
 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

  

  پاسخ بهداشت محيط عمليات ملي برنامه 

 هادر باليا و فوريت

  
  :تهيه كنندگان

  رضا غالمي مهندس سيد، محراب آقازاده مهندسي، دكتر كاظم نداف

  مهندس فاطمه فلكي، مهندس شيدا ملك افضلي، مهندس عليرضا عليمحمدي

  س علي گورانيمهندس غالمرضا شقاقي، مهند

  

  

  مركز سالمت محيط و كار
  1390زمستان 

  
  

  :با مشاركت
  ي معاونت بهداشتواحد مديريت و كاهش خطر باليا   
  كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه   
  دپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران   
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  :دمهمق

هاي اخير باليا  از تجربه. نوع آن در كشور ما رخ داده است  31بليه شناخته شده حداقل  نوع 42ايران جزءكشورهاي بالخيز دنياست و از  
ايم كه بال خبر نمي كند ولي هشدار مي دهد و بايد هشدارها را جدي گرفته و همواره آماده  در كشور عزيز جمهوري اسالمي ايران آموخته

ضطرار شامل پيش بيني سرويسهاي بهداشتي، تامين آب سالم و بهداشتي، جنبه هاي ضروري مديريت بهداشت محيط در مواقع ا .باشيم
 دفع مناسب فاضالب و مدفوع انساني،كنترل ناقلين وآفات، بهداشت مواد غذايي و برآورد ميزان خطرات اپيدمي پس از وقوع باليا، مقابله با

ريزي وسيع  نبه هاي واكنش بر شرايط اضطراري، به برنامهدر اين مكتوب سعي شده عالوه بر ج .مي باشد... حوادث پرتوي و شيميايي و
هاي  آنچه كه در باليا همواره ثابت است هزينه.جهت كاهش اثرات بالياي طبيعي مبتني بر زير بناي مهندسي بهداشت محيط پرداخته شود

برخي از اين هزينه ها . واره بپردازندهنگفت مالي و اجتماعي  مي باشد كه دولتمردان و مردم در جهت ترميم اثرات باليا بايستي هم
پيامدهاي وخيم بهداشتي ناشي از افزايش فقر،تنگدستي و استانداردهاي رو به كاهش زندگي اكثر افراد و تباهي تركيب و ماهيت محيط 

ش اطمينان از آب و مواد ها و كاهفقر و تنگدستي، سوء استفاده از منابع طبيعي، از بين بردن جنگل آن،نتيجه . زيست را به همراه دارد
شدت و نوسانات وقوع حوادث . كنند اي ايجاد مي هاي جديد، خطرات تازه صنعتي شدن سريع و تكنولوژي .غذايي مناسب و بهداشتي است
نظير  اي و شيميايي در چند دهه گذشته، شاهد باليايي با افزايش بكارگيري انرژيهاي نوين مانند هسته. تكنولوژيكي رو به افزايش است

كه ناشي از جابجايي جمعيتها  1بالياي پيچيده. ايم كه توانايي مقابله با آنها بسيار پايين بوده است حادثه چرنوبيل روسيه و بوپال هند بوده
نايي بوده نيز ارائه خدمات سريع بهداشت محيط را مي طلبد كه بعضاً به واسطه وجود نيازهاي ضروري و بسيار و عدم توا... جنگ و بواسطه

) زيست محيطي، اقتصادي و سياسي( عالوه بر اين دگرگونيهاي جهاني.گيرد در ارائه مناسب اين خدمات، ارائه خدمات ناقص صورت مي
البته نبايد از نظر دور داشت كه تاثير مشاركت جامعه و شهروندان در .يك نظام يكپارچه را براي مديريت شرايط اضطراري ايجاد كرده است

هاي جاري جهت انتقال آموزشهاي الزم به مردم جهت  استفاده مناسب از بستر برنامه. ه از اهميت به سزايي برخوردار استمديريت حادث
اليته . اجتماعي حاصل از باليا را تا در صد بااليي كاهش دهد- توانمند سازي آنها در مقابله با شرايط اضطرار مي تواند زيانهاي اقتصادي

اين مكتوب فاكتورهاي  .براي كاهش اثرات بالياي طبيعي به دست آمد 1990ي بين المللي دهه  ريت بال با بيانيهنقطه عطف موجود در مدي
فيزيكي و اجتماعي مهم بهداشتي را تعيين كرده و عمالً با تشريح خدمات قابل ارائه توسط واحد بهداشت محيط امكان كاهش آسيب 

اميد است با به كارگيري مناسب اين برنامه بتوانيم از آالم و اثرات باليا و حوادث . كند نوان ميها ع پذيري جوامع را در چارچوب اين برنامه
  .بر جامعه بكاهيم

  
EOP هايتو فور ياو كاهش خطر بال يريتواحد مد يفن يو با هماهنگمركز سالمت محيط و كار در  ينجانبحاضر با تالش همكاران ا 

را بر  يرمترقبهبهداشت كارگروه سالمت در حوادث غ يتهكم يتكه مسئول يرمان و آموزش پزشكدر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، د
انتظار  يو شهرستان يدر سطوح استان يعلوم پزشك هايحوزه در دانشگاه ينو كارشناسان ا يرانمد يهاز كل. ن شده استيعهده دارد، تدو
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. قرار دهند يابال هايها و تمرينآموزش يداده و آن را مبنا يقخود تطب يحلو م يمنطقه ا يطحاضر را با شرا EOPدر مرحله اول  روديم

محترم بهداشت  ينمعاون ييدشده و به تا ينيبازب ينفعانذ يهبا مشاركت كل يكبارماه  6 يفاصله زمان با EOP ينانتظار است ا ينهمچن
  .شوديم يقدردان يرنامه كشورب يبه جهت ارتقا يعلوم پزشك هايخوراند دانشگاهاز پس يشاپيشپ. برسد

  

  ندافي  كاظمكترد

  رييس مركز سالمت محيط و كار
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  : ابقه برنامهس

بعد . تدوين و در اختيار كليه ذينفعان قرار گرفت 1382اولين بسته خدمت بهداشت محيط در باليا و شرايط اضطرار بعد از زلزله بم در سال 
 .اليا به صورت يكنواخت و با انسجام بيشتري به خدمات گيرندگان ارائه گرديداز آن خدمات ارائه شده در ب
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ضروري است و بايد يك  EOPها در تدوين و اجراي موفق آني كه مشاركت ها و افرادسازمان

  : دريافت كنندنسخه از آن را 

  هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاهمعاون بهداشت  •

  هاها و شهرستانسالمت محيط و كار در سطح وزارت، دانشگاه مركز •

در سطح وزارت، ) كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه(واحد مديريت و كاهش خطر باليا در معاونت بهداشت  •
 هاها و شهرستاندانشگاه

 هاو شهرستانها دبيرخانه كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه در سطح وزارت و دانشگاه •

 هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاه) EOC/مركز هدايت عمليات بحران( مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي •

 سازمان مديريت بحران كشور •

 سازمان پدافند غير عامل كشور •

  هاها و شهرستانواگير در سطح وزارت، دانشگاه يهايمركز مديريت بيمار •

  هاها و شهرستانعه در سطح وزارت، دانشگاهدفتر بهبود تغذيه جام •

 هاها و شهرستانهاي غيرواگير در سطح وزارت، دانشگاهمديريت بيماري واحد •

 هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاهو مدارس  خانواده ،جمعيت دفتر سالمت •

 هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاه آزمايشگاه مرجع سالمت •

 هاها و شهرستانرتقاي سالمت در سطح وزارت، دانشگاهدفتر آموزش و ا •

 هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاه دفتر سالمت رواني اجتماعي و اعتياد •

 هاها و شهرستانمركز مديريت شبكه در سطح وزارت، دانشگاه •

 هاها و شهرستان مديركل مديريت بحران در استان •

 هاتانها و شهرس جمعيت هالل احمر در استان •

 هاها و شهرستان در استان) ره(كميته امداد حضرت امام  •

  هاها و شهرستان در استانسازمان بهزيستي كشور  •

  وزارت جهاد كشاورزي •

  وزارت بازرگاني  •

 شهرداري ها •

 وزارت نيرو •
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 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران •

 سپاه پاسداران جمهوري اسالمي ايران •

 ها مني شهرداريسازمان آتش نشاني و خدمات اي •

 سازمان انرژي اتمي ايران •

 سازمانهاي خيريه و مردم نهاد •

 دفتر سازمان جهاني بهداشت در جمهوري اسالمي ايران •

 دفتر يونيسف در جمهوري اسالمي ايران •

 در جمهوري اسالمي ايران  UNHCR,UNDP ،WFPدفاتر  •
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  :بيانيه هدف

ي سالمت محيط وكار جهت مداخالت در سطوح دانشگاهي، قطب و ملي براي مقابله با با توجه به آنكه سازماندهي نيروهاي ستاد فوريتها
ازگسترش  به منظور جلوگيري) اي، شيميايي و بيولوژيكهسته(آورزاد  انسان ساخت يا فن و...) ها و  اپيدمي سيل، زلزله،( مخاطرات طبيعي

اي  ي از اهميت ويژهصدمات انساني بواسطه حوادث شيميايي و پرتوضايعات وانواع خسارات وارده به ويژه جلوگيري از گسترش دامنه 
هاي نيروهاي ستاد فوريت راهبري و سازي، هدايت توانمند" :، برنامه حاضر براي دستيابي به هدف زير تدوين گرديده استبرخوردار است

حوادث  بازپديد و و ، نوپديدهاي شايعبيماري يدمياپ و پيچيده ، انسان ساخت،طبيعي بالياي به سريع واكنش سالمت محيط و كار كشور در
  ".هاآنسوء  اثرات كاهشمنظور  ي بهيشيميايي و پرتو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

63 

  : شرح وضعيت

با توجه به آنكه اين برنامه در . هاي كشور در پيوست آمده است شاخص هاي مهم حوزه بهداشت محيط و مقادير آن به تفكيك دانشگاه
 .ي گردد بديهي است پس از ابالغ اين برنامه در سطح دانشگاه ها و شهرستان ها جزئيات مربوطه محلي اضافه خواهد شدسطح ملي تهيه م

،گردباد و  آتشفشان ،زلزله، سيل، طوفانمانند (اثرات مخاطرات طبيعي و همچنين انسان ساخت كه برخي به طور ناگهاني رخ مي دهند 
و وسعت  بستگي به شدت، مدت ،)مانند خشكسالي(  جي و كند منطقه اي را تحت تاثير قرارمي دهدوبرخي ديگر به طور تدري) توسونامي

  .ردداتحت پوشش  منطقه 
  

 :به آنها مي پردازد EOPانواع مخاطراتي كه اين 

 زمينرانشو  سيل، زلزلهمخاطرات طبيعي  •

 ييپرتوو  شيمياييمخاطرات انسان ساخت  •

  

 :و حدود مناطقي كه آسيب خواهند ديد احتمال و سطح آسيب مورد انتظار

اي كه حادثه  به خارج از منطقهي تواند وسعت حادثه م ،به منطقه حادث شده عالوه بر آسيب) يايي و پرتوييشيممانند (مخاطرات بعضي  در
ايي و داراي منشاء پرتويي بكار ، كارخانجات توليدكننده مواد شيمي)مراكز پرتو نگاري( هانقاطي مانند بيمارستان. كندرخ داده نيز سرايت 

از جمله مناطقي ... ، استخرها و )بهره مند از گاز كلر در گند زدايي( هاي آب و فاضالب ، تصفيه خانه...)ها و پااليشگاه(رفته در تاسيسات 
جمعيت تحت و  مرتبط ، مواد و تجهيزات تخصصي)پيوست( با توجه به جدول محاسبات نيروي انساني .هستند كه در معرض خطر ميباشند

  .وردهاي الزم را انجام دادبرآميتوان براي هر سطحي از آسيب پيوست  تاثير در جداول مرتبط
 

كه با (تامين مي شود ) آب سطحي و چاه(آبي كه بوسيله سيستم تامين آب و شبكه آبرساني از منابع مرتبط بر اساس سناريوي پايه، 
هاي بسياري از خانوارها تخريب مي شود و سيستم جمع آوري  ها و حمام توالت. كال خواهند شددچار اش) هاي متعدد همراه استشكستگي

شبكه برق رساني نيز . در اين مناطق احتماال اتفاق خواهد افتاد...) وبا، اسهال و ( بيماريهاي روده اي .فاضالب غير قابل استفاده خواهد شد
 مراكز بهداشت و پايگاهاي بهداشتي ،آب و فاضالب( انساني سيستم خدماتينيروي . ددچار آسيب شده و برق در اكثر مناطق قطع ميشو

تعدادي از . احتمال پرتوگيري نفرات وجود دارد .بدليل آسيبهاي وارده قادر به ارائه خدمات به نحو مطلوب نخواهند بود...) ،شهرداري و 
هاي آنها به ماده راديواكتيويته  تعدادي هم احتمال آلودگي بدن و لباس شوند وگيري ميپرتو )تيپيك( نفرات در حد داشتن عالئم ظاهري

جهت وزش باد و  ،حجم مخزن .مي شود...) آبزيان و  دام، مواد غذايي، هوا، خاك، آب،( موجبات مواجهه و يا آلودگي محيط اطراف .است
 به افراد غير ساكن در محل .حادثه ديده مي شودخطر جدي براي منطقه ) پايداري شرايط جوي( هوا الاحتما نزديك شدن به غروب

