

   آن و محبروس شردن فررد در     بره دلیرل احتمرال خرراب شردن      سرور از آسانعدم اسرتفاده

 درون آن. 

  دربرررای اطمینرران از تلفررن هررا  در کنررار همرره یاضررطرار نصررب شررماره تلفررن هررای 

  بودن آنها در مواقع لزوم. دسترس 

 

  دن زنگ هشداریا شنی یآتش سوزعملکرد مطلوب هنگام بروز 

 ن زنررگ هشررداریك تررریرررا برره نزد خررودبایسررتی ، آتررش از دود و یاآررر در صررورت یررافتن

بایسرتی  ، آترش سروزی  زنگ هشدار  یصدا هنگام شنیدن .و آن را به صدا درآوردرسانده 

ا یآن را به صدا در آورده  ًااشتباه یكس فورًا محل را ترك كرد. هیچگاه نباید تصور کرد

شرروع   در زمران . ماندگران یمنتظر عكس العمل د نباید به همین دلیل .باشد یم یشیآزما

در این هنگام کمک بره دیگرران   . شمارش معکوس به سرعت آغاز می گردد یآتش سوز

  از الویت ها است.

مگرر  ، باشرد  یمر  ین خروجر یك ترر یر ن پلكران بره سرمت نزد   یك ترینزد، هیر تخلین مسیبهتر

 . كه مسیر مذکور ناامن استنكه گزارش شود یا

اگرر درب هرا   . اید آنها را قفرل کررد  هرگز نباما ، بستن درها الزامی استهنگام ترك محل 

را ممكرن اسرت   یر ز ضروری است.دها یكلبه همراه بردن ، شوند یك قفل میبه طور اتومات

 . اتاق ها مراجعه نمودپناه گرفتن دوباره به آن  برای

نان یاطم یو برا رفتهبه محل تجمع بایستی رون آمدن از ساختمان یبه محض بهمه افراد 

كرره در  یافتن شخصرریرر یبرررانبایررد هرگررز . کننررد یورًا سرشررمارفرر، از حضررور همرره افررراد

ا یر س یمطلرب را فرورًا بره افسرر پلر     ن یر ابایرد  بلكره   به آنجا برگشرت،  ساختمان جا مانده است

 . داطالع دا یمور آتش نشانمأ
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ترا از   ا بره آن ضرربه زد  یر و  نمرود با پشت دسرت آن را لمرس   باید ، از باز كردن درب پیش

در صرورت احسراس   . مطمرئن شرد  پشت درب  یعدم وجود آتش سوزامن بودن آن اتاق و 

 یآترش سروز  ، ممكن است در آن سمت درب گرمای در هرگز نباید آن را باز کرد،چراکه

پرس از تررك    نمرود. براز   یآن را بره آهسرتگ  مری تروان   ، اگرر درب خنرك برود   . رخ داده باشد

 . دوباره بستدرب را حتما باید ، محل

ن یك بره زمر  یر ا نزدیر ده یر بره حالرت خز  بایسرتی  ، ه شدن با دوددر صورت مواجفرار  هنگام

. ن قررار دارد یسرانتیمتری از سرطح زمر    63الری   03ن هوا در فاصله یپاكتر .حركت نمود

ن یگزیر جرا یاز مسر  سرتی یا آتش مسدود شده باشرد با یتوسط دود  یاصل یر خروجیاگر مس

  . ماندشته و منتظر كمك گبه اتاق برباید  بودر نیكار امكان پذ نیاگر ا. عبور نمود

 

 : وجود نداردفرار  هنگامی که امکان

شرركاف درب هرا را بررا لبراس پررر   بایسرتی  . میرران خرود و آتررش را بایرد بسررت   یدرب هرا  همره 

تمراس   550با شرماره  در صورت نیاز باید . شود یریتا از ورود دود به اتاق جلوگنموده 

برررای كرره در انتظررار  یدر مرردت. دادرا برره آنهررا اطررالع  وقرروع آتررش سرروزیو مكرران  گرفررت

تكرران دادن ، زان كررردن لبرراس هررا از پنجرررهیر بررا آومرری ترروان ، امررداد و نجررات یرویر نورود 

 . ددن درخواست كمك نمویاد كشیا فریو  گوناگوناء یاش

 

 : هستند یجسم یكه دچار ناتوانایی ها یافراد

ه یر و تخل یمنر یاز ا ن مشركل یو ا است یشگیا همی یموقت یجسم ییدچار ناتوانافردی اگر 

 : دیبادوچندان داشت. چنین افرادی  یزیبایستی برنامه ر، كند یم یریجلوگ ع اویسر

 ه امررن را یررك ناحیررا یررو  یخروجرر یه برره سررمت درب هررا  یرره و آانویرراول یرهایمسرر

 . دنكن یشناسا 

  دنكن ییشناسازنگ هشدار( را ،  مانند تلفن یل ارتباطیوسامحل . 

 یآشرنا هسرتند رابطره ا    شران  یكه با ناتوانای همه کسانیبا ی همچنین این افراد بایست 

 . كمك كنند آنهاات تخلیه و خروج ایمن به یدوستانه برقرار كند تا در طول عمل

 دآنها شرح دا یو مكان خود را در ساختمان برا تماس گرفته 550یستی با با . 

  یخروجر  نیكترر یگرران بره سرمت نزد   یبرا كمرك د  ، زنگ هشردار  یصداهنگام شنیدن 

 . دنرفته و به سمت پناهگاه حركت كن

  بایسرتی  ، را نردارد اگر كسی توانایی كمرك بره ایرن افرراد     پله ن آمدن از راه یپا هنگام

در ایرن  . دناز خود به كمرك مطلرع سراز   یگران را از نیو فورًا د رفتهپله  هبه سمت را

اد و نجرات را  امرد  یروهرا ید كره ن نگران بخواهیاز دهمچنین بایستی حالت این افراد 

 . مطلع سازند ن شاناز مكا

 

 : یدر زمان آتش سوز یمنیگر جهت اید یه هایتوص

 مدنظر باشد عبارتند از: آتش سوزیبله با اكه الزم است جهت مق یر اقداماتیسا

 :نگه داشتن راه پله ها یخال
در صرورت  . هرا و راهروهرا وجرود داشرته باشرد      یخروجر ، در پلكان ها ید مانعیهرگز نبا

ش خواهرد  یافزا گونه ای چشم گیرشوند به  یكه گرفتار آتش م یزان افرادیم، وجود مانع

مكران فررار و خرروج مرردم در مواقرع      اجراد  یا ،ه راهروهایكه كاربرد اول ییاز آنجا. افتی

ا سربب  یر و  ین مكان ها دچار آترش سروز  یرود كه ا ین انتظار میبنابرا .است یآتش سوز

دچرار   ین مكان ها انبار شده باشند بره راحتر  یمواد آتش زا در ااما اگر . گسترش آن نشوند

 . شوند یم آتش سوزی
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 هنگام تخلیه :آرامش خود را حفظ كنید. عجله نكنید و هراسان نباشید
 

 

 :آتش سوزی یمانورها

. د انجررام دهنررد یرربا یچرره كررار  یآتررش سرروز  هنگررامد بداننررد در یررن سرراختمان بایسرراكن همرره

ه یكند تا طرح تخل یجاد مین ساختمان ایساكن ین فرصت را برایا آتش سوزی یمانورها

هررا ن مانوریرررود كرره در ا ین انتظررار مررن سرراختمایسرراكن همررهاز . ن كننرردیق را تمررریررحر

و  یه فرور یر تخل، یط اضرطرار یعمل شود كه شررا  ید طوریدر هر مانور با. شركت كنند

گرردد   یانجرام مر   یط واقعر یدر شرا یكه توسط مأمور آتش نشان یگرید یدستورالعمل ها

 .ش داده شوندینما یبه خوب

  

 : یشگاهیا آزمایمواد خطرناك و مهار  یوه هایش

طررح  »ك یر د یبا، دهند  یخطرزا انجام م یت هایفعال كهمانند آزمایشگاه ها  یمناطق همه

روزمرره   یت هرا یر فعال یتوقف اضرطرار  یوه هایداشته باشند كه ش «یاضطرارات یعمل

 یتوقرف اضرطرار   یبرادر صورت نیاز به اقدامات متعدد . دل شرح دهرا به طور مفص

 .باشدآماده شده و در دسترس مكتوب به د ین طرح بایا، خطرزا یت هایفعال

                           

 : ا ساختمانیه محل و یهنگام تخل

 بایستی آرامش و خونسردی خود را حفظ نمود . 

  در صرورتی  . نمرود كامرل متوقرف    یمنر یود را با اخدر محل کار بایستی فعالیت شزلی

بایسرتی رایانره هرا     یب احتمرال یاز آسر  یریجلروگ  یبرا، زمان کافی در اختیار باشد که

 . درا خاموش نمو

        خررود  یل شخصر یوسررادر صرورت امرن بررودن مکران حضرور، بایسررتی بره جمرع آوری

 . (به ویژه داروها پرداخت

  ید آنها را قفل نمودبایستی بست ولی هرگز نبادر و پنجره را . 

  ش رفتیپ ید و به سمت در خروجه كرن پلكان امن استفادیكتریاز نزدبایستی . 

  نبایرد  ، از دارنرد یر ده هسرتند و بره كمرك ن   یر ب دیكه ناتوان و آس یاز حال افرادآگاه شدن

گرر خرود را بره خطرر     ید ینجات شخصر  ید براینبا یطیچ شرایتحت ه. فراموش شود

 .  انداخت

شرایطي نباید براي نجات شخصي دیگر خود را به خطر تحت هیچ 
 انداخت.

 

 د یر ن مكران با یر كره ا  رفرت. امن  یبه مكانباید ، یدر صورت خروج از محل آتش سوز

 .متر دورتر از ساختمان باشد 5033حداقل 

  ر آترش یاطرراف شر   ینواح، ابان هایخ، یه اضطراریل نقلیعبور پرسنل و وسا یبرا 

 . نگه داشته شوند و مسدود نشوند ید خالیباها اده رویو پ ینشان

 ن و كاركنررران بررره سررراختمان هرررا را یزمررران بازگشرررت سررراكن ،نین و مسرررئولیمتخصصررر

در صرورت  . ه شده شودیتخل ید بدون اجازه وارد مكان هایچ كس نبایكنند و ه یمشخص م

 . شود د وارد عملیفورًا با ید وارد ساختمان شود و آتش نشانیچ كس نبایده شدن دود هید

 



در سوانح تخليه اضطراري   
 

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

32 

 پنجمفصل 

 

 ر مترقبهیحوادث غدر  بیمارستانی یه اضطراریتخل

 

تصمیم برای تخلیه بیمارستان یا مرکز درمانی یکی از دشوارترین تصمیماتی است که می 

اندهی حادثه بیمارستانی( یا هر فرد تواند توسط فرمانده حادثه )در ساختار سامانه فرم

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 

عتماد مردم در بیمارستان، موارد مربوط به مراقبت از بیماران، نگرش عمومی و میزان ا

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. 

گیری برای تخلیه یک تصمیم گیری متفاوت است. بیماران بایستی تنها زمانی تخلیه تصمیم 

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 

به مرکز یا خطر بالقوه ناشی از تغییرات شدید آب و  ممکن است در نتیجه آسیب سازه ای

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 

تنها در هنگام بروز مخاطرات و شرایط اورژانس نیاز به تخلیه به عنوان پاسخ ندارند. 

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 

هده ایجاد می کند. همه کارکنان بیمارستان نقش مهمی در پیاده سازی فرآیند تخلیه بر ع

 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 

نند گرفته می شود، بخش ارتباطات بیمارستان )تلفنخانه( بایستی در جریان قرار گیرند تا بتوا

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 

ستان در معرض یک تهدید قرار می گیرد، انجام می شود. در این مورد هدف، انتقال از بیمار

 بیماران و کارکنان به منطقه ایمن است. 

کارکنان بیمارستان بایستی نسبت به نقشی که در فرآیند تخلیه به آن ها سپرده شده است، 

اهنگی های درون پاسخگو بوده و انجام وظایف محوله را سریعا آغاز کنند. افزون بر هم

 بیمارستانی، تخلیه بایستی با هماهنگی مسئول ستاد بحران منطقه یا شهر انجام شود. 

 

  ر مترقبهیغدر سوانح  یبیمارستان اضطراری هیتخل

عنوان یکی از مراکز حسراس مری   ه در زمان بروز حوادث غیرمترقبه، بیمارستان ها ب

پذیرش بیماران جدید را داشرته باشرند.بر   بایست آمادگی کامل برای تخلیه بیماران و نیز 

 «طررح عملیرات اضرطراری   »بیمارسرتان برا    گونراگون این اساس الزم است بخرش هرای   

 به آمادگی الزم دست یابند. گوناگونآشنایی کامل داشته باشند و با برگزاری مانورهای 
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 :   می باشداضطراری در سطح بیمارستان  عملیات برنامهی شرایطی که نیاز به اجرا

آترش  ماننرد   یز مخراطرات یر نو  غیرمترقبره  ماران و پرسنل در حوادثیخارج کردن بالف( 

 که مرکز درمانی را دربر گرفته باشد.وفان و... سوزی، انفجار، حمله دشمن، ت

بیمراران  و رسریدگی بره   پذیرش به منظور  ،تخت های بیمارستانی کردن فوری یلاخب(     

زیرادی   آسریب دیردگان   و از منطقه بیمارستان اتفاق افتادهکه در خارج  یحوادآ یبراجدید 

 در حال اعزام هستند.