سردخانه ها،كارخانجات،  .خواهند شد...) سرفه، عطسه و(دچار عالئم تنفسي گاز كلر احتماال اين مسافرين  .بايد توجه شود...) ين و مسافر(
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كز بهداشتي شهري و روستايي در باليا غير ها، خانه هاي بهداشت و مرا هاي ذبح دام و طيور، بيمارستان انبارهاي مواد غذايي، كشتارگاه
ايستگاه هاي سنجش آالينده هاي هوا، براي  .استان مجاور لغو مي شود 10عمليات پروازي كليه پروازها  تا شعاع . قابل استفاده مي شوند

ذرات گرد و غبار در خطوط انتقال نشست  .برابر استاندارد را احتماال نشان خواهد داد 1845مقادير ) PM10 و PM2.5(آالينده ذرات معلق 
شبكه آبرساني  .برق شبكه سراسري  روستا ها و مراكز استان ها قطع مي شود.نيرو فشار قوي در منطقه باعث اتصال شبكه  ها ميشود 

ه اند در شبكه آبفاي روستاهايي كه دچار قطع برق شد .شهري در نقاطي كه دچار قطع برق شده اند بدليل عدم پمپاژ قطع خواهد شد
قطع برق در شهر ها و روستاها  .آبرساني به خانوارها دچار مشكل شده و سيستم گندزدائي آب قطع و عمل كلرزني دستي صورت مي گيرد

، مراقبت هاي درماني در نتيجه زنجيره هاي سرد. ن برسدباعث ميشود ذخيره موتورهاي برق براي كمك به بخش بهداشت و درمان به پايا
بدليل حجم زياد گرد و غبار كه در تصفيه خانه هاي شهر  .در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني با مشكل مواجه مي شودو بهداشتي 

نشست خواهد كرد ، درجه كدورت آب باال رفته در مراحل تصفيه آب شرب براي اين شوك در حوضچه هاي ته نشيني و تصفيه پيش بيني 
بدليل شكايات قلبي و تنفسي  .كاهش يافته است% 43صفيه آب آشاميدني در شبكه آبرساني به ميزان صورت نگرفته است و دقت مراحل ت

بدليل قطع (و مواد غذائي ) ناشي از تصفيه كامل آب آشاميدني و كلرزني آن(بدليل آلودگي آب .بار مراجعين اورژانس افزايش خواهد يافت
بار بيماريهاي عفوني منتقله از آب و غذا افزايش خواهد يافت مثال ) مواد لبني و پروتئيني برق و شرايط نگهداري و انبار مواد غذائي خصوصاً

در استان ديگر ممكن است بدليل گرماي زياد مشكل بيماريهاي  .برخي از استانها با طغيان التور و  اسهال كودكان مواجه خواهيم شد
  .طغيان حصبه و اسهال در استان  مواجه شويمعفوني منتقله از آب خصوصاً ناشي از يخ باال رفته و با 

  
در . براي كل كشور تدوين گرديده و هر دانشگاه بايد آنرا با توجه به جمعيت تحت پوشش محلي نمايدبعنوان يك چهارچوب اين برنامه 

اين برنامه ارائه  .گردندارائه خدمات بحث گروه هاي سني و جنسي مطرح نيست و كليه آحاد جامعه از خدمات ارائه شده بهره مند مي 
است و با توجه به ...) صنف و  نژاد،   قوم، (خدمات بهداشتي در قالب برنامه هاي ستاد فوريتهاي سالمت محيط و كار براي كليه اقشار جامعه 

كي به شكل ها با هماهنگي وزرات بهداشت درمان و آموزش پزش هاي خاص در حوزه تحت پوشش هر دانشگاه ميتواند بعضي بخش ويژگي
  .محلي اقدام شوند
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  :هافرضپيش 

  :ظرفيت هاي موجود

 در فيلد ) كارشناس ارشد و دكتراي بهداشت محيط، كارشناس، كاردان( نيروي انساني متخصص •

كز بـه  كه بهتر است با توجه به توصيه هاي پدافند غير عامل اين مرا )هفته 2حداكثر براي ( تجهيزات و مواد مصرفي در حداقل ممكن •
 .حداكثر خودكفايي ارتقا يابند

  شرح وظايف و چك ليست نيروها براي مقابله با باليا •

  

 : در برنامه هاي موجود نقاط قابل ارتقا

به نظر مي رسد يكي از مشكالت مهم كمبود هماهنگي بين ) محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي(با توجه به سطوح پاسخ دهي  •
 .بال مي باشد دستگاه هاي متولي در زمان

و برون بخشي جهت تقسيم وظايف سازمانها در باليا علي رغم چند بخشي بودن توافقنامه هاي همكاريهاي درون بخشي انعقاد  •
 .مديريت باليا و فوريت ها ضروري به نظر مي رسد

 نيروي انساني كافي در حوزه بهداشت كشور براي رويارويي با باليا كمبود تجهيزات و •

ها، كارخانجات و انبار مواد شيميايي و پراكندگي مواد سمي و شيميايي خطرناك و مواد هاي كافي در مورد كارگاه دادهكمبود  •
 و مردم در معرض آسيب راديو اكتيو

 هاي ستاد فوريتهاي سالمت محيط و كارهاي خارج از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ازفعاليتسازمانآشنا نبودن  •

 در حوزه بهداشت يارتباطي مناسب و كافي در شرايط اضطرار هايسيستمنبود  •

 راههاي ارتباطي و مواصالتي در مناطق آسيب ديده امكان قطع  •
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  :مباني عمليات

 :هماهنگي و اجراي عمليات

رييس  در سطح وزارت، دانشگاه و شهرستان، معاون بهداشتي رييس كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه و •
 .واحد مديريت و كاهش خطر باليا، دبير كميته بهداشت است

واحد مديريت و كاهش خطر باليا در معاونت بهداشت، مسئوليت كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه و  •
 . هماهنگي واحدهاي بهداشتي در باليا را عهده دار است

هاي واگير و غيرواگير، بهداشت محيط و حرفه اي، جمعيت و خانواده، اريواحدهاي بهداشتي شامل مديريت بيم/دفاتر/مراكز •
 .تغذيه، روان و آزمايشگاه عضو كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه هستند

رز مركز و در خانه بهداشت توسط بهو/شهرستاني/كاردانان مربوطه استاني/عمليات هر واحد بهداشتي در باليا توسط كارشناسان •

 . گيردحاضر انجام مي EOPبر اساس 

 . شوددر صورت نياز براي اجراي عمليات بهداشتي از رابطين بهداشت و نيروهاي داوطلب استفاده مي •

 .دبيرخانه كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه مسئوليت هماهنگي كميته هاي كارگروه را عهده دار است •

محل استقرار نماينده معاونت بهداشت و مرجع ) وزارت، دانشگاه و شهرستان(طح در هر س) EOC(مركز هدايت عمليات بحران  •
 . هاي الزم استدريافت و انتشار اطالعات در زمان باليا و هماهنگي

 EMSها، محيط، تغذيه و است كه توسط تيمي متشكل از واحدهاي بيماري "ارزيابي سريع"در آغاز هر حادثه، اولين اقدام  •

 .است  EOCهماهنگي ارزيابي سريع بعهده .گيردانجام مي

اين . انجام گيرد) بر اساس شرايط فيلد(هاي زماني مشخص الزم است متعاقب ارزيابي سريع، ارزيابي هاي بهداشتي با دوره •
زلزله بم بعنوان مثال در شرايط مشابه (شود ها تنها شامل فاز حاد پاسخ نبوده و بخشي از فاز بازيابي را نيز شامل ميارزيابي
 ).ماه 12حدود 

تدوين  (Incident Action Plan / IAP)متعاقب هر حادثه، بر اساس نتايج ارزيابي سريع بايد برنامه عمليات حادثه  •

نتايج ارزيابي فيلد، برنامه عمليات ) و ب EOP) با استناد به الف IAPبرنامه كلي را بيان مي كند و  EOPدر واقع . شود
 . مخاطره در منطقه جغرافيايي مورد نظر را بيان مي كنداختصاصي پاسخ به يك 

 . سامانه فرماندهي حادثه است "ريزيمسئول بخش برنامه"در هر سطح بعهده   IAPمسئوليت تدوين  •

  

 :سطوح فوريت

. شودسطح مربوطه مشخص مي EOCسطوح فوريت در سطح وزارت، دانشگاه يا شهرستان بر اساس سطوح تعيين شده توسط  •
  .انشگاه يا شهرستان بايد به ازاي هر سطح فوريت، اقدامات الزم را تعريف نمايدهر د



 
 

67 

بندي فوريت بر در هر مركز بهداشتي شامل خانه بهداشت، پايگاه بهداشت و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي، سطح •
 : شوداساس معيارهاي زير انجام مي

 

  تعريف سطح فوريت
E0 شرايط عادي 
E1  درصد تخريب يا اختالل عملكرد مركز 20ازكمتر  
E2  40-20درصد تخريب يا اختالل عملكرد مركز 
E3   40-70يا تخريب بخشي از مناطق مجاور   /درصد تخريب يا اختالل عملكرد مركز و  
E4  يا تمام تخريب تمام مناطق مجاور /درصد تخريب يا اختالل عملكرد مركز و70بيش از  
E5 ر از مناطق مجاورتخريب فرات 

 

  :سطوح هشدار

و با هماهنگي  EOCتوسط ) بخصوص مخاطرات آب و هوايي مانند سيل، طوفان، خشكسالي(سطوح هشدار ويژه هر مخاطره  •
 . شودتعريف مي) عمدتا سازمان هواشناسي(سازمان هشدار دهنده 

يا تقسيم بندي بر مبناي رنگ هاي قراردادي مثال  "اخطاريه/ اعالميه ": سطوح هشدار معموال بصورت هاي زير تعريف مي شود •
  "قرمز/ نارنجي / زرد "

 . الزم است اقدامات متعاقب هر سطح هشدار در سطوح استاني، شهرستاني مراكز بهداشتي تعريف شود •

 

 :اعالم شرايط اضطراري و فعال شدن سامانه فرماندهي حادثه

هي حادثه در مخاطراتي كه معاونت بهداشت بايد فعال شود، به ترتيب بر اعالم شرايط اضطراري و فعال شدن سامانه فرماند •
 :اساس فرآيند زير انجام مي گيرد

o  از"EOC  معاونت بهداشت و كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث "به  ")بسته به سطح حادثه(وزارت يا دانشگاه
 "غيرمترقبه

o  واحد مربوطه در معاونت بهداشت"به  "در حوادث غيرمترقبهمعاونت بهداشت و كميته بهداشت كارگروه سالمت "از" 

وزارت يا دانشگاه دچار اختالل كاركرد شود، كميته بهداشت ضمن هماهنگي  EOCدر صورت وقوع مخاطراتي كه به هر دليل  •
 . شودبا كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه و ستاد مديريت بحران استان يا شهرستان فعال مي

، رييس مركز يا )شامل خانه بهداشت، پايگاه بهداشت و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي(اكز بهداشتي در سطح مر •
- حادثه در سطح مركز اتفاق بيفتد مانند آتش) 1: هاي زير برعهده داردجانشين وي مسئوليت اعالم شرايط اضطراري را در حالت

عليرغم وقوع حادثه در منطقه، كسي مركز را مطلع ) 3ز سايرين مطلع شود، مركز از وقوع حادثه در منطقه زودتر ا) 2سوزي ، 
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سازي سامانه فرماندهي حادثه، اطفاي مثال فعال(در هر يك از موارد فوق، مراتب پس از انجام اقدامات حياتي . نساخته است
 : ودش، فورا توسط رييس مركز يا جانشين وي به مراكز ذيل اطالع داده مي)حريق يا تخليه

o ستاد مركز بهداشت شهرستان 

o EOC  دانشگاه 

o EOC  منطقه 

 

 :اعالم اتمام شرايط اضطراري

 . گيرداعالم اتمام شرايط اضطراري در هر سطح، فقط توسط سطح باالتر انجام مي •

 

  : (ICS)سامانه فرماندهي حادثه 

اين . يجاد سامانه فرماندهي حادثه هستندموظف به ا) از سطح مركز بهداشت استان تا خانه بهداشت(كليه مراكز بهداشتي  •
 . كنندها جزيي از سامانه كلي فرماندهي حادثه دانشگاه مي باشند و با هماهنگي آن فعاليت ميسامانه

رييس واحد مديريت و كاهش خطر بالياي (فرمانده عمليات بهداشتي در باليا در سطح استان، معاون بهداشت يا جانشين وي  •
 .ستا) معاونت بهداشت

رييس واحد مديريت و كاهش خطر (فرمانده عمليات بهداشتي در باليا در سطح شهرستان، رييس مركز بهداشت يا جانشين وي  •
 .است) بالياي مركز بهداشت شهرستان

 . فرمانده عمليات بهداشتي در باليا در سطح هر مركز، رييس مركز يا جانشين وي است •

. ت عدم حضور، موظف به تعيين يك جانشين مديريت باليا در هر واحد زماني استدر هر مركز بهداشتي رييس مركز در صور •
رييس مركز يا جانشين وي در صورت وقوع شرايط اضطراري . در واقع در هيچ واحد زماني مركز بدون مسئول باليا نخواهد بود

  . موظف به فعال كردن سامانه فرماندهي حادثه در مركز هستند

به ازاي هر موقيعت، يك فرد مسئول و يك فرد جانشين . مراكز بهداشت درماني در ذيل آمده است چارت فرماندهي حادثه •
  . شودتعريف مي