 

 

 عوامل موثر بر فعال سازی فعالیت تخلیه
 حوادث داخلی: -5

 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:

 ستم گرمایش سی 

 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 

 های دیگر نمونه

 انفجار 
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 حوادث خارجی -5

 مخاطرات طبیعی

 زمین لرزه 

 توفان 

 سیل 

 والکک 

 قطع برق در منطقه

 حمالت تروریستی

 سوانح بزرو جاده ای

 نشت مواد خطرناک در منطقه

 آلودگی منطقه با عامل سمی 

 یحوادث پرتو

 

  یر مترقبه با گستره منطقه ایسوانح غ

ت هرا  یر ر در فعالیقرار خواهد گرفرت كره باعرث تراخ     یمورد بررس یحوادآن بخش یدر ا

شده  ادآهح دچارمارستان خود یان ،كاركنان و پرسنل بماریمارستان شده و بیب یجار ی

گررر وجررود ید یحادآرره برره مراكررز در مرران  آسرریب دیرردگانمرراران و یاز برره انتقررال بیررو ن انررد

 جاد خواهد شد.یا یط اغلب با بروز حوادث با گستره منطقه این شرایدارد.ا

 

 دستورالعمل های عمومی تخلیه
 

ل آسیب ناشی از خطرات باال باشد، آغاز به هنگام بروز شرایط اضطراری اگر احتما

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، 

بیمارستان، بایستی با نیاز به انتقال افراد است، آغاز به تخلیه عمودی یا تخلیه کامل 

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.

چار در هنگام بروز یک حادآه بزرو، ممکن است تلفن های بیمارستان اشزال شده یا د

آسیب شوند. در این گونه حوادث، فردی که مسئول ارتباطات بیمارستان است بایستی از 

ت باید ارتباطات داخلی را سالم بودن سیستم ارتباطی اطمینان حاصل کند. بخش ارتباطا

هماهنگ کرده و به عنوان نقطه کانونی تماس های خارج از بیمارستان یا از  کنترل و

مل کند. افزون بر این، بخش ارتباطات با پشتیبانی از امنیت بیمارستان به بیرون، ع

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 

سایر ارگان های درگیر در حادآه برقرار میان کارکنان در زمان حادآه با دیگر کارکنان 

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 

باید فردی بیمارستان به یک مکان امن به موقع و به خوبی انجام شود. یک بیمارستان 

آموزش دیده را که مسئولیت این کار از قبل به او محول شده، به بخش یا بخش های آسیب 
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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 

ن ارا ه دهد. این فرد باید تماس رادیویی خود را با مرکز فرماندهی بیمارستان بیمارستا

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. 

 

  یمارستانیبدر حوادث داخل  «برنامه عملیات اضطراری» یاجرا

 مارستان یه بیطرح تخل .1

   ،برنامرره »بررا برره صرردا در آوردن زنررگ خطررر ،    بایسررتی هنگررام مشرراهده خطررر

 را به اجرا درآورد.  «عملیات اضطراری

   مراران و پرسرنل بایرد از    یب یه تمرام یر تخل ن شرده، یری ش تعیبا توجه به برنامره از پر

 داخرل سراختمان و  امرن ترر در    یاز محل حادآه به مكانمنطقه خطر آغاز شده و 

 ا خارج از آن انتقال داده شوند. ی

  یروهرا ی  مركز آتش نشانی( و درخواسرت ن 550سوپروایزر، مسئول تماس با 

 باشد.  یحضور در محل حادآه م یو اورژانس، برا یآتش نشان

 تواند فعال شود. یم یار سوپروایزر،  طرح هشدار نارنجیبا اخت 

 رخ  بیمارستانی ك سانحه داخلیه شود كه مارستان اطالع دادیرش بیبه بخش پذ

كننرد. بررای تسرهیل در     یبخرش هرا اطرالع رسران     همره عًا به یداده است و آنها سر

ك یر شرده و یرا    یشماره گذار ،پیشاطالع رسانی، هر بخش از ساختمان باید از 

 حرف به آن اختصاص داده شده باشد. 

 ردیگصورت برنامه  مطابق با ماران و پرسنلیب ییانتقال و جابجا.  

  صرورت خواهرد گرفرت    در همران طبقره   ه یر تخل ،حادآره  گسترشدر صورت عدم

، حادآره  گسرترش ز یر و ن ن مكان هرا یو در صورت پر خطر بودن ا تخلیه افقی( 

 تخلیرره ا خررارج سرراختمان  یررو  تخلیرره عمررودی( ن تررر ییبرره طبقررات پررا   ییجابجررا

 رد. یصورت گکامل(

 پرسنل بیشرتری را   دارکات  یا خدمات(تتوان از واحد  یماران میانتقال ب یبرا

منطقرره تمرراس  یمارسررتان هررایب دیگررردرخواسررت نمررود و در صررورت نیرراز ، بررا 

 گرفت.  

  ،ی محرل هرا ب ن كره در یتا حد امكان، از ابایستی هنگام وارد شدن به هر بخش 

 نباید در محل های تجمع درب ها باز .اطمینان حاصل نمودكاماًل بسته شده اند 

 بمانند(

  نرگ انتقرال   یپارك بخرش د به ی، همه افراد باشده استه یتخل در همه ساختماناگر

 داده شوند. 

    بخرش صرورت خواهرد گرفرت.    حضور و غیاب هر بخش توسرط سرپرسرتار آن 

حادآرره  حررینو در  پررس، پرریشاب، یررحضررور و غالزم اسررت در صررورت امكرران، 

  . گیردصورت 

   مرری  آگرراهافررراد  همررهسرروپروایزر توسررط سرپرسررتاران  بخررش هررا، از وضررعیت

 د. نشو

 رود و یا چه زمرانی متوقرف گرردد   ب باید پیش اتیم كه تا چه حد عملین تصمیا  ،

 شود.  یص داده میتشخو یا سوپروایزر « فرمانده سامانه حادآه بیارستان»
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در خاطر داشته باشید:بیماران و پرسنلي كه  به محل خطر نزدیكترند 

 ، مي بایست زودتر جابجا شوند.
 

 و انتقال بیماران به سایر مراکز درمانی:  ییاجابج .2

از  یمارسرتان بره انردازه كراف    یا پزشرك اورژانرس، نتروان در ب   یر اگر با نظر پزشرك معرالج   

انتقال  ترك مركز مجهزیدرمان به  ماران بایستی جهت مراقبت ویمار مراقبت كرد، بیب

 داده شوند.

 ر صدق كند: یط زیشراممکن است در ن مورد یا 

 مار است. یدًا بیكه شد ینوزاد 

 یالزم اسرت كره بره مركرز سروختگ      د شده اند ویشد یكه دچار سوختگ یمارانیب 

 انتقال داده شوند. 

 از دارد. ید كه به پم  قلب و بالن نیشد یشوك قلب 

 از دارند. یه نیز كلیالیكه به د یمارانیب 

 یصدمات درون جمجمه ا . 

 ده. یچیارتوپدی پمشکالت ز ینكودكان و  یبرا یموارد اضطرار 

 بررای  نره و ایجراد وضرعیت پایردار     یبعرد از معا و پزشرك متخصرص   د یبه صالحد

 .مار اقدام نمودیانتقال ب یتوان برا یم ،ماریب

 یادداشرت هرا  یاز  یك كمر یر مرار  یبهر همراه ه ست بیبا یمهنگام انتقال و اعزام بیماران 

شررگاه و یگزارشررات آزما. فرسررتاده شرروددر پرونررده وجررود مبررا گزارشررات كامررل  یدرمرران

ك تمراس  یر د یر از انتقرال با  پیش .فرستاد ،پزشك منتقل كننده را می توان با نظرها  یفگرا

برگره انتقرال   و  مارستان پرذیرش دهنرده برقررار شرود    یپزشك معالج با پزشك ب میان یتلفن

مار و درصورت امكان پرستار همرراه، كامرل و امضراء    ید توسط پزشك منتقل كننده بیبا

و در  شرود انتقرال آمراده    یمناسرب، بررا   یمرار او را بره نحرو   یط بیبرا توجره بره شررا     شود.

ن پرسرتار بیمرار بایرد بره     ید. همچنر نكارآمرد همرراه او فرسرتاده شرو     یز پرسنلیآمبوالنس ن

 پرستار بعدی اطالعات الزم را بدهد. 

 

 الت یتسه فراهم کردن

 

 مار  یپذیرش ب

 در حرروادث و بخررش اورژانررس  در راهررربایسررتی ك بخررش پررذیرش و تریرراژ   یرر 

كرررارت  بخرررشدر آن  و شرررودجاد یاغیرمترقبررره در محرررل ورودی بیمارسرررتان(  

 یكره برر رو   یمرار برا شرماره ا   یو هرر ب  شرده  وصرل ماران به آنهرا  یمشخصات ب

  .كارتش وجود دارد شناخته شود

   مناسرب   یك مرکرز درمران  یر مار به همراه پرستار بره  یبدر صورت نیاز بایستی

  .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 

 ی آید:به طور خالصه در زیر م گوناگونمسئول در فرآیند تخلیه در بخش های 

 همه کارکنان بیمارستان -5
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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 

مکان بایستی به نزدیک ترین کنند. در این موارد نباید منتظر دستور بود. بیماران در صورت ا

مکان امن در همان طبقه منتقل شوند  تخلیه افقی(. اگر بیماران در معرض خطر جدی نیستند 

 د. بایستی برای دریافت دستور تخلیه منتظر مانو فقط آژیر خطر به صدا در آمده است،  

. باید اطمینان حاصل شود که گذاشتبیماران تنها نباید هرگز هنگام بروز شرایط اضطراری 

بایستی  نمونهکارکنان بیمارستان نسبت به مسئولیت شان در مورد بیماران آگاه هستند. برای 

 کارکنان پیش از ترک بیماران مسئولیت آن قسمت  را به فرد دیگری تحویل داده باشند.

 واحد امنیت و انتظامات -5

می بایست برای سرشماری و دریافت همه کارکنان واحد امنیت و انتظامات بیمارستان، 

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:

 کادر امنیت و انتظامات بیمارستان، به جلوی  اطمینان از فرستاده شدن یکی از اعضای

 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(

 ر امنیت و انتظامات بیمارستان بایستی از دستورالعمل های مربوط به اعضای کاد

 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 

مه بیماران، مالقات کنندگان و پرسنلی که از محل حادآه دیده خارج می شمارش ه

 شوند، اطمینان حاصل نمایند.

 کارگزینی  -0

یک فرد از طرف کارگزینی می بایست به عنوان نماینده این بخش با مرکز فرماندهی 

( تماس حاصل کند. در هنگام بروز شرایط اضطراری می توان ساعات HCCبیمارستان  

را طوالنی تر کرد. این کار در حقیقت یک پیش بینی است برای اینکه بتوان از کمک مالقات 

شمار چشم گیری از مردم از جمله خانواده بیماران و مالقات کنندگان به عنوان افراد داوطلب 

 HICSاستفاده کرد. یکی از افراد بخش کارگزینی  یا  بخش برنامه ریزی در صورت وجود 

واند مدیریت این فعالیت با به عهده بگیرد. این فرد بایستی آبت نام و محول در بیمارستان( می ت

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:

 د موجود در بیمارستان، به ر یس بخش برنامه گزارش دادن سرشماری افرا

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

ن رشته داوطلبان، خانواده ها و مالقات کنندگان بیماران و همچنین دانشجویا

 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 

ای خانواده بیماران و نیز داوطلبانی که در بیمارستان حضور دارند نام اعض

 (.HCCبه مرکز فرماندهی بیمارستان  

  ،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 

ی که دارند یا زبان های دیگری که می دانند مربوط به استعداد های ویژه ا

 را در اختیار فرد متصدی آبت این اطالعات قرار دهند. 

 خدمات  -4

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:

 ال بیماران و راهنمایی کردن مسئول تخلیه بیمارستان.کمک به انتق 

  ،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.

 بع مورد نیاز این بخش ها حمل و نقل تجهیزات مورد نیاز انبارها و آوردن منا

 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.

  وظایف در صورت در خواست و همچنین انجام نقل و انتقال مورد انجام دیگر

 نیاز برای منابع انسانی.

 بخش تزذیه و آشمزخانه -0

کارکنان بخش تزذیه و آشمزخانه باید برای انجام وظایف گوناگونی شامل موارد زیر 

 آماده شوند:
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  کمک و ارا ه راهنمایی های الزم به مالقات کنندگان حاضر در غذاخوری

 خروج از بیمارستان برای

  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.

 مرخانه و سالن توزیع غذا برای تصمیم ارزیابی پیامدهای حادآه بر عملکرد آش

 گیری در مورد نیاز به تعطیل و تخلیه کردن این فضاها.

 تاسیسات -6

 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

 گر تجهیزات بیمارستان در صورت نیاز.سیستم گرمایش، تهویه، و دی

 حفظ و کنترل عملکرد همه آسانسورهای موجود، تجهیزات تهویه و ژنراتورها 

 آماده بودن برای برقراری تخت های اکسترا 

  آمادگی برای انجام وظایف دیگر 

 

 : یبخش های درمان

 برای جراحی های اورژانس(.  یبخش جراح  

 مررراران بعرررد از ینگهرررداری و انتقرررال ب ی قسرررمتی بررررا یجراحررر یكررراوریاتررراق ر

 (. یجراح

 از به معالجه اضطراری دارند(. یكه ن یمارانیبخش اورژانس  ب 

 سرپا ی که منتظر درمانند(.  یمعالجه سرپا ی  برای افراد زخم 

     بخش مراقبرت ویرژهICU مراران پرر   ی ب -مارسرتان  یم از بیرش مسرتق یا پرذ یر ( و

 خطر(. 