 . دار شودبا توجه به تعداد كم پرسنل در هر مركز يك نفر مي تواند مسئوليت بيش از يك موقعيت را عهده •

در زمان وقوع باليا، هر موقعيت با . و استان نيز وجود داردمشابه چارت فرماندهي حادثه مركز در ستاد مركز بهداشت شهرستان  •
 .همتاي خود در تماس و تعامل خواهد بود
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  چارت سامانه فرماندهي حادثه يك مركز بهداشتي 

 )شامل خانه بهداشت، پايگاه بهداشت و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي(
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   :هاتعيين مسئوليت

  :عبارتند از  محيط عضو تيم ستادي و مديريتي وظايف كاركنان بهداشت
كارشناسان ستادي موظفند عـالوه بـر وظـايف خـود      .ها و بهورزان عضو تيم اجراييآشنايي كامل با وظايف كارشناسان، كاردان )1

  .وظايف كاركنان اجرايي را به خوبي بدانند تا در مواقع لزوم آنها را هدايت و راهنمايي نمايند
كارشناسان ستادي بايد قادر باشند تيم اجرايي را آمـوزش داده و اطالعـات    .ها و بهورزان تيم اجرايين، كاردانآموزش كارشناسا )2

  . خود را به تيم منتقل نمايند
رنامـه  ب وانـايي تلذا كارشناسان سـتادي بايـد    .از مشكل ترين مراحل كار است يابرنامه ريزي در بال .تدوين برنامه عملياتي حادثه )3

  .اين كار را تمرين كرده باشند” ته و قبالريزي داش
هاي الزم را آماده و دراختيار داشته باشـند   عملالكارشناسان ستادي بايد از قبل دستور .ها و اطالعيه هاعملالورتهيه و توزيع دست )4

  .را داشته باشندموارد جديد ضروري و در صورت نياز توانايي تدوين 
يد قادر باشند وضعيت موجود را ارزيابي كرده و درخواستهاي خود را متناسـب بـا نيازهـاي    كارشناسان ستادي با .ارزيابي وضعيت )5

  .واقعي پيشنهاد كنند
  بهداشت محيطهاي تيمتامين نيازهاي فني  )6

كارشناسان ستادي بايد با ابزارهاي الزم بطور مرتب عمليـات تـيم اجرايـي را نظـارت و      .نظارت و پايش برحسن اجراي عمليات )7
  .ه و آنها را مدام تحت نظر داشته باشندپايش كرد

لذا كارشناسان ستادي بايـد   .يكي از اساسي ترين مراحل كار در باليا است يارتباط و هماهنگي بين بخش .هماهنگي بين بخشي )8
هاي كمك رساني داشته و در مواقع لزوم از آنها كمك گرفتـه و بـه    هاي عملياتي و سازمان شناخت كافي درخصوص ساير تيم

  .ندنآنها كمك رسا
مختلف با ذكر تاريخ جمـع آوري شـده تـا ضـمن      هايدادهتا پايان عمليات بطور مرتب بايد حادثه از ابتداي  .داده هاجمع آوري  )9

  .بهره برداري از آن براي برنامه هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد
و ميزان موفقيت يا عدم موفقيت مورد بررسي قرار هاي مخصوص ارزشيابي شده  عمليات بايد براساس فرم .ارزشيابي عمليات )10

   .گيرد
  نظارت و راهنمايي در تهيه و تنظيم استاندارد و مقررات و آئين نامه هاي بهداشتي براي آب، فاضالب، زباله و ساير مواد دفعي )11

  
يكي از اعضا كميته بهداشت  مچنين با توجه به نقش محوري كارشناسان بهداشت محيط در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بعنوانه

نقش ها و مسئوليت هاي ساير مراكز و . مي باشد 1كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه، شرح وظايف آنها در زمان باليا به شرح جدول 
  : ستآمده ا 3و موارد برون بخشي در جدول  2 هر واحد مرتبط هستند در جدول واحد هاي درون بخشي وزارت بهداشت و درمان كه با
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  شرح وظايف فعاليت هاي بهداشت محيط از خانه بهداشت تا مركز بهداشت استان - تعيين مسئوليت ها 1جدول 

يف
رد

  

  نوع فعاليت
خانه 
  بهداشت

مركز بهداشتي 
  درماني روستا

ي مركز بهداشت
  شهريدرماني 

مركز بهداشت 
  شهرستان

مركز بهداشت 
  استان

بازديداز منابع و مخازن آب   1
  آشاميدني

          بكهش
مخازن 
  ثابت

        

         مخازن سيار
          منابع آب

          كلرسنجي  2

  مكان هاي كلرسنجي   3

          شبكه
         مخازن ثابت 
          تانكر سيار
          منابع آب

          نمونه برداري ميكروبي آب آشاميدني  4
          نظارت بر دفن بهداشتي اجساد  5
          نظارت بر دفن بهداشتي الشه حيوانات   6
          استفاده از موادگندزدا  7
          نظارت بر حمامهاي عمومي و خصوصي  8
         -  استفاده از  سموم   9
         -  سمپاشي سطوح   10
          زيع و موادغذاييبازديد از مراكز تهيه و تو  11
          بازديد از انبارهاي نگهداري موادغذايي  12
         -  نمونه برداري از موادغذايي  13
         -  معدوم سازي مواد غذايي   14
هاي تكميل فرم گزارش روزانه فعاليت  15

  بهداشت محيط در شرايط اضطرار
        

منطقه در بالياي  تكميل فرم ارزيابي سريع  16
  طبيعي

        

          نظارت بر اتالف سگهاي ولگرد  17
         -  ها هاي بهداشتي و گندابگندزدائي سرويس  18
         -  آموزش افراد  19
تشكيل جلسات در خصوص مشكالت   20

  بهداشتي
        

بررسي و نظارت بر جمع آوري و دفع   21
  بهداشتي زباله

        

          نظارت بر دفع بهداشتي فضوالت دامي  22
          هابررسي و نظارت بر احداث يا بهسازي مستراح  23
    -  -  -  -  يتكميل چك ليست حوادث پرتوي  24
   -  -  -  -  تكميل چك ليست حوادث شيميايي  25
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ي مرتبط با بهداشت محيط در وزارت بهداشت و هاي مراكز و واحدهاي درون بخشمسئوليت - تعيين مسئوليت ها 2جدول 
 و آموزش پزشكي درمان

ت 
داش

ه به
ميت

ك
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مت

سال قبه
متر

غير
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در 
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موز

آ
اني  
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ت پ
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تاد 
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محي
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الم

ي س
ها

دارو  كار
ن و 

درما
  

ذيه
تغ

  

گير
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ي غ
ريها

بيما
  

بكه
ت ش

ديري
م

گير  
ي وا

ريها
بيما

  

 فعاليت

  نظارت بر سرپناه                     
  كنترل و نظارت بهداشتي بر آب آشاميدني                     
  نظارت بر بهداشت مواد غذايي           
  سمپاشي           
  ضدعفوني و گندزدايي           
  آموزش           

  هماهنگي           
  كمك در احداث سرپناه           
  صب چادرهانكمك در انتخاب محل سرپناه و            
 كمك در جهت تامين نور مناسب چادرها           

           
همكاري در جهت اسكان آسيب ديدگان در 

 هاي موقتمحل
 كمك به محل استقرار شيرهاي برداشت           
 كاري درخصوص تجهيز اردوگاه آسيب ديدگانهم           
 كمك در انتخاب محل تامين آب           
 هاكمك به انتخاب محل نصب ظرفشوئي           
  كمك به كلرزني منابع آب آشاميدني           
  كمك به انتخاب محل و نصب مخازن سيار و ثابت           
  كمك به پيدا كردن منابع آلوده كننده آب           
  زيع غذادر تو نظارت           
  در جابجايي غذا نظارت           
  صحرايي هايكمك به ساخت توالت           
  هاي صحراييكمك به ساخت حمام           
  جمع آوري موقت زباله كمك به انتخاب محل           
  كمك به انتخاب محل دفن زباله           
  ت توالتهاي ساخكمك به انتخاب محل           
  هاي ساخت حمامكمك به انتخاب محل           
  كمك به حمل اجساد           
  كمك و نظارت در دفن صحيح اجساد           

           
تدوين دستورالعمل عمليات  مواجهه و حفاظت 

  در برابر حوادث شيميايي و پرتويي
  درمان مصدومين شيميايي و پرتويي           
  )ييحوادث شيميايي و پرتو(هاي هدف آموزش گروه           

           
تامين دارو وآنتي دوت هاي درمان مصدومين 

  شيميايي و پرتويي
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ي مرتبط با بهداشت محيط در وزارت بهداشت و هاي مراكز و واحدهاي درون بخشمسئوليت - تعيين مسئوليت ها 2جدول 
 و آموزش پزشكي درمان
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م

گير  
ي وا

ريها
بيما

  

 فعاليت

  سنجش محيط ازنظرآلودگي           
  تامين تداركات حفاظتي الزم           

  اطالع رساني وايجاد هماهنگي بين واحد ها           

   
 

 
 

     
نظارت بر اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع 

  مواد غذايي
  نظارت بر كارخانجات توزيع يخ           
  نظارت بر سردخانه هاي مواد غذايي           
  نظارت بر مراكز طبخ مواد غذايي           
  كنترل بيماريهاي مرتبط با غذا          
  نترل بيماريهاي مرتبط  با آبك          
  كنترل بيماريهاي مرتبط با محيط          
  نمونه برداري از مواد غذايي و آزمايش           

    
 

      
تهيه دستورعملهاي مشترك جهت كنترل 

  ابيماريهاي منتقله از آب و غذ
  نمونه برداري از آب  و آزمايش           

    
 

      
برگزاري جلسات مشترك در مواقع بروز طغيان 

  بيماري جهت كنترل آن
  انجام بازديدهاي مشترك از مناطق حادثه ديده           
  تبادل آمار و اطالعات كنترل اپيدمي            

    
 

      
بيماريها ي منتقله از آب   بررسي اپيدميولوژيكي

  و غذا با همكاري بهداشت محيط

    
 

      
گزارش موارد بيماري در كمترين زمان به 

  بهداشت محيط براي انجام مداخالت مشترك
  آموزش نگهداري صحيح مواد غذايي به گروه هاي هدف           

    
 

      
تعامل در خصوص طراحي سبد غذايي از نظر 

  كمي و كيفي

    
 

      
بط با گزارش موارد مشاهده بيماريهاي مرت

  غذاهاي آلوده

           
اطالع سريع بيماريهاي اسهالي به بخش 

  ...بهداشت محيط همراه با آدرس بيمار و 

           

تفكيك زباله هاي عفوني وخطرناك از زباله 
مديريت ( عادي جهت سهولت در دفع آنها

با در ( )صحيح زباله هاي عفوني و خطرناك
  )تجهيزات الزم اختيار گذاشتن امكانات و

بهسازي محيط هاي درماني و گندزدايي و ضد            
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ي مرتبط با بهداشت محيط در وزارت بهداشت و هاي مراكز و واحدهاي درون بخشمسئوليت - تعيين مسئوليت ها 2جدول 
 و آموزش پزشكي درمان

ت 
داش
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ي وا

ريها
بيما

  

 فعاليت

  عفوني آن

           
تامين آب سالم از نظر كمي و كيفي بيمارستان ها و 

  مراكز درماني با نظارت و پيگيري بهداشت محيط
  همكاري با نيروهاي بهداشت محيط        

           

يك نفر نيروي بهداشت محيطي در استقرار 
بيمارستان ها و كنترل عوامل محيطي و مواد 

غذايي در نگهداري و تهيه و عرضه آن و تعبيه 
  مكان فيزيكي جهت استقرار نيرو

           
رعايت ضوابط آئين نامه مربوط به دفن اجساد 

مواقع بحران ونظارت بهداشت محيط رد
  برنگهداري ودفن اجساد

           

نظارت همكاران بهداشت محيط در ارتباط با 
جلوگيري از انتقال عفونتهاي بيمارستاني از 

محيط بيمارستان به مجروحين و از مجروحين به 
اعمال دقيق (بيمارستان بعدي كه ارجاع مي شود

  )موازين بهداشت محيطي در اين ارتباط

           

مان و حمايت و پشتيباني همه جانبه حوزه در
رئيس و مدير بيمارستان پذيرنده مجروح از 

نيروهاي بهداشت محيط بعنوان اصلي ترين 
  پرسنل-محيط-مجروح:بازوي حفظ سالمت

  ب مراكز درمانيدفع بهداشتي فاضال           
  طراحي برنامه عمليات اضطراري جايگزين            

           
ربوط به پدافند غير م پيش بيني هزينه ها و اعتبارات

  عامل وحوادث غير مترقبه در بودجه هاي ساليانه

           
تدارك ارتباطات بي سيم براي كليه نيروهاي 

  )عالوه بر اورژانس( درماني بهداشتي

           
طراحي نوع و اقالم مورد نياز در مرحله پاسخ به 

سبد  پوشاك،( بال بر اساس ويژگيهاي بومي
  ...) سرويس هاي بهداشتي و  ،غذايي

           

تالش در جهت ايجاد هماهنگي بيشتر بين 
برقراري تعامل مثبت و وزارتخانه و ساير سازمانها 

و همياري و همكاري با ادارات،سازمانها و 
، هالل احمر( موسسات و جمعيتهاي مرتبط

  ...)بهزيستي و ، سيجب
  ازم و تجهيزاتتامين منابع مالي و لو           
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  شرح وظايف پيشنهادي سازمان هاي برون بخشي مرتبط با بهداشت محيط  در باليا - هاتعيين مسئوليت 3جدول 