 مان است(. یا فقط مخصوص ز -مان یبخش زا 

 

 ف پرسنل: یوظا

 ین شررود. ر سررایرریبخررش هررا تع یپرسررنل، توسررط ر سررا یبرررا یف خاصرریوظررا 

 ن داشته باشند. یك جانشیش از ید بیبخش ها با

  ا یرربخررش هررا و   یخررود رفترره، سررمس ر سررا   ید برره بخررش هررا  یررتمررام كاركنرران با

.  تمرام پرسرتاران و کمرک هایشران و     كننرد ف آنهرا را مشرخص   ینان، وظایجانش

 گزارش دهند.( یبخش به مركز فرمانده یماهنگ كننده هاه
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 یگریمار را به فرد دیت بیكه مسئول یستی تا زمانیمار بایپرستار مسئول هر ب 

 یگرر یا فررد مسرئول د  یر ك بخرش و  یر مرار توسرط   یكره ب  یا تا زمانیواگذار كند و 

 مار بماند. یرفته شود، مراقب بیپذ

 

 فرایند تخلیه بیمارستان 
 های غیربستریتخلیه بخش  -1

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 

ضطراری که نیاز به واکنش وجود دارد، برای محول نمودن وظایف به کارکنان شرایط ا

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 

ز کارکنان بایستی به مسئول آمادگاه مشخص شوند. در شرایط اضطراری این گروه ا

( گزارش دهند. دستورالعمل های کلی تخلیه HICS سرپرست شاخه ساماندهی در 

 بیمارستان در این بخش عبارتند از:

  افرادی که در معرض خطر فوری هستند باید از نزدیک ترین در خروج خارج

، ابتدا نمودج باز شوند. برای انتخاب یک در برای اینکه آن را به عنوان در خرو

. نموددری را که گرم است باز نباید د. هرگز ربا پشت دست گرمای آن را حس ک

. در صورت بوددنبال راه خروج دیگری باید در صورت وجود چنین شرایطی 

 د.ادکمه آژیر را فشار دباید مشاهده آتش، دود یا هر وضعیت خطررسان دیگر، 

 در صورت خود، به خطر انداختن که در محل های در معرض تهدید، بدون این

 .بستهمه درها  و پنجره ها را  بایدابتدا امکان 

  به آرامی آنها را در یک باید در جاهایی که مالقات کنندگان حضور دارند، ابتدا

د. لی در نزدیک در خروج راهنمایی کر، آنگاه آنها را به محنمودنقطه جمع 

حرکت کند و  دیگرانکه جلوی  گفته شودبه یکی از کارکنان یا داوطلبان بایستی 

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 

در نظر گرفته شده است، منتقل شوند. مالقات کنندگان باید تا زمان اعالم  پیش

سفید  بی خطر( یا دریافت دستورات جدید، در این محل بمانند. کارکنانی  وضعیت

که در این محل حضور دارند، باید حضورشان را به آمادگاه  محل ساماندهی( 

 گزارش کنند.

  بایستی از بسته بودن آن اطمینان حاصل کرد.هر در، عبور از پس از اینکه از  

  ،فنخانه تماس گرفته و محل دقیق حادآه یا بایستی با تلهنگام رسیدن به محلی امن

 .نمودعامل خطررسان را به وی اعالم 
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 تخلیه بخش های بستری -2

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 

 چری، بیماران ایزوله، تخت بچه هابیماران ویل 

 )بیماران بستری کامل  آنهایی که توانایی حرکت ندارند 

 

 : در گزارش دهی ادداشت های

 د تا حد امكان كوتاه باشند. یط، گزارشات بایبا توجه به اوضاع و شرا 

 كه گرزارش   ید در بخش پذیرش موجود باشند و تا زمانیبرچسب های سانحه با

الصراق شروند. در هرر     یآماده شرود، بره هرر فررد     ییاران سر پامیمارستان و بیب

آمبوالنس نیز برچسب مرذکور بایرد بره مصردوم الصراق شرود و زمران اعرزام را         

 د. یآبت كن

 بتروان شردت صردمات    از یر در زمران ن آبت شوند تا  یكاف بصورت د اطالعاتیبا

 مشخص نمود. ح یبصورت صحرا 

 حادآرره  یبرره مركررز فرمانررده  یسررتیبا مرراریط بیدر مررورد شرررا یر مهمررییررهررر تز

 . اده شودگزارش دبیمارستان 

 مرار و  یشگاه و رادیولوژی بایرد شرامل شرماره برچسرب سرانحه ب     یگزارشات آزما

 مارستان باشد. یمار در بیمكان بستری ب

 

 ك: یكنترل تراف

   ،اداره  یرا آگراه كررده و بررا    553 سیپلر بایسرتی  در صورت لرزوم

 . ددرخواست كمك نمو ك خارج بیمارستانیكردن تراف

  مرراران تررازه وارد و آمبرروالنس هررا، برره بخررش    یبرش یپررذ یبرررابایررد

 . شرایط مناسبی به وجود آورد ،اورژانس

 د از درب دیگررری  در صررورت وجررود(  یررمرراران مرررخص شررده با یب

مراران،  یص بیترخ یرا برا ید پرسنلیرش بایخارج شوند. بخش پذ

 در آن قسمت  مستقر كند. 

 زات بره كرار   یر ماران و تجهیب ییجابجا ید برایبا تنها را هاآسانسور

 .  گرفت

 تداركات استفاده شود.  ید فقط برایبا یریمحل بارگ 

 د از بخرش اورژانرس   یر گرر، با ید یمارسرتان هرا  یان بره ب یانتقال قربان

انجرام شرود. محرل مراقبررت از بیمراران ترا زمررانی كره بره بیمارسررتان        

 است.  یكاوریدیگر منتقل شوند، به عنوان بخش ر
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 از است: یمورد ن یاضاف یتخت ها یوقت

  مارستان استفاده کرد. یب یخال یتخت ها همهد از یبا نخستدر درجه 

   ر رایررمرراران زیببرررای ایجرراد فضررای كررافی،   د یرربا یدر صررورت لررزوم، ترریم پزشررك 

 سریعتر مرخص كنند: 

 نشده اند.  یبیماران تحت نظری که بستر .5

 باشند.  یص میكه در حال ترخ یمارانیب .5

 گذرد.  یساعت از تولدشان م 58مادران پس از زایمان و نوزادانی  .0

 

  د از درب یر ، باماران پرذیرش شرده  یاجتناب از تداخل با ب یبرابیماران ترخیص شده

رش تماس یبا بخش پذبایستی در صورت نیاز در این مورد و دیگری خارج شوند. 

 د. یریبگ

  حاصرل  تمراس   آنهرا ، برا اقروام   بیمراران  تررخیص و انتقرال   یبررا بایسرتی   منشی بخرش

 . دینما

 مراران ادامره   یرش بیبره پرذ  بایرد  در بخش وجود داشته باشد  یكاف یكه فضا یتا زمان

 .  داد

  نموده ها استفاده انبار شده در بخش ی، تشك ها و تخت هایاضافهای تخت  ازباید 

 . دادن قرار یزم یبر رو ییتشك ها یرو یبه طور موقت را مارانیب یو برخ

 گر تهیه شوند. ید یمارستان هایدر صورت لزوم از ب یاضاف یتشك ها 

 

 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 

ها و دستورالعلمل های جدید به آنها برسد. در ها و پنجره های نزدیک به بخش های  راهنمایی

ن بستری بیماران، یک حفاظت اولیه نسبت به آتش ایجاد می کند. در بیشتر سوانح، ایمن تری

نباید نسبت به تزییر است. هرگز در خطرات تهدید کننده،  مکان برای یک بیمار در اتاق او

د. در برخی از سوانح ممکن است دستورالعمل های ارا ه شده بر ماندن در مکان خود تامل کر

دفاع »محل و آگاه ساختن همه افراد از آخرین وضعیت حادآه تاکید دارد. برای آغاز  سیاست 

نیاز است که همه فعالیت های روزانه متوقف شوند و آنگاه همه برای انتقال فوری « در محل

اساس ضروریات حادآه، آن فعالیت هایی که از قبل ترسیم شده اند آماده شوند به نحوی که بر 

 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

الندری،  ترابری، خدمات،: بخش رندهدربرگیوظایف بخش به آنها سمرده شده و 

 تجهیزات پزشکی، تزذیه و.... و درخواست نیروی اضافی در صورت نیاز.

  حادآه گزارش نمودن یا محول نمودن وظیفه برقراری ارتباط با مرکز فرماندهی

 بیمارستان.

  یا انتقال بیماران، به ویژه در شیفت های شب  مراقبتدرخواست نیروی اضافی برای

 یل.و تعط
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  مراقبت و درخواست برای در اختیار نهادن دارو  و تجهیزات پزشکی به منظور

 هر بیمار در خالل فرایند انتقال و تخلیه  پشتیبانی

  محول نمودن وظیفه پاکسازی راهروها از تجهیزات و وسایل اضافی و در ادامه آماده

 نیاز(نمودن این افراد برای کنترل درهای فرار ضدآتش و دود  در صورت 

  هماهنگی برای ترخیص و انتقال بیماران غیر اورژانسی کنونی به منظور ایجاد فضا

 ی بیماران تخلیه شده از دیگر بخش های بیمارستان.راب

  .در گام نخست، تخلیه بیماران در معرض خطر فوری، بر اساس توانایی حرکتشان

آنها باشد و ایشان را به توجه به اینکه حتما یک فرد برای کمک به این بیماران همراه 

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. 

ر د. هنباید بدون پرسنل راهنما ترک نمو هیچ گاه بیمارانی را که توانایی حرکت دارند،

بل حرکت به مکان ایمن از ویلچر برای انتقال بیماران غیرقاباید زمان که ممکن است، 

جابجا کردن بیماران دیگر ویلچر را برای بایستی د. پس از انتقال هر بیمار، استفاده کر

 د.برگردان

 .در شرایط انجام فرایند تخلیه، ایمنی بیماران بر تکنیک های ضدعفونی ارجحیت دارد 

 زات کردن یا خاموش کردن وسایل و تجهی ه بخش تخلیه شد، نیاز به قطعهنگامی ک

  مانند گازهای پزشکی، تجهیزات پزشکی، الم  ها و...(. شودبررسی باید بخش 

  حیط مخاطره و گسترش آن برای دریافت دستورالعمل های دیگر مربوط به تزییر مباید

روانی به  و مشکالت روحی بیماران را از نظر ایمنیهمچنین بایستی د. آماده بو

 د.صورت دوره ای بررسی کر

  ه ودبسته بودن درها اطمینان حاصل نمو ازاز بخش، بایستی پس از تخلیه بیماران 

 د(. آنها را با عالمت ضربدر مشخص نمو حتما

  پیش از آغاز تخلیه افقی بیماران، سوپروایزرها باید فضاهای کناری منطقه ایمن را که

به آنجا صورت پذیرد، بررسی کنند تا از تخلیه غیرضروری به  قرار است تخلیه

منطقه ای غیرایمن جلوگیری شود.  ممکن است فضایی که به عنوان منطقه ایمن 

 مشخص شده، واقعا ایمن نباشد!(

  شوندهماهنگ با پزشکان بیمارستان وضعیت تک تک بیماران را ارزیابی. 

o ه از برچسب مورد نظر روی یک برچسب تریاژ به لباس بیمار و یک نمون

 .چسبانده شودپرونده بیمار 

o  با توجه به شرایط بیمار و مراقبتی که نیاز دارد، بهترین روش ممکن برای

 .شودانتقال هر بیمار و مناسب ترین مسیر برای جابجا کردن او را مشخص 
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o بت مداوم از که برای انتقال و مراق در صورت نیاز، تجهیزات ویژه ای

 .شوندمشخص  روری استبیماران ض

o  مستندات، داروها، لباس ها و وسایل با ارزش بیمار را در یک کیف یا نایلکس

د. روی نایلکس یا کیف با یک ماژیک همراه با بیمار منتقل شونقرار داده و 

 .نوشته شودآابت نام بیمار 

خلیه تنها آغاز اگر تخلیه افقی در حال انجام است، ممکن است این نوع ت باید به یاد داشت که

برای دریافت دیگر  از این رو بایدیک گام از یک سری حرکت ها برای ایمنی افراد باشد. 

 د.ل ها، آماده بودستورالعم

 

 واحدهای مراقبت های درمانی و جراحی
 

 نیازمندیها برای تخلیه:

 

ی و هنگامی که حادآه ای رخ می دهد، اعضای کادر پرستاری بیمارستان باید برای سرشمار

وظایف شرایط اضطراری به مسئوالن بخش هایشان گزارش دهند. مدیر پرستاری یا  انجام

 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

روجشان از در وجود نداشته باشد. برای این که خروج ممکن است، امکان خ

 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:

  انجام می دهد، مسئولیت آن بیمار را برعهده پزشک جراح که یک عمل جراحی را

 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 

یالیز مسئولیت رهبری فعالیت های واحد خود را بر عهده سرپرستار اتاق عمل یا بخش همود

 دارد. 

 استانداردهای ویژه بخش

  بایستی درهای مشرف به اتاق های عملی که عمل جراحی در آنها در حال انجام است

در باید ، در صورت وجود دود، گرد و غبار و یا بخار ناشی از حادآه، بسته شوند
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در مورد راه های ایمن خروجی نیز باید جراح  داد. قرار اطراف و زیر در حوله نمدار

 .توضیحات الزم را دریافت کندمنتهی به مکان های ایمن، 

  ،تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای بایستی به منظور رویارویی با مشکالت بزرگتر

ی از ملزومات در دسترس را د. فهرستتمام عمل جراحی  در محل دیگر( فراهم شوا

تریل کردن سریع، ز آماده بودن وسایل استریل کننده دیگر با امکان اسده و اتهیه ش

 د.اطمینان حاصل شو

 اتاق های عمل، ریکاوری و بخش های همودیالیز در شیفت های شب و روزهای تعطیل

  ،فت نیرو و وسایل کمکی فورا برای دریابایستی به منظور جابجایی و انتقال بیماران

 .تماس گرفته شود

  بایستی کنار  . همه این گونه بیماران رانمودبیماران قابل حرکت را تخلیه د بایابتدا

با گرفتن دستان همدیگر یک زنجیر  خواسته شود تاو از آنها  یکدیگر جمع نموده

 بسازند.

 این گونه انتخاب کردرا به عنوان فرد کمک کننده بیماران قابل انتقال،  بایستی فردی .

روج به بخش ایمن در همان طبقه هدایت کرده و در بیماران را از راه درهای خ

 د.به فرد کمک کننده مسیر را نشان داصورتی که نیاز به تخلیه طبقه است، 

  یکی از کارکنان تنها دست کم بیماران قابل حرکت را بدون حضور نباید هیچ گاه

بیماران غیرقابل حرکت را با کمک ویلچر به سالن باید . اگر ممکن است گذاشت

، سمس برای جابجا کردن دیگر کان امن در همان طبقه انتقال دادهنفرانس یا یک مک

د. بیماران غیر قابل حرکت را می توان بوسیله برانکاد یا ویلچر را بازگردانبیماران 

 یک پتو نیز به یک مکان امن منتقل کرد.

 ICUبخش 

 نیازمندیها برای تخلیه:

مدیر پرستاری یا سرپرستار باید با هماهنگی با  هنگامی که رویدادی به وقوع می پیوندد،

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 

رستاری یا سرپرستار بخش، را فراهم آورد. مدیر پ ICUترخیص بسیاری از بیماران از 

 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.

 م های گازهای پزشکی  اکسیژن(، تجهیزات در صورتیکه نیاز به خاموش کردن سیست

با کارکنان بخش های بایسیت هماهنگی های الزم تهویه و دیگر گازها وجود دارد، 

 .انجام شودریوی  -درمانی، جراحی و تجهیزات قلبی
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 در صورتی که زمان و شرایط اجازه  ید مانند دیگر بیماران رفتار شود.با کودکان با

دکانی که توانایی حرکت دارند، هنگام تخلیه در صفی که به جز در مورد کومی دهد، 

ز بزرگتر به کوچکتر دسته آنها را از نظر سنی اباید این بیماران حرکت می کنند، 

 د.بندی کر

 NICUو   PICU بخش نوزادان،

به  باید همه نوزادانتا جایی که امکان دارد هنگامی که رویدادی به وقوع می پیوندد، 

این کار بایستی با نظارت مدیر پرستاری یا سرپرستار بخش  داده شوند. مادرانشان تحویل

مدیر پرستاری یا سرپرستار بخش همچنین، بایستی فعالیت های کارکنان واحد  صورت گیرد.

 خود را رهبری کند.

 استانداردهای ویژه بخش

  در « دفاع در محل»نوزادانی که بواسطه بیماری در بخش بستری هستند، در گام

 لیه افقی، در تخت بستری تحت نظر یک پرستار باقی خواهند ماند. تخ

  از کمک کارکنان به منظور جابجا کردن انکوباتورها، تجهیزات و ملزومات مورد

 استفاده شود. نیاز همراه با بیماران

  نوزادان را هنگام انتقال دادن بیماران و انجام فرایند تخلیه می توان به مادران آنها

 سمرد.

 ادانی که از انکوباتور برای درمانشان استفاده می شود، بایستی در انکوباتور قرار نوز

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 

 د.داده شونحرکت هوشیار قرار 

 

 :رندبرچسب هایی که در فرایند نقل و انتقال و تخلیه مورد استفاده قرار می گی
 

برای پیگیری بیمارانی که  ند نقل و انتقال و تخلیه می تواندسیستم برچسب گذاری در فرای

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.

ازه می دهد، اتمام فرایند تریاژ و برچسب گذاری بیماران، در صورتی که شرایط اج

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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ابی بیماران در بیمارستان مسئولیتی به عهده دارند، بایستی فعالیت افرادی که در قبال ارزی

 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 

 یزات مورد نیاز برای حمل و نقل:تجه
 

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.

و اقالم مورد نیاز برای حمل و نقل برای شمار زیاد بیماران، ملزومات و فراهم نمودن شرایط 

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. 

ا شرکت های حمل و نقل  مانند آمبوالنس های خصوصی( می وجود قرارداد میان بیمارستان ب

 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     

سرت بره گریباننرد، کمبرود     گرفت. عمده ترین مسا لی که زمان حادآه بیشتر بیمارستان ها با آن د

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.

 

 سخت: یوفان هاتدر مراکز درمانی تخلیه اضطراری 

  

 ر الزم است: یاطات زیدهند، احت یر قابل اجتناب رویت وغسخ یوفان هاتاگر 

پررده هرا    همهو  بستهپنجره ها  بایستی همهشه ها  یاز شكستن ش یریجلوگ یبرا .5

 . کشیده شوند

و آنها را تا حد امكان  شودن حالت خود كم ین ترییتا پا بایدماران یارتفاع تخت ب .5

 . نموداز پنجره دور 

 . شیده شودکماران پتو یب همه یبر رو .0

 . بسته شودتمام درها را  .8

 . داده شوندانتقال  هابه راهرو ییسرپاماران یتا حد امكان ب .0

 . ه شودبه صدا در آورد یزنگ هشدار نارنج در صورت نیاز .6

 د. یام های سازمان هواشناسی توجه شوجهت اطالع از اوضاع جوی به پ .0
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 ژهیماران ویدر مورد ب

 

از افرراد   یكر یا پرذیرش  یر كنرد و   یمر د یر امعره را تهد كره ج  ییدر صورت وقوع آشوب هرا 

 د اجرا گردند: یر بایمارستان، موارد زیو. . . ( در ب یینمای، سیاسیمهم   س

 د دسررتور دهررد تمررام درهررای واحررد یررفرره اسررت بایسرروپروایزری كرره مشررزول انجررام وظ

 درمانی قفل شوند. 

 ط یاسررته شررود كرره شررران موضرروع آگرراه شررود و از او خویررد فررورًا از ایررس بایاداره پلرر

 جاد كند. یمناسبی را در اطراف ساختمان ا یتیامن

 شودن موضوع مطلع یت بیمارستان را از ایریمد . 

 مارسرتان  یعنروان ب ه ش بر یاز پر و برا بیمارسرتانی كره    بوده آماده  یبرای هشدار نارنج

 . گرفته شوداست، تماس  در نظر گرفته شده طرح مقابله با حادآهن در یجانش

 

 د به بمب گذارییدرتهد یه اضطراریتخل 

  

 افت هشدارها       یدر

 ك تلفن یافت یهنگام در .5

 شود یتا حد امكان مكالمه طوالن . 

 ما و... یك، اصوات، صدای هواپیمانند: موز ینه ایزم یتشخیص صداها یبرا

 . شوددقت 

 سمرده شودصداها به خاطر  یها یژگیو . 

  پرسش شودمنفجر خواهد شد یكه بمب كجا و چه ساعتدر مورد اینکه ، . 

  مارسرتان مرورد نظرر چگونره     یرنرده، محرل بمرب را در ب   یكره تمراس گ   شرود توجه

 كند.  یف میتوص

 : شوندرا آگاه  یدیمسئوالن و پرسنل كل .5

 س یپل 

 بیمارستان ییر اجرایمد 

  سوپروایزر آن شیفت 

 

 وۀ جستجو یش

 ا یر  یری ر اجرای، مرد افت كننده تمراس یات اصلی توسط فرد دریافت جز یاز در پس

 دیر نمادستورات الزم را صرادر   و مات الزم را اتخاذ نمودهید تصمین او بایجانش

 د. ندریافت كمك ها آماده گرد یو برا

 برا   یرد. همراهنگ یر گ یت را به عهده میتمام مسئول،س به محض ورود یپل یروین

ز باید ار مهم است. پرسنل اصلی بیمارستان نییبس ریدرگ یروهایگر نیس و دیپل

 حضور یابند. 

 زات خاطر جمع باشد. یت تجهید از پرسنل و موجودیبا ییر اجرایمد 

 الزم را برا محرل    ییزام شده به محرل آشرنا  عا یرو هاید كه نیدر خاطر داشته باش

 نخواهند داشت.

   مران بخرش در جسرتجو    و از پرسرنل ه  نمروده م ین بخرش تقسر  یساختمان را بره چنرد

  محل استفاده شود.

 جستجو شود اء مشكوك و مجزا مانند بسته ها یا جعبه هایاش تنبرای یاف . 
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 و پلكران هرا بره     یعموم یمانند راهروها، رستوران ها، توالت ها یاماكن عموم

 . شوندطور كامل جستجو 

      یاز نمر یر ن جستجو در اماکن قفل شده و یا قسمت هرای غیرر قابرل دسرترس عمروم 

 . باشد

 د یر ه بایر ن ناحیر ر آن واقع شرده اشراره کنرد، ا   كه بمب د یرنده به مكانیاگر تماس گ

 ردیر قات به طور كامرل صرورت گ  یكه تحق یرد و تا زمانیدر مركز توجه قرار گ

ه یر ست از عبور و مرور در آن ناحیبایم ه برقرار شودیت كامل در آن ناحیامن و

  شود. یخوددار

 ردیعبور مسئوالن مورد استفاده قرار گ یست برایبایآسانسور م . 

 ه مرورد نظرر را   یر . ناحنبایرد بره آن دسرت زد   افته شود، یبه عنوان بمب  یئیاگر ش

ن برا بسرتن درهرا،    ی. همچنر گرفتره شرود  کمرک   یمشخص كرده و از افراد حرفره ا 

 . تالش شودایزوله نمودن شیء مذکور  برای

 ماران دچار یده باشند تا بیمناسب آموزش د یوه اید به شی، پرسنل بایبه طور كل

 هراس نشوند. 

 و اقدامات انجام شده آگاه  شرفت هایفورًا از پ بایدنان او یا جانشیو  ییر اجرایمد

 . شودماران خودداری ینزد ب ید به بمب گذاریو از فاش کردن موضوع تهد شده

 ز یكه همه چشود  دادهماران از موضوع، به آنها اطالع یدر صورت آگاه شدن ب

 است.  یخوب و عاد

 

 ه یتخل

اسرتفاده   كرردن آن  یخنثر  یمربوطه برا كارشناسان از دیس باین بمب، پلدا شدیدر صورت پ

ه یر . اگر ضررورت تخل ه نمودیدا نشده است، نمی توان محل را تخلی. تا زمانی که بمبی پ کند

 س خواهد بود. ییا افراد مسئول و پل ییر اجرایمسجل گردد، تصمیم گیری بر عهده مد

 

 گزارشات 

 ق معلروم شرد،   یر ج تحقیر محل صورت گرفت و نتاكامل د ینكه جستجویپس از ا

 گزارش دهند.  ییر اجراید فورًا به مدیر در حادآه بایتمام افراد درگ

 را آماده كرده و با مشخص كردن مشكالت  ید گزارشات مكتوبیبا یدیپرسنل كل

 .دنل دهیتحو ییر اجرایموجود در حادآه، آن را به مد

 

 یگروه یانتشار اطالعات در اخبار رسانه ها

  

 ن راهنما عبارتند از:یاهداف ا

 

 ماران. یش بیو آسا یم، سالمتیحفاظت از حر 

 از به اطالعات دارند. یكه ن یصحبت با افراد 

 كره ممكرن اسرت     ییهرا  یریر ان اطالعات و اجتنراب از درگ یدن به جریبهبود بخش

 مارستان ها و پزشكان رخ دهد. ی، بیگروه ین رسانه هایب
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  مارستانیب یسخنگو

 یمر  یگروهر  ی، مسئول انتشار اطالعات به رسانه هرا یسرپرست بخش پرستار 

سرته  یت را بره فررد شا  ین مسرئول یر تروان ا  ی، مر نبودن فرد در دسترس یباشد. اگر ا

 . سمرده شوددارد كامل  یط به وجود آمده آگاهیكه در مورد شرا یا

  سرنل  . پرشرود جراد  یك مركرز ارتباطرات ا  یر بایسرتی  ك سرانحه،  یر در صورت وقوع

، مسررئول پخررش یس بخررش پرسررتاریو ر رر یرریر اجرای، مرردیواحررد مرردارک پزشررك

 اطالعات به رسانه ها هستند. 