  فعاليت پيشنهادي

ان 
حر

ت ب
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ان 

سازم
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ژي
 انر

مان
ساز

 ساير

                     نظارت بر سرپناه
                      نظارت بر بهداشت مواد غذايي

                  همكاري در آشكارسازي و دزيمتري
               همكاري در تحديد مناطق آلوده

               )منابع آلودگي(همكاري در حذف آالينده ها
                    رل و نظارت بهداشتي بر آب آشاميدنيكنت

              هماهنگي
                      )آالرم خطر شيميايي( اعالم وضعيت هشدار

                      ايزوالسيون منطقه و كنترل تردد
                     اعالم وضعيت عادي ورفع خطر شيميايي

                     اطفاءحريق و كنترل جريان نشت مواد
پاكسازي مناطق آلوده و جلوگيري ازگسترش آلودگي و يا ورود 

                     آالينده ها به منابع آب وخاك

                      كمك در احداث سرپناه
                     كمك در انتخاب محل سرپناه و محل نصب چادرها

                    كمك در جهت تامين نور مناسب چادرها
                    ديدگان در محلهاي موقتهمكاري در اسكان آسيب 

                    كمك به محل استقرار شيرهاي برداشت
                    كاري درخصوص تجهيز اردوگاه آسيب ديدگانهم

                    كمك در انتخاب محل تامين آب
                    كمك به انتخاب محل نصب ظرفشوئيها

                      كمك به كلرزني منابع آب آشاميدني
                      كمك به انتخاب محل و نصب مخازن سيار و ثابت

                      كمك به پيدا كردن منابع آلوده كننده آب
                     كمك در توزيع غذا

                     صحرايي كمك به ساخت توالتهاي
                     كمك به ساخت حمامهاي صحرايي

                     كمك به انتخاب محلهاي جمع آوري موقت زباله
                     كمك به انتخاب محل دفن زباله

                     كمك به انتخاب محلهاي ساخت توالت
                     كمك به انتخاب محلهاي ساخت حمام

                     انساني والشه هاي حيوانيصحيح اجساد كمك ونظارت دردفن
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   :پشتيباني

استان، منطقه و كشور بعنوان عضو تيم سالمت عمومي  در سطوح شهرستان، EOPكارشناسان بهداشت محيط مجري مستقيم برنامه 
الزم است تجهيزات و وسايل جهت اجراي برنامه از قبل توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي تهيه و در انبار مديريت بحران به روز . هستند

پزشكي و وزارت بهداشت و درمان به ترتيب مسول  شبكه بهداشت و درمان شهرستان، دانشگاه علوم يادر حين بال .نگهداري گردد
   .پشتيباني تيم سالمت در سطح شهرستان، استان و كشور مي باشند

  
ليكن در حال حاضر، . ايجاد سامانه پشتيباني استاندارد براي عمليات بهداشتي در دستور كار واحد مديريت و كاهش خطر باليا قرار دارد

البته پس از ايجاد . ريزي الزم را جهت تامين موارد زير در مرحله آمادگي انجام دهندح برنامهدر هر سط EOPضروري است مجريان 
  : اي و محلي الزم خواهد بودسامانه استاندارد نيز انجام هماهنگي منطقه

  فضاي ارايه خدمت •

  لوازم و تجهيزات ارايه خدمت •

  توالت، حمام محل اسكان، غذا، تجهيزات گرمايشي و سرمايشي،: اسكان در فيلد •

  خودرو •

 تنخواه اضطراري •

 برقراري امنيت •
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  :اختيارات قانوني و برنامه هاي مرجع

  قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور  •

  آيين نامه اجرايي تشكيل قانون سازمان مديريت بحران كشور مصوب هيئت محترم وزيران •

  رقبه مصوب شوراي هماهنگي مديريت بحرانشرح وظايف كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمت •

 )32و 31و 30و 29و 23و 21و 7مواد (طرح جامع امداد و نجات كشور  •

 )10ماده (قانون مديريت بحران كشور  •

   عمل بهداشت آب و فاضالب براي پيشگيري و كنترل بيماريهاي منتقله از آبالدستور •

 عمل بهداشت آب و فاضالب در شرايط اضطراريالدستور •

سازمان مديريت بحران كشور در خصوص احداث توالت و حمام توسط هالل احمر و با نظارت  2/3/88مورخ  40948ه شماره نام •
  وزارت بهداشت

و موسسه استاندارد و تحقيقات  كليه قوانين و مقررات وضع شده در خصوص صيانت از بهداشت عمومي توسط وزارت بهداشت •
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 1053استاندارد صنعتي ايران از جمله 

 31/5/1388هاي بيمارستاني مورخ تفاهم نامه با وزارت نيرو براي ساماندهي به فاضالب •
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  :EOPو بازبيني مستمر نگهداري 

سندي كه قابليت اجرايي تدوين شده است و پس از ارائه و تاييد از سوي مسئولين به عنوان دفتر سالمت محيط و كار اين برنامه توسط 
منظور يكسان و به  مي شودمعاونت بهداشت نگهداري ركز سالمت محيط و كار و واحد مديريت و كاهش خطر باليا در داشته باشد در م

تا كارشناسان مسئول بهداشت  مي شودهاي علوم پزشكي ارسال  هاي آن يك نسخه ازآن براي دانشگاهعملسازي در اجراي دستورال
 .معاونتهاي بهداشتي ضمن الگوگيري از آن براي طراحي برنامه عملياتي دانشگاهي خود در مانورها و آموزش ها به آن استناد نمايندمحيط  

سند توسط ساير مسئولين در امر بهداشت محيط در باليا و اجراي پايلوت آن  با استناد به ي مقررشده است از زمان تاييد آن و امضا
ضمنا ويرايش و به روز رساني اين . ماه بعد در كليه موارد آن تجديدنظر گردد 6 "ورد نقاط ضعف و قوت آن مجدداسناريوي پايه و برآ

EOP  و واحد مديريت و كاهش خطر باليا در معاونت بهداشت وزرات بهداشت جزء برنامه عملياتي ساليانه مركز سالمت محيط و كار
  .مي باشددرمان و آموزش پزشكي 

  
به منظور هدفمند كردن مداخالت كنترل عوامل محيط در باليا و شرايط اضطرار تدوين گرديده و انتظار مي رود بالفاصله پس  اين برنامه

ها، اولين چيزي كه به نقد گذاشته مي  در سطح ستاد و دانشگاه) مانور( هاي آموزشي و برنامه عمليات تمريني اجراي كارگاه از هر حادثه،
تا با توجه به نقاط قوت و ضعف و درس آموخته ها از آن با پيشنهادات مربوطه در قالب درس آموخته ها به مسئول  شود اين برنامه باشد