      ح مختصرری از  یدر صورتی که اطالعات قابل انتشرار نباشرند، بایسرتی برا توضر

 .انتشار آنها امتناع نمود 

 

 انتشار نام پزشكان

  

 ا به رسانه ها ارا ه دهد. تواند نام او ر یت پزشك میدر صورت رضا تنهامارستان یب

كسرب اطالعرات    یندگان رسانه ها را بررا یتواند نما یمارستان میت داده شد بیاگر رضا

 به پزشك حاضر ارجاع دهد.  مربوطه در مورد موضوع

 

 

 ماران:یب یحقوق شخص

  

 مار و یتوسط ب یت كتبیله رضایبه وس مار تنهای: اطالعات مربوط به بیرازدار

د در مرورد افرراد مهرم ماننرد     یر ن شكل بایمار، قابل انتشار است. ایا فرد مسئول بی

 ز انجام شود. یو افراد برجسته و مشهور جامعه ن یمأموران عموم

 یت افراد قابل دسترسیكه در همان لحظه رضا یوقت یاضطرار  یت هایموقع 

 ست. ین

 نون قرا  یری گر ماننرد پرسرنل اجرا  یت فرد توسط رسانه ها از منابع دیكه هو یوقت

 یهرررا یژگررریمرررار و ویط بیماننرررد شررررا یبررره دسرررت آمرررده باشرررد، اطالعرررات اساسررر

 اطالعات قابل انتشار هستند. 

 مار یط بیدر مورد شرا یست اطالعات كلیص نیمار قابل تشخیط بیكه شرا یوقت

ار مهررم اسرت كره قبرل از آگرراه    ین بسر یر ص اسرت. ا یت قابرل تشررخ یر بردون انتشرار هو  

 دا نكند. یان حادآه انتشار پیقربان تیهو خانواده یكردن تمام اعضا

 

 در اطالع رسانی و گزارش دهی ماریط بیشرانحوه بیان 

  .ردیصورت گ یف اطالع رسانین تعاریست بر اساس ایبا یم یدر زمان اطالع رسان 

  .معالجه و مرخص شده 

  .امتناع از معالجه 

 شدن.  یامتناع از بستر 

 بردن و فشرار    یزان تنفس، دمرا یمشامل ضربان قلب،  یاتیح یخوب: عالمت ها

 ار و راحت است. یمار هوشیقرار دارند. ب یعیخون در محدوده طب

 مررار راحررت و یقرررار دارنررد امررا ب یعرریدر محرردوده طب یاتیررنسرربتًا خرروب: عال ررم ح

 برد.  یرنج م یست و تا حدیآسوده ن

 هسررتند و معالجررات در  یعرریطب یخررارج از محرردوده هررا یاتیررخطرنرراک: عال ررم ح

از  یباشند. ممكن است عال مر  یم یاتیاز عال م ح یمك به بازگشت برخجهت ك
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از یر مرورد ن  یكیمكران  یسرتم هرا  یبدن وجود داشته باشرند و س  یارگان ها یبی آبات

 باشند. 

 ا چنرد ارگران بردن    یر ك یر هسرتند و   یعیخارج از محدوده طب یاتیبحرانی: عال م ح

 رد. یكما قرار بگباشند. ممكن است فرد در  یدر حال از كار افتادن م

 

 طبقه بندی اطالعات: 

           ،كمبود خون: كمبود شردید خرون، ترا حردودی کمبرود خرون و انردکی کمبرود خرون

ز یر ن مرورد ن یر از باشرد، ا یر ممكن است گزارش داده شود. اگر انتقال خون مرورد ن 

د گفتره  یر ا از دسرت رفتره با  یر زان خون انتقال داده شده و یشود. م یگزارش داده م

 شود. 

 خرراص  ین قسررمت هررایان گررردد و همچنرریررد بیرربا یزان سرروختگیررهررا: م یسرروختگ

د گفترره شررود. یررز بایررو. . . ( ن % 63، %03، %83سرروخته شررده و درصررد آنهررا  

 د ذکر گردد. یو. . . با ییایمید، آتش، مواد شیمثال، خورش یبرا یمنبع سوختگ

 . یدرجه اول: سرخ شدگ

 درجه دوم: تاول زدن و متورم شدن پوست. 

 پوست.  یب كلیسوم: تخر درجه

 ص ید تشرخ یشوند با یمار خارج میكه از بدن ب یا یاء خارجی: اشیاء خارجیاش

 داده شوند. 

 شرده ماننرد: دسرت، پرا، مرچ،       یكره دچرار شكسرتگ    یها: نشان دادن قسمت یشكستگ

رون نرزده باشرد ( چره در حالرت     یر دنده، چه در حالت ساده   استخوان از پوست ب

 رون زده باشد. (یپوست بمركب   استخوان از 

 از بردن را كره دچرار آن شرده انرد       ییو قسمت هرا  یزان سرمازدگی: میسرما زدگ

 ان شود. یب

  یدرجه اول: سرخ شدگ

 درجه دوم: تاول وتورم پوست. 

 پوست.  یب كلیدرجه سوم تخر

  وارده بررر سررر: گفترره شررده كرره سررر دچررار ضررربه شررده اسررت. اگررر         یضررربه هررا

 ص داده شده باشد. یتشخ Xه جمجمه توسط اشع یشكستگ

  مررار وارد شررده یبرره ب یتوانررد گفترره شررود كره صرردمات درونرر  ی: مرریصردمات درونرر

 است.  

 ده شرده انرد، گرزارش شروند. اگرر چره در آنجرا        یاز بدن كه بر یی: قسمت هایپارگ

ه یر چ كدام به بخیا هینكه همه یا ایا چند گانه وجود داشته باشد و یك ی یها یپارگ

 شند. اج داشته بایاحت

 د گررزارش شرروند. در صررورت   یررمشرركوك با یت هررایت: مرروارد مسررموم یمسررموم

كه وارد بردن شرده، علرف كرش، پراك كننرده هرا و دارو         ید نوع ماده ایبا ییشناسا

 د گزارش شوند. یبا

 ا یرر یر انرردازیررن نكترره كرره زخررم بررر اآررر ت  یرران ایرر: بیا چرراقو كشرر یررو  یر انرردازیررت

د شررح داده  یر شرده با  ین كره زخمر  برد  یباشرد. بخرش كلر    یاست مجاز م یچاقوكش

 شود. 

 ان یررمارسررتان انتقررال داده شررود، ب یبرره ب یهوشرریدر حررال ب یمرراری: اگررر بیهوشرریب

 ت الزم است. یواقع
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 د منتشر كند یكه اطالعات نبا یموارد محرمانه ا

 یا بستریدر مورد فرد تحت معالجه و یچ اطالعید هیموارد مطلقًا نبا یدر برخ 

 باشند:  یر مین مورد محرمانه شامل موارد زیابد، ایشده، انتشار 

 شده اند.  یبستر یروان یماریكه به خاطر ب یافراد 

 رش شده اند. یا دارو پذیكه به علت استعمال الكل و یافراد 

 باشند.  ین حاضر میاز والد یكیكه فقط  ییتولد ها 

 ا مضنون. یشناخته شده و یها یخود كش 

 یان هتك هرمت وتجاوزات جنسیقربان . 

  .كودكان مظنون به تجاوز 

 افته اند. یانتقال  یق جنسیطر ازكه  ییها یماریب 

 ژه به صورت محرمانه در خواست شده اند. یكه به طور و یاشخاص 

 

ط براال قررار دارد،   یاز شررا  یكر یكره در   یمرار یكه برا در نظرر گررفتن ب    یدر پاسر به صدمات

ط باال قرار دارد كه عموم یاز شرا یكیر ن مورد دید نشان دهد كه ایمارستان بایب یسخنگو

انتشار داده  یچ نوع اطالعاتین هیباشند و بنابرا یمردم از ارا ه نظر در مورد آن ممنوع م

 شود.  ینم

 

 محک زنی تخلیه اضطراری بیمارستانی 
قررار  ن سروانح  یر ا ریتحرت تراآ  مارسرتان هرا   ی، بیستیترور یا حمله هایمانند زلزله و  یدر حوادآ

 مراران یمجبرور بره خرروج ب   ماران در محرل،  یادامه درمان ب یو ممكن است به جا د گرفتخواهن

اطالعرات اسرتاندارد    ین بخش ابرزار جمرع آور  یادر . گر باشندید یبه مكانانتقال و از ساختمان 

ك یسررتماتیس یوه ایبرره شرررا  مارسررتان یه بیررآبررت اطالعررات تخل له آنیبوسرر كرره شررود یشررنهاد مرریپ

 . رد یصورت گ

 : ردیل مورد مطالعه قرار گیست موارد ذیبا ین موضوع میبهتر ا یبررس در

 مارستان. یب یت نگاریجمع 

 مقابله با حوادث موجود.  یف طرح هایتوص 

 مارستان. یات بیك اتفاق بر عملیرات یتاآ 

 حادآه.  یرنده و فرماندهیم گیتصم 

 ماران در داخل ساختمان. یب ییجابجا 

 خارج از محل.  یتو هایماران به انستیب ییجابجا 

 مارستان. یب یكاوریر 

  

 یتررروان بررره برنامررره ای،م یمارسرررتانیك از مراكرررز بیرررق مررروارد فررروق در هریررردق یبرررا بررسررر

ز نقراط قروت و تروان آن مركرز     یر ازهرا و كمبرود هرا و ن   یو استاندارد با توجره بره ن   یاختصاص

ن یر ره بررد كره ا  مارسرتان بهر  یمروارد از پرسرنل ب   ین بهتر اسرت در بررسر  یافت .همچنیدست 

 یط اضررطراریشرررا یزیررز برنامرره ریررو ن یه اضررطراریررمفهرروم تخل یامررر خررود باعررث القررا 

 خواهد شد.
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 ششمفصل 

 

 یه اضطراریست تخلیچك ل
 

  

 چک لیست تخلیه اضطراری

ا یرراعمررال و  ر قابررلیررر، غیرربلرره، خ ید بررا پاسررخهایررسررت باین چررك لیررتوجرره: تمررام سررئواالت ا 

ر قابرل اعمرال پاسرر داده    یر ا غیر كره برا بلره و     ینامشخص جواب داده شوند. در مورد سرئواالت 

د در یر ره، بایر ح، اشرخاص مسرئول و غ  یتصرح  یاز بررا یر خاص مورد ن یشوند، مكان ها ینم

 ستون نظرات ارا ه شوند. 

 

 : ییراهنما یتابلوها

 ؟ در آمده استش ینما طبقات به طور آشكارا در هر طبقه به یا نقشه هایآ .5

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 خوانا هستند؟ ش درآمده یبه نما ینقشه هاا یآ .5

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 دهند؟  یساختمان را نشان م یخروج اضطرار یمكان هاا نقشه ها یآ .0

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 به طور واضح نشان داده شده است؟  یاضطرار یر راه پله هایا مسیآ .8

 □نامشخص□                   مال ر قابل اعیغ□                 ر یخ□                    بله

 

 یر خرروج اضرطرار  یدا كردن مسر یپ یا از اصطالحات آشنا و واضح در نقشه ها برایآ .0

 یبرررا یخرراص، ماننررد رسررتوران، سرراختمان یا نررواحیررمثررال: آ یاسررتفاده شررده اسررت؟ برررا

 مشخص شده اند؟  ییپرسنل، حمام و دستشو

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ    □             ر یخ□                    بله

 

 : یخروج یرهایمس
ن یزمر  یبرر رو  یا نشرانه گرذار  یر سرتون هرا و   ، درب ها  یبر رو یاگر از عالمت گذار .6

 شرح داده شده اند؟  ین عالمت ها به طور مناسبیا ایاستفاده شده است، آ

 □نامشخص□                   ل اعمال ر قابیغ□                 ر یخ□                    بله

 

 از است؟ یز مورد نین یح اضافیا توضیآ .0

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 م و بدون مانع هستند؟ یمستق یخروج یرهایا مسیآ .4

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله
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 جاد شده اند؟ یا یر جهت خروج اضطراریر مسییتز یبرا یمناسب یا دستورالعمل هایآ .9

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 كنند؟  یدرست عمل م هیتهو یستم هایا سیآ .53

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ              □      بله

 

 آسانسورها: 

استفاده از آسانسور در زمران   یبرا یآسانسورها، دستورالعمل ها  یا درون و بر رویآ .55

 ، درج شده است؟ یه اضطراریت تخلیا وضعیق و یحر

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ    □             ر یخ□                    بله

 

 دهند؟  یرا نشان م یاضطرار یر پلكان خروجین عالمت ها مسیا ایآ .55

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 

 : یو سالخوردگ یكیزیف یها یناتوان

 

ا افرراد سرالخورده كره بره     یر و  یجسرم  ینراتوان  یافرراد دارا  ،یه اضطراریتخل یا در طیآ .50

 ز حضور دارند؟ یاج دارند، نیكمك احت

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 فراهم شده است؟  ناتوان افراد ییجا به جا یبرا یچه تداركات یدر اوضاع اضطرار .58

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ                   □ بله

 

 شوند؟  ین چگونه جابجا میكند؟ معلول ین افراد كمك میبه ا یچه كس .50

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 

 : یخروج اضطرار یدربها

 مشخص شده اند؟ بطور واضح  یاضطرار یا همه خروجی هایآ .56

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 نشان داده شده اند؟  یق و كافیبه طور دق یخروج یمكان ها یدرب ها یا عالمت هایآ .50

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ           □      ر یخ□                    بله

 

مناسررب چرررخش   یك راسررتایررشرروند و در  یبرراز مرر  یبرره راحترر  یخروجرر یهرراب ا دریررآ .54

 رون باز شوند(؟ ید به بیدارند با

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 ل مسدود و پنهان شده است؟ یله ابزار و وسایدارد كه به وسوجود  یا دربیآ .59

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 برداشته شوند.  یل اضافیشده و فورًا وسا  یرید از مسدود شدن جلوگیتوجه: با
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 شوند؟  یه م، خود به خود بستیخروج یهاب ا تمام دریآ .53

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 شود؟  یبه طور كامل بسته م با هر دریآ .55

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 . دیبعمل آ یرید جلوگیرت خودكار باقفل شدن درب ها بصوتوجه: از 

 

 : یاضطرار یپله ها

 ؟ قرار دارند یط مناسبیا ارتفاع وكف پله ها در شرایآ .55

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 باشد؟  یگر میل دی، سطل، جارو، تكه پارچه ها و وساین شویا پلكان ها فاقد زمیآ .50

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 مجهز هستند؟  یمناسب یا تمام پلكان ها به نرده هایآ .58

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 شود؟  یم یمنته یمًا به درب خروجیبدون وقفه و مستق یطرارا هر پله اضیآ .50

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

دور از سراختمان   یپنراه برردن بره نرواح     یمسرتاجران، بررا   ییراهنمرا  یبررا  یطیا شررا یآ .56

 وجود دارد؟ 

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

ه شده، در محرل تجمرع   یافراد تخل یسر شمار یبرا یه كامل، دستورالعملیا پس از تخلیآ .50

 وجود دارد؟ 

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 در پلكان وجود دارد؟  یكاف ییا روشنایآ .54

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

ن رفتره انرد؟ كجرا؟ مكران هرا را      یا از بر یر گر، شكسته شرده انرد و   یا لوازم دیا الم  ها و یآ .59

 د. یشرح ده

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 شرح داده شده اند؟  یها به طور مناسب یا خروجیآ .03

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 برق روشن هستند؟  یا مواقع قطعیها در طول روز، شب و  ین خروجیا ایآ .05

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ           □         بله
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 نشان داده شده اند؟  یخروج یا شماره طبقات، به طور واضح در دو طرف درب هایآ .05

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

  :یاضطرار ییروشنا

ا یر كره بره صرورت خودكرار      یا یا بررق اضرطرار  یر بررق سراختمان، آ   یدر صورت قطع .00

 یاسرتفاده مر   یزیر ست، از چه چینگونه نیكند وجود دارد؟ اگر ا یشروع به كار م یدست

 شود؟ 

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

.................................................................................................................

......................................................... 

 

ط یكنرد؟ در شررا   یآنهرا را كنتررل مر    یشرود؟ چره كسر    یم ی، كجا نگهداریدكیمنبع نور  .08

 رند؟ یگ یچگونه در دسترس قرار م یاضطرار

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 ین ژنراترور درسرت عمرل مر    یا ایدر ساختمان وجود دارد؟ آ یك ژنراتور اضطراریا یآ .00

 من است؟ یب این ژنراتور از تخریا ایكند؟ آ

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ    □             ر یخ□                    بله

 

 یوجود دارد كه در صورت قطرع كلر   یدر پلكان خروج یاضطرار ییستم روشنایا سیآ .06

 برق، به طور خود كار عمل كند؟ 

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

.................................................................................................................

......................................................... 

 

 ن كند؟ یساختمان را تام ییتواند روشنا یستم تا چه مدت مین سیا .00

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ   □              ر یخ□                    بله

.................................................................................................................

......................................................... 

 

ن یر ا یشرود؟ چره كسر    یو كنترل م  یرس، به صورت ماهانه بریاضطرار ییا روشنایآ .04

 كند؟  یاطالعات را آبت م

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

.................................................................................................................

......................................................... 

 ارتباطات: 

 آگاه شوند؟  یه اضطرارید چگونه از لزوم تخلیساكنان ساختمان با .09

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

.................................................................................................................

......................................................... 

 

 ه شده است؟ یدر هر طبقه تعب یستم ارتباطیا چند سیك یا یآ .83

 □نامشخص                □   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله
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 ین افررراد برره خرروب یررا ایررام اسررتفاده شررود، آ یرررسرراندن پ یبرررا یاگررر الزم اسررت از افررراد  .85

 ده اند؟ یآموزش د

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 قرار دارد؟  یط مناسبیدر شرا یستم ارتباطیا سیآ .85

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 اندازد؟  یآن را به كار م یشود وچه كس یاستفاده م یطیستم تحت چه شراین سیا .80

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 من است؟ یب ایاز تخر یتم ارتباطسیا سیآ .88

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

خطر ناك، چگونه با كنتررل   یت هایگزارش موقع یدانند كه برا یساختمان م یا اهالیآ .80

 رند؟ یساختمان تماس بگ

 □نامشخص□                   ر قابل اعمال یغ         □        ر یخ□                    بله

 

شود؟  یو كنترل م یساختمان به صورت ماهانه بررس یستم ارتباطات اضطراریا سیآ .86

 رد؟ یگ یصورت م یو تا چه حد ین كار توسط چه شخصیا

 □مشخصنا□                   ر قابل اعمال یغ□                 ر یخ□                    بله

 

 د توسط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . كامل شده است.  ین بازدیا .80

 د: یر بازدینام:      عنوان:     تار
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 هفتمفصل 

 مانور یبرگزاربا  ییآشنا
 

 

 بلند  یساختمان ها یه اضطرارین تخلیتمر
مررانور در شررده اسررت و بصررورت   ینرردگان بررا برگررزار خوان ییبررر آشررنا ین بخررش سررعیرردر ا

شتر یاطالع ب یمانور پرداخته خواهد شد.برا یط و مباحث مهم در برگزاریخالصه به شرا

نرره اصررول یچرراپ شررده در زم یمررانور برره كترراب هررا  یبرگررزار یخواننرردگان و آمرروزش برررا 

 د.ییمانور مراجعه نما یاجرا

 

  :مانور یبرگزار مقررات

 از می باشد. یساالنه مورد ن یه اضطراریتخل یبلند، مانورها یدر ساختمان ها 

 یات اضررطراریررد بررر طبررق دسررتورالعمل هررایی كرره در طرررح عمل   یررن مانورهررا بایررا 

 رند. یساختمان های بلند تدوین شده است، صورت گ

 ن یرا تمرر  یه اضرطرار یر ن ساختمان بره صرورت سراالنه مرانور تخل    یكه ساكن یزمان

ان یررك در میررتوانررد برره صررورت  یدر طبقرره انتخرراب شررده، مرركننررد، انجررام مررانور  یمرر

 رد. یصورت گ

 د در مررانور شررركت كننررد و در صررورت عرردم  یررن سرراختمان بایتمررام كاركنرران و سرراكن

 ق شوند. ین كار تشوید آنها به ایل، بایتما

 د یر ن اطالعرات با یر شوند. ا یگانید بایبا یه اضطراریاطالعات مربوط به مانور تخل

 باشد:  ریشامل موارد ز

 ت كننده مانور. ینام و عنوان هدا

 ر و زمان مانور. یتار

 ن از انجام مانور. یساكن یآگاه یچگونگ

 ست افراد شركت كننده. یل

 ه شده. ین تخلیتعداد ساكن

 مثال مسدود شدن راه پله(.  یشده برا یه سازیط خاص شبیشرا

 انجام مانور.  یمواجهه با مشكالت در ط

 ه كامل. یزمان الزم جهت تخل

 

 : ت مانوریهدا

 یك آترش سروز  یر عمل كنند كه واقعرًا   ید به گونه ایق، ساكنان ساختمان بایدر مانور حر

ه یشررتر شرربیسرراختمان هسررتند، ب یانتخرراب یكرره شررامل قسررمتها ییرخ داده اسررت. مانورهررا

 باشند.  یم یاضطرار یط مشابه در آتش سوزیشرا

ق، توسرط كاركنران برا تجربره سراختمان، بره       یستم هشدار حریس یبا فعال سازد یبا مانور

د ترا  ین كار مطلع سراز یرا از ا ین نحو آغاز شود. قبل از شروع مانور، آتش نشانیبهتر

ان یهشدار وارد عمل نشود. در پا یستم هایله سیبه وس یدر واكنش به اعالم آتش سوز

 د. یت ساختمان به حالت نرمال آگاه سازیز آنها را از برگشت وضعیمانور ن

جراد شرده   یا یاضرطرار  یوه هرا یاز شر  یرویر د بره انجرام و پ  یر ن بایدر طرول مرانور، سراكن   

، مرردم بره   یت اضرطرار ید كره در وضرع  یاد داشرته باشر  یر ق شروند. بره   یق تشرو یر حر یبرا

 ن كرده اند. یش دارند كه از قبل آنها را تمریگرا ییانجام رفتارها

 

 



در سوانح تخليه اضطراري   
 

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

59 

 )در مقابل نرساندن اطالعات(:  یاطالع رسان

ن ساختمان برسد یممكن است از قبل به اطالع كاركنان و ساكن یه اضطراریر تخلمانو

ن سراختمان و  یداده نشرود. مالحظرات مربروط بره سراكن      یا ممكن است بره آنهرا اطالعر   یو 

، یباشررد تجار یكنررد كرره كرردام نرروع مررانور مناسررب مرر  ین مرریررینرروع اسررتفاده سرراختمان تع

 (. یمسكون

كننرد و   یم یان سال در آن زندگیكه عمدتا افراد م یك ساختمان مسكونیمثال در  یبرا

ر و زمران مرانور از قبرل بره     ید تاریكه مطب پزشكان در آن واقع شده با یا در ساختمانی

 آنها اطالع داده شود. 

 

 مانور:  یابیارز

ك مررانور، كاركنرران و مسررئوالن   یررفراتررر از آمرروزش دادن هسررتند. در    یمانورهررا كررار 

ساختما ن ذكر شده، دنبرال   یات اضطراریرا كه در طرح عمل ییوه هاید شیساختمان با

، عملكررد كاركنران، مشراركت    یمنر یق و ایر حر یسرتم هرا  ید سیر كنند. پس از هر مانور، با

د. راجرع  یر نرده را اعمرال نما   یآ یمانورهرا  یرات الزم برایید و تزیكن یابین را ارزیساكن

مرانور   یه و هماهنگیند تخلیبه فرآ ن ساختمان نسبتیبه بازده مانور از كاركنان و ساكن

 د. یق كنید و تحقیسوال بمرس

 

 مانور:  یابیشنهاد شده جهت ارزیموضوعات پ

را بره طرور    یگرر یا هرر دسرتورالعمل د  یر ن سراختمان توانسرتند زنرگ هشردار و     یا سراكن یآ

 ده و متوجه شوند؟ یواضح شن

 د انجام شد؟ یمنظم و مف یوه ایه به شیند تخلیا فرایآ

ا آن یر كردند؟ و  یم ییامن راهنما ین را به مكان هاین طبقات ساختمان ساكنیسئولا میآ

 یمنر یر ایا مرد یر ه را بره كاركنران سراختمان و    یر ات تخلیر ل عملیطبقه را كنترل كرده و تكم

 دادند؟  یق گزارش میحر

 ا به افراد ناتوان كمك شد؟ یآ

 تناب كرده اند؟ ه اجیات تخلیعمل ین از استفاده از آسانسور برایا ساكنیآ

 

 

 

 

 

 ق: یحر یویطراحی و اجرای سنار
ت برا  یوضرع  یشرود ولر   یقره انجرام مر   یچنرد دق  یبلند در ط یق در ساختمان هایمانور حر

د كرم در اآرر   یر ه بره علرت د  یر ات تخلیر . ممكرن اسرت عمل  اسرت متفاوت ار یبس یط واقعیشرا

سرط دود و آترش،   تو یا چند پلكان خروجیك یا به علت مسدود شدن یبرق و  یدود، قطع

 رد. یصورت گ یبه كند

 ی، مر یط اضرطراری واقعر  ین سراختمان جهرت حضرور در شررا    یآماده كرردن سراكن   یبرا

ق کنتررل شرده در مكران هرای     یر د با طراحی سناریویی مناسرب و همچنرین ایجراد حر   یتوان

دهد، به وجرود آوریرد. بهترر     یخاص، شرایط را شبیه به آن چیزی که در واقعیت رخ م

اسرتاندارد   یوه هاین با شین نوع مانور پس از آشنا كردن ساكنید كه ایالش كناست كه ت

ط یرند كه در شرایگ یم جدی مین ساختمان تصمیكه ساكن یرد. هنگامیه صورت گیتخل

ن نروع مرانور بررای همره     یر سخت و اضطراری عمرل کننرد، ا   یت هایهمانند موقع یعاد

 . داشتجالب تر و بازده بیشتری خواهد 
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 ق: یحر یویجاد سناریا یبرا ینظرات

از  یكر یاز افرراد سراختمان بره عنروان مرًامور درون       یكر یا یبا قرار دادن عالمت، تابلو، 

كه قصد داخل شدن به آن را دارند را از مسردود برودن راه    ی، اشخاصیخروج یپله ها

 د. یا آتش مطلع سازیله دود یپله به وس

باشرند   یا شرنوا  یر و  ینرا  ی، بین با مشكل حركتیانگر معلولید كه نماین كنییرا تع یافراد

ر یر باشند. در هتل ها نقرش افرراد غ   ین میازمند كمك از ساكنین یكه در مواقع اضطرار

 باشند.  یخاص الزم م یزبان و با دستورالعمل ها یفارس

و فالشرر كره روشرن وخراموش      یرنگر  ین شده با كاغرذها یتز  ییمی توان از جعبه مقوا

 د. یاستفاده كن یان دادن محل آتش سوزنش یشود برا یم

 

 : ا عدم شركت در مانوری یعالقگ یب

ه امتنراع  یر شره از شرركت در مرانور تخل   یان همیر ن ساختمان ها و كارفرمایاز ساكن یبرخ

 ورزند.  یم

ن اسرت كره در جهرت    یر در مرانور ا  یق در كسرب همكرار  یر حر یمنیر ایك مدین تاكتیبهتر

ن یر ن روش هرا شررح ا  یر از ا یكر یانور ترالش كنرد.   د مشراركت در مر  یر ح فوایشرح و توض

ده یر چیار پیه ممكرن اسرت بسر   یات تخلی، عملیواقع یط آتش سوزیمطلب است كه در شرا

ا كشته شود، ممكن است یاز كاركنان مجروح  یكیرخ دهد و  یتر باشد. اگر آتش سوز

و حفرظ  مقابلره   یوه هرا یو عدم شركت در آموزش شر  یبانیكارفرمایان به علت فقدان پشت

 رند. یقرار گ یگرد قانونیق مورد پیایمنی در برابر حر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرانور در زمران مناسرب،     یاجررا  یبررا  یزیو برنامه ر یآتش سوز یویاستفاده از سنار

 مثررال یبررراد. یر خالقانرره اسررتفاده كن یك هرا یررتوانررد سربب مشرراركت بهتررر گرردد. از تاكت   یمر 

اجررای مرانور انجرام دهرد، بره همرین        یرابر  یت مثبتر یر ن داشرت كره فعال  یر برر ا  یسع یریمد

 هیر اول یبسته كمكهان هر طبقه یمنظور به مسئول هر طبقه اعالم کرد که در اختیار ساكن

جراد كررد، چررا کره آنهرا برر خرالف        ین ایدر سراكن  یندین كرار احسراس خوشرا   یر . ادهندقرار 

 یبررا  یو موضروع جرالب   دا كردنرد یپ یجاد شده توسط مانور، حس خوبیط نامناسب ایشرا

 افتند. یصحبت كردن 

 

 

 

 

 

 

 

هديه مرتبط با بحث مانور به شركت كنندگان ، باعث ايجااد   ارائه

 حس همكاري و نيز تشويق آنها در برگزاري مانور خواهد شد.
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 5004دی ماه  -5راهنمای برنامه ریزی بیمارستان برای مقابله با زلزله، ویرایش 
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 :یانجام اقدامات حفاظت

حفاظت از خود، خانواده خود و اموالتان در زمان  ید برایتوانیكه شما م یر به مواردیدر ز

 د، اشاره شده استیهلرزه، انجام دنیك زمیوقوع 

 یهاافت كمكیدارند و........ در یكه نشت یگاز یهاخراب برق، لوله یكشمیر سیتعم 

 د.یگاز، كار كن یهاا لولهیبرق  یهامید خودتان با سیشما نبا یتخصص

ك بسته شود و یك سوپاپ كه بصورت اتوماتیه كرد، یكه شركت گاز مربوطه، توصیدر صورت

 د.ید عمل كند، نصب نمایدش یهااز زمان تكان

 ها و قاب عكسنهییها، آد. قفسهیتر قرار دهنییپا یهاا بزرو را در قفسهی ینیا سنگیاش-

 د.یا بلند را محكم كنید. اشییوار وصل نمایبزرو را به د یها

 در بسته  یهانتیا در كابین ییپا یهاها را در قفسهیر شكستنیو سا ینی، چشهی، شیبطر

 د.یكن ینگهدار

  د.یسر را محكم كن یباال یها و لوسترهاالم 

 ده است.به عبارت یون خود چسبید كه سكونتگاهتان محكم به فونداسینان حاصل كنیاطم

 د محكم باشد.یساختمان با یگر پید

 د.ییر، نصب نمایپذانعطاف یهاا آب لولهیاز نشت گاز  یریبه منظور جلوگ 

 د. یی، مشخص نمایوار داخلیك دیا خالف یمحكم  زیك میر یرا در هر اتاق، ز یمكان امن

 د.یت كنین، تقویهر تمر یها طن محلیق رفتن به این موارد را از طریا

 د.ین مربوط به زلزله را با اعضا خانواده انجام دهیتمار 

 ن لرزهیك زمین وقوع یح

 د.یبرسان ن محل امنیتركیلرزه حركت خود را كم كرده و خود را به نزدنیك زمین وقوع یح 

د در خارج از یمن هستید كه ایكه احساس نكردیاند و تا زمانمتوقف نشده یهاكه تكانیتا زمان

 د.یساختمان بمان

 پس: د در:یاگر شما هست

وار یر ك دیر ا در مقابرل  یر مكرت محكرم   یا نیر ز یر ك میر یز  ط داخلیمح

كه، ید. در صررورتیررد و منتظررر بمانیررریپنرراه بگ یداخلرر

وجرررود نداشرررت، سرررر و    یكترررمیا نیرررز یررركتررران مینزد

ترران پوشررانده و در برررك   یصررورت خررود را برررا بازوها  

 د.یستیاز ساختمان بصورت نشسته با یگوشه داخل
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 و  یخرارج  یوارهرا و درهرا  یهرا، د ها، پنجرره شهیاز ش

زش آن وجرود دارد از جملره   یر كه امكران ر  یزیهر چ

 د.یا مبلمان خانه، دور شویلوسترها 

 د، در یتختخرواب هسرت   اگر در هنگام وقوع زلزله، در

ك بررالش محافظررت یررله ید و سررر خررود را بوسرریررآن بمان

كره امكران    ینیك لوسرتر سرنگ  یر ر یر نكره ز ید، مگر ایكن

ن یررد، در ایافتررادن آن وجررود دارد، قرررار گرفترره باشرر   

 د.ین مكان امن برویتركیمورد به نزد

 كره بره    یك درگاه، تنها هنگرام یر یاز پناه گرفتن در ز

باشرد،  یمرن مر  ید كه كرامال ا یدانیك است و میشما نزد

 دیاستفاده كن

 رون یر انرد و رفرتن بره ب   ها متوقف نشرده كه تكانیتا زمان

شرتر جراحرات   ید: بیر باشرد در داخرل بمان  یمن نمیراه ا

افتد كره افرراد   یاتفاق م یها هنگاملرزهنین زمیدر ح

ا خررارج از سرراختمان  یرركرره در داخررل  ییایله اشرریبوسرر

 شوند.یم یافتند زخمیم

 ا یر ان بررق قطرع نشرده    یر د كره ممكرن اسرت جر   یآگاه باش

 آتش روشن شود. یستم هشداردهیس

 د.یاز آسانسور استفاده نكن 

 د.یهمانجا بمان  ط خارجیمح

 یهامیابان و سیداخل خ یهاها، چراغاز ساختمان 

 د.یكن یبرق دور

من، توقف كرده و داخل یا یك جایبه سرعت در   در حال حركت یك خودروی

 د.یو بمانخودر

 ها و ها، درختان، پلر ساختمانیا زیك یاز توقف نزد

 د.یها اجتناب كنیكشمیس

 د. یش برویاط پیلرزه متوقف شد، با احتنیكه زمیزمان

 د.یده باشیدبیآس یهاها و پلمراقب جاده
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 د.یت روشن نكنیكبر  رآواریز

 د.یتكان نخورده و گرد و خاك بلند نكن 

  د.یا پارچه بموشانیمال ك دستیدهان خود را با 

  د با امدادگران از یوار ضربه بزنیا دیك لوله یبه

محل شما با خبر شوند. در صورت در دسترس 

ن ید. تنها به عنوان آخریك سوت استفاده كنیبودن از 

تواند شما را یدن میاد كشید. فریاد بكشیراه چاره فر

از غبار خطرناك  یادیر زیدر معرض استنشاق مقاد

 د.یدهقرار 

 

 تر از زلزلره  فیشه خفیه همیآانو یان امواج ضربهید. ایها، آماده باشلرزهوقوع پس یبرا

 یف بره انردازه كراف   یضرع  یهرا شرتر بره سرازه   یب یهرا بیجاد آسر یا یباشند. اما برایم یاصل

 قدرت دارند.

 د.ی، باشافتندین مییها پاكه از قفسه ییاید. مراقب اشییاط باز نمایها را با احتنتیكاب 

  ا یرر ینشررانس، سررازمان آتررش ینكرره از طرررف پلرر  ید مگررر ایرركن یده دوریرردبیاز منرراطق آسرر

 از شما طلب كمك شده باشد. یامداد یهاسازمان

 د، یباشرر یاحتمررال یهرراید مراقررب سررونامیرركنیمرر ی، زنرردگیكه در منرراطق سرراحلیدر صررورت

 شوند.یز شناخته میا نیدر یان به عنوان امواج لرزهیها همچنیسونام

 از امرواج   یك سرر یر د یر دهرد فررض كن  یرا مر  یك سرونام یر كه مقامرات، هشردار وقروع    یزمان

 د.یاند. از ساحل، دور شوخطرناك در راه

 

 ییخودآزما

هرر   ید.  بررا ید، بسرنج یلرزه انجام دهنیك زمین ید حیكه با ییسطح دانش خود را درباره كارها

ان یبه پا یدهكه كارپاسرید. زمانیره بكشیدا حیداده شده، دور پاسر صحB   ا ی Aسئوال، پاسر 

 د.یسه كنیر آمده، مقایكه در ز یانامهخود را با پاسر یهاد، جوابیرس

وقروع   یكره در زمرا   ید؟ پاسرر بسرته بره مكران    یر د انجام دهیبا ییلرزه، چه كارهانین وقوع زمیح

را كرره برره آن  یلكررردن عمیت، بهتررریررهررر موقع یباشررد. برررا ید، متفرراوت مرریزلزلرره در آنجررا هسررت

 د.ییاشاره شده است، انتخاب نما
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 د.یدر داخل بمان .A در منزل -5

B. د.یابان برویبه خ 

 در حال اتفاق افتادن است. یزید چه چید تا ببنیستیكنار پنجره با .A در تختخواب -5

B.  د.یك بالش حفاظت كنیداخل تختخواب ماندن و سر خود را با 

در هررررررررررررررررررررر  -0

 یساختمان

A. د.یستیه باك درگایر یدر ز 

B. د.یری، پناه بگیوار خارجیك دی یدر گوشه داخل 

ن یدر برررررررراالتر -8

 ك آپارتمانیطبقه 

A. د.یله آسانسور به طبقه همكف برویدر اسرع وقت بوس 

B.  د.یریمكت پناه بگیا نیز یك میر یز یك اتاق داخلیداخل 

 د.ین ساختمان اطراف خود برویتركیبه داخل نزد .A خارج -0

B. د.یها بمانور از ساختمانط خارج به دیدر مح 

در حررررررررررررررررررال  -6

 كردن یرانندگ

A.  د.یك منطقه باز، متوقف كنیخودرو را در 

B. د.یر پل عابر متوقف كنیخودرو را ز 

 

 

 به خانه/محل كاربازگشت 

 باشد.یك چالش می یو هم از نظر روح یبرگشت به خانه هم از نظر جسم

 :یشنهادات كلیپ

 و  یگرروش دادن برره اطالعررات فررور    ینررد را برررا كیكررار مرر  یبرراتر یرویررو بررا نیررك رادیرر

 د.ید همراه خود داشته باشیگزارشات جد

 د.ییاستفاده نما یایقوه باطرك چراغیده، از یدبیخانه آس یبازرس یبرا 

 د یر تول یكره براتر   یاد قبل از ورود به خانره روشرن شرود، چرون جرقره     یتوجه: چراغ قوه با

 اند باعث انفجار شود.تویكند در صورت وجود گاز در خانه میم

 د.یباش یسم یوانات مخصوصا مارهایمراقب ح 

 د.ییات خود استفاده نماید كننده حیتهد یهاتیگزارشات فور یاز تلفن تنها برا 

 بررق   یهرا میا، سر یزش اشر ید مراقب ریط خارج شوید از محید. اگر بایاز استرس دور بمان

 د.یسست باش یهاروادهیها و پها، جادهوارها، پلیده و دیدبیآس
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 قبل از ورود به خانه

ده، یر دبیآسر  یرویر از جملره خطروط ن   ید و مروارد یر منزل را برو یط خارجیرامون محیبه دقت پ

 د.یینما یساختمان را بررس یدگیدبینشت گاز و آس

ك بررازرس مرراهر یررد، قبررل از ورود برره خانرره خررود را توسررط  یررمحررل شررك دار یمنرریاگررر دربرراره ا

 د.یینما یس سازه، بازرسك مهندیا یساختمان 

 د، اگر:ید داخل خانه شوینبا

 د.یگاز استنشاق كرد یبو 

 مانده است.یل اطراف ساختمان باقیاز س یآب ناش 

 اند.ص ندادهیمن تشخین آن را ایده و مسئولیدبیآس یسوزخانه شما براآر آتش 

 

 رفتن به داخل خانه

د. بره  یر ا انجرام نده یر د انجرام داده  یر شرما با د موارد مشخص اسرت كره   یشویكه به خانه وارد میزمان

 د.یینما یها را بررسبیدقت داخل خانه شده و آس

 د:یینما ید در خانه خود بررسیاست كه شما با یگرید یزهایر چیموارد ز

 را براز   د، پنجرره یدیس شرن یهر  یا صردا یگاز استنشاق كرده  یكه بویدر صورت .یعیگاز طب

د. یگاز را از خارج ببند یدر صورت امكان فلكه اصل د. یعا محل را ترك كنیكرده و سر

ان گرراز را از فلكرره یررد اگررر شررما جریررریه خررود، بررا شررركت گرراز تمرراس بگ یاز منررزل همسررا

د یگار نكشید. سیاز داریبازكردن دوباره آن ن یك متخصص براید، به یاقطع كرده یاصل

كره مطمرئن   یترا زمان ده خرود  یر دبیروشرن نمرودن خانره آسر     یا مشرعل بررا  یو از نفت، شمع 

 د.ییر مواد قابل احتراق وجود ندارد، استفاده ننمایا سایگاز  ید نشتیشو

 نكره بردنتان   ید مگرر ا ییر را چرك نما  یكر یسرتم الكتر یسا فرسووده.  یو لخوت   یهامیها و سجرقه

د. در صرورت امكران،   یخود مطمرئن نباشر   یمنیا از اید یستاده باشیس باشد، درون آب ایخ

 د.ییوز قطع نمایرا از جعبه ف تهیسیان الكتریجر

د. یر افرت كمرك تلفرن بزن   یدر یش آمد، ساختمان را ترك كرده و برایپ یمنیر ایت غیاگر موقع 

 یك بازرسر یر د ممكرن اسرت بره    یر مرن اسرت روشرن نكن   ید ایر اكه مطمئن نشدهیچراغها را تا زمان

 دا نشود.یاز پیخانه شما ن یكشمیاز س یكیالكتر
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 به نظرر آمدنرد كره امكران      یها طورن تركیاگر اان و سقف. ساختم یدودكش، پ یهاترك

 د.یعا محل را ترك كنیختن ساختمان وجود دارد، سریفرور

 قطررع یوز اصررلیرران برررق را از جعبرره فیررس بودنررد، جریل خرریكه وسررایدر صررورت ل:یوسووا ،

 ط خارج خشك شوند.ید در محیز درآورده و اجازه دهیل را از پرید. سمس وسایكن

 یكر یسرتم الكتر ین سید. همچنر یر ك متخصص آنها را چرك كن یها توسط اده دوباره آنقبل از استف

 د.یینما یان انداختن دوباره برق بررسیك برقكار، قبل از به جریله یرا بوس

 د. قبرل  یر آب را ببند یاند، فلكره اصرل  دهیب دیها آسكه لولهیدر صورتستم آب و فاضالب. یس

 تواند آلوده باشد. ید آب میكن یهماهنگ ین محلیبا مسئول یاز استفاده از هر آب

 د.یزیفاضالب سالم هستند، آب را در توالت نر یهاد كه لولهیستیكه مطمئن نیتا زمان

 ا یر انرد  د آلوده شدهیرا كه مظنون یگریو مواد د ییتمام ماده غذار مواد. یو سا ییمواد غذا

 د.یزیرون بریاند را بل قرار گرفتهیاز س یدر تماس با آب ناش

 یریجلوگ ین خانتان آب گرفته شده است، برایرزمیكه زیدر صورت ن خانه شما.یرزمیز 

 ك سوم آب را(ید.  روزانه معموال ییب، آب درون آن را به خارج پم  نمایاز تخر

واره یر م ممكرن اسرت د  یه كنر یر رامون از آب اشباع اسرت، آب چراه را تخل  ین پیكه زمیاگر هنگام

 زد.یچاه فرو بر

 د. یها باشنتیا از كابیختن اشیمراقب فرور باز. یهانتیكاب 

 Clean up houswhold chemical spillله یرا كرره ممكررن اسررت بوسرر یا ی. اشرر

 یافتیا بازید. اشیینما یآلوده شده باشند، ضدعفون ییایمیا مواد شیها یفاضالب، باكتر

 د.ییز نمایرا هم تم

 د. فرراكتور یررریهررا عكررس بگیرابرراز خسررارات و خد. یووریمووه خووود تموواس بگ یبووا اداره ب

 د.یر را نگاه داریو تعم یسازمربوط به پاك یهانهیهز

 

 ات وحشیوانات و حیمراقبت از ح

-یم مر یات وحش را وخر یح ینیبشیرقابل پیعت غیات و طبید كننده حیتهد یهاتیسانحه و موقع

 د.ینما

 د.یروبرو شوات وحش ید كه چگونه با حیاموزیحفاظت از خود و خانوادتان ب یبرا

 

 هادستورالعمل
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ا اداره یر وانرات  یكنتررل ح  ید. برا اداره محلر  یك نشرو یكمك كردن، نزد یوان مجروح برایك حیبه 

 د.یریتماس بگ یعیمنابع طب

 از  یوانرات وحشر  ید. حیر نجرات آنهرا ترالش نكن    یا بررا یر د یر ندازیرا به دام ن یوانات وحشیح

ل، به مناطق مرتفع خانره پنراه   یاز س یناش فرار از آب یها اغلب براجمله مارها و راكن

 مانند.یز همانجا مین ررفتن آب نییبرند پس از پایم

نكرره راه یا ایررد یررك پنجررره را برراز بگذاریررد. یوانررات مواجرره شرردیاز ح ین حررالتیاگررر شررما بررا چنرر

 رود.یرون مید. احتماال خودش بیآنها قرار ده یبرا یفرار

ن یررد در ایرروان در خانرره بمانیررد. ممكررن اسررت ح ییررنماوان اجتنرراب یررگرررفتن ح یاز تررالش برررا 

 د.ییتماس حاصل نما یعیا اداره منابع طبیوانات یصورت با اداره محل كنترل ح

 را متوجره   یتوانرد خطررات جرد   یوان مر یر د الشره ح یر وان مرده را حركت دهید حیتالش نكن

 سالمت شما كند. 

 هرا و  كسرب كمرك   یت بررا ا بخرش بهداشر  یر خرود   یمحلر  یط اضرطرار یت شرایریبا دفتر مد

 د.یریها، تماس بگییراهنما

 د.ییرا طلب نما یپزشك یفور یهاد، مراقبتیده شدیگز یوانیكه توسط حیدر صورت 

 

 و كمك در سانحه یاریطلب هم

كسرب اطالعرات    یهرا بررا  ر رسانهیو و سایون، رادیزی، توجه به اخبار تلویابیدر تمام دوره باز

 یادیر ت زیر اهم یشروند، دارا یع میتوز یمال یهاغذا، پوشاك، كمككه در آن  ییهادرباره مكان

 باشد.یم

ار یر توانرد در دسرترس باشرد، در اخت   یكره مر   ییهرا را درباره انواع كمرك  یر اطالعات كلیبخش ز

 دهد:یشما قرار م

 

 میكمك مستق

ر یر د زهرا شرامل مروار   از سازمان یها ممكن است از طرف تعدادم به افراد و خانوادهیكمك مستق

 باشد:

 هالل احمر 

 ارتش 

 داوطلب یهار سازمانیسا 
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 د.ینماین میمنطقه را تام یها، غذا، سرپناه، كمك به پاكسازن سازمانیا

 

 ینقش دولت مركز

-هرا برا سراختن خانره    كمك به اشرخاص و خرانواده   یهم برا یدولت مركز د،یار شدیدر سوانح بس

هرا فراخوانرده   ر كمكیبا سود كم و سا یمال یهاوام و كمك یكردن، اعطا ییراهنما موقت، یها

 شود.یم

 د.ینمایدارد كه مشاغل كوچك و كشاورزان كمك م ییهان برنامهیهمچن یدولت مركز

 

 با سانحه ییارویرو

 یناشر  یمال یرانگرتر زا فشارهایو یحت یكه سانحه با خود همراه دارد گاه یایصدمات روان

 باشد.یم یشزل و اموال شخصرفتن خانه، نیاز خسارت و از ب

 

 درك سانحه

 ر آن قررار  یتحرت تراآ   یكنرد بره شركل   یا آن را تجربره مر  یر نرد  یبیرا مر  یاكه سرانحه  یهر كس

 خواهد گرفت.

 ت.یا یعیطب یك امریخود، خانواده و دوستان نزد یمنیدرباره ا یاحساس نگران 

 هستند. یادر عیدر حوادث غ یعاد ییهاالعملد، عكسیت شدیغم اندوه و عصبان 

 كند.یتان كمك میابیداشتن دانش درباده احساسات شما به باز 

 كند.یتان، به درمان شما كمك میهاییتمركز بر قدرت و توانا 

 قبول كمك از طرف جامعه و منابع 

 باشد.یازها مین نیبا ا یارویمختلف رو یهامتفاوت و روش یازهاین یدارا یهر شخص 

 رند.یگیامدها و عواقب سانحه قرار میر پیتحت تاآشتر یكودكان و افراد مسن ب 

  ب یتواننررد آسرریننررد، مرریبیهررا مر ق پوشررش رسررانهیررك سرانحه را از طر یرركرره  یاشخاصرر یحتر

 نند.یبب

 مشرراوره تمرراس  یا مشرراوران متخصررص برررا یرر، ادارات داوطلررب یمررذهب یهررابررا سررازمان

 یهرا توانرد كمرك  یده مر یر دبیدر منطقه آسر  یو استان یمحل یهان دولتید. عالوه برایریبگ

 را انجام دهند. یامشاوره
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 یط اضطراریدر شرا یه اماكن مذهبینكته در مورد تخل 50

 

دارای مراحل گوناگونی است  یط اضطراریدر شرا یدستور تخلیه در اماكن مذهب -1

 و نیازمند برنامه ریزی جزء به جزء است. 

ولیت دستور تخلیه را مسئ یقبل یطبق برنامه ریزی ها یمذهب یات هایران هیمد -2

 دارند كه باید پس از مالحظه دقیق عوامل و عناصر درگیر صورت گیرد. 

ها که مخاطرات بدیهی و روشن هستند، نیاز به تخلیه ضروری  ی موقعیتدر برخ -3

خواهد بود. در شرایط دیگر، تخلیه احتیاطی ممکن است برای جلوگیری از یک 

 خطر مورد انتظار، موجه باشد.

اط خاص در حوادثی مانند انتشار گازهای سمی و مواد خطرناک یاحت یستیبا  -4

 رد. یصورت گ

سطوح گوناگون تخلیه )محدود مثل آتش  یبرنامه ریزی تخلیه افراد باید برا -5

 سوزی كوچك تا گسترده مثل نشت گاز( انجام گیرد. 

برنامه باید قابلیت انعطاف کافی برای سازگاری و انطباق با همه سوانح و  -6

 رانهای طبیعی و ساخته بشر را داشـته باشـند. بح

ن كه چه یبه عوامل زیادی دارد؛ مثاًل ا ینیاز به تخلیه و شرایط انجام آن بستگ -7

 روزی از هفته یا چه ساعتی از شبانه روز باشد.

 یتخلیه را نم یكنند اما برخیم یبعضی افراد خودشان با برنامه تخلیه همكار  -8

هشدار داده شود و در موردشان به سرعت تصمیم گیری د به آنان یپذیرند كه با

 نمود. 

اولین نیازمندی برای برنامه ریزی تخلیه، داشتن اطالعات درباره جمعیتی است  -9

 که در مخاطره قرار گرفته اند. 

 دارد.  یت خاصیآموزش این امر اهم ینقش رسانه های خبری برا  -11

ا استفاده از سوت یبلند  یامثل اعالم كردن با صد ییه با روشهایاعالن تخل  -11

 بزرگتر قابل انجام است. یخطر یا آژیر در مكانها

در برنامه تخلیه باید نقاطی که باید جمعیت تخلیه شده در آنجا جمع شوند،   -12

، نقاط و  یخروج یبه درها یدسترس یرهایراهها و شیوه های تخلیه و مس

نین نقاط جایگزین برای مراکز کنترل ترافیک وسایل نقلیه باید تعیین شود. همچ
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راههای تخلیه در سوانحی که راههای اصلی مسدود شده اند، باید در نظر گرفته 

 شود.

نقاطی که در مسیرهای تخلیه قرار دارد و ممکن است مسدود شوند، باید   -13

شناسایی و تجهیزاتی که برای پاکسازی مورد نیاز است در دسترس باشد. پلیس 

ر شناسایی این نقاط کمک کننده باشد و در جهت نحوه می توانند د یا آتش نشانی

 تخلیه و راههای آن راهنمایی های درستی ارائه دهند.

رند از جمله یژه قرار گیه مورد توجه ویر در تخلیب پذیافراد آس یستیبا  -14

 كودكان؛ معلوالن؛ افراد سالمند و زنان باردار.

 ه بهره برد.دیتوان از كمك داوطلبان آموزش دین برنامه میدر ا  -15

ه باید کنترل ترافیک و رفت و آمد مردم را مورد توجه قرار دهد یبرنامه تخل  -16

 رد. یج محالت كمك بگیا بسی یانتظام یروهاین جهت از نیو در ا

میزان توانایی جامعه برای مقابله با هر وضعیت بحرانی مستقیمًا به اطالع   -17

 رسانی به مردم و میزان آمادگی آنان بستگی دارد.

 