بديهي است كه تغيير برنامه منوط به ارسال پيشنهادات و درس آموخته ها را  .اجراي برنامه در مركز بتوان برنامه را  اصالح  و ارتقاء بخشيد
  .باشد وزرات بهداشت و درمان و تصويب و ابالغ آن به صورت ملي مي به مسئول برنامه در ستاد
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  بهداشت محيط EOP يهاپيوست
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  كاركردهاي اصلي بهداشت محيط در باليا – 1پيوست 
  

  

       

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   پيوست   كاركردهاي اصلي 
  2پيوست   ندك باليا حفظ مي را در محيط اقدامات بهداشتي كه سالمت

   3 پيوست  نظارت بر سرپناه

     10،11 ،9 ،7 ،6، 4، 2 هاي پيوست  كنترل و نظارت بهداشتي بر آب آشاميدني

  5پيوست   نظارت بر بهداشت مواد غذايي

  6پيوست   سمپاشي

  7پيوست   ضد عفوني و گندزدايي

  8پيوست  آموزش

  9پيوست   هماهنگي

  10پيوست   وظايف كمكي

  11پيوست   ادث شيميايياقدامات در حو

  12پيوست   اقدامات در حوادث پرتويي

  16 پيوست  ارزيابي سريع بهداشتي مناطق آسيب ديده
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  كند باليا حفظ مي دررا  محيط چك ليست اقدامات بهداشتي كه سالمت - 2 پيوست

  .دآوري شو آب آشاميدني از تميزترين منبع ممكن، جمع  در منبع سالمت آب 

اگر ضروري است، فرقي بين آب آشاميدني و ساير موارد استفاده آب، مثل شنا، لباس شستن، آشاميدن حيوانـات  

  .گذاشته شود

و بواسطه قرار دادن مستراحها يا محيطهاي اجابت مـزاج  ) دور نگهداشتن حيوانات(منابع آب، بواسطه حصاركشي 

  .از آلودگي مدفوعي حفظ شوندمتر دورتر، بسته به شرايط زمين،  10-30در حداقل 

آوري، ذخيره و  جمع

استفاده از آب در سطح 

  خانگي

  .آوري و نگهداري شود آب در ظروف تميز سرپوشيده جمع

ي بلند دستي تميز يا از طريق طنابي كه كمي بالتر از كف ظـرف قـرار    آب از طريق ظروف ذخيره با يك مالقه
  .شود گيرند حفظ مي مي

  .اضالبي ايجاد نشودشود هيچ  ف سعي مي

  .اگر خطري وجود دارد كه آب سالم نباشد، آب صاف و يا كلرزني يا جوشانده شود  استفاده از آب

  .هاي كوچك جوشانده شود آب پخت غذا يا آشاميدني براي بچه

  دفع مدفوع

هاي  استفاده از محل

طراحي شده براي اجابت 

  مزاج

هـاي فاضـالب، در باالدسـت اردوگاههـا و منـابع آب، در       خانـه  از اجابت مزاج در نزديكي منـابع آب و تصـفيه  

  .هاي در نظر گرفته شده براي كشت و كار، نزديك تسهيالت ذخيره مواد غذايي، جلوگيري شود محل

  .ها، محلهاي اجابت مزاج و غيره صورت گيرد ها، ترانشه اجابت مزاج در مستراح

  .شوداز پابرهنه رفتن مردم براي دفع مدفوع جلوگيري 

  .ها به تنهايي به محل اجابت مزاج نروند بچه

هاي اسكان اضطراري از اقدامات صورت گرفته براي اجابت مزاج و اهميت انطبـاق   واردهاي جديد به محل تازه

  .با آنها، مطلع باشند

ع بزرگسـاالن  هاي كوچـك نسـبت بـه مـدفو     مدفوع بچه. (ها متوقف شود اجابت مزاج كنترل نشده توسط بچه  ها بهداشت بچه
  ).خطرتر است كم

  .سن يا اطفال در كاغذ پيچيده شده و دفن شده يا در مستراح قرار داده شود هاي كم مدفوع بچه

مـي  هاي كوچك كمك شوند تا در ظرفي كه به راحتي تميز شده، در داخل توالـت تخليـه شـده و شسـته      بچه

  .شود، اجابت مزاج نمايند

  .مزاج تميز شده و دستهايشان شسته شود از اجابت سها بطور مناسبي پ بچه

  .از آن بشويند سكنند، دستهاي خودشان را بطور كامل پ ها را تميز مي مردمي كه بچه

  دفع زباله

  مواد زائد جامد

توانند مزاحمت ايجـاد   اينكار زادوولد حشرات را افزايش داده و موشهايي را كه مي. (مواد زائد به اطراف پخش نشوند

  ).كند ها را انتقال دهند، جلب مي اريكرده و بيم

سازمان يافتـه جـايگزين نشـود، مـواد زائـد جامـد خـانگي توسـط          به شكل آوري زباله جمع بالفاصله پس از بالاگر
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  .ها دفن شود خانواده

  .ها در سطلهاي تهيه شده، جا داده شود گيرد، اينست كه زباله آوري كه صورت مي يكي از اقدامات جمع

  .ه در مناطق تهيه غذا نمانندسطلهاي پرشد

  .ها يا حيوانات جلوگيري بعمل آيد سطلها بطور محكمي پوشانده شوند تا از زباله گشتي توسط بچه

  .آوري و به شكل سالم و ايمني دفع شود كود حيواني جمع

آن . (نيابنـد ي تشكيل شدن  اجازه) ناشي از شستشو، تهيه غذا، آب شير هدر رفته(هاي راكد فاضالب آلوده  حوضچه
  ).دهند ها، كه يك خطر بهداشتي هستند، را افزايش مي هايي كه زادوولد پشه حوضچه

  .هاي پرخطر آب جلوگيري شود ها در يا نزديك حوضچه از بازي بچه

  .اقداماتي براي دفع زباله مايع، نظير استفاده از سطلهاي مرطوب، درك شده و پيگيري شود

  كنترل ناقل

قابل حفاظت افراد در م

  ناقلين بيماري

  .هاي خانگي و هجوم موش ممانعت بعمل آيد هاي خانگي بطور مرتب دفع شود، تا از ايجاد مگس زباله

  .مواد غذايي در ظروف يا انبارهاي ضدموش نگهداري شود

  .هاي خانگي آلوده شده است، دوباره در حد جوش گرم شود غذاي پخته شده كه توسط مگس

  .كش جهت جلوگيري از شپش استفاده شوند و اتو شوند و شامپوهاي حشرهلباسها به كرّات شسته 

  .بندها يا توريهاي اتاق خواب، اگر موجود باشند، استفاده شوند ها يك مشكل هستند، پشه در مناطقي كه پشه

  بهداشت فردي

  آب براي شستشو

  .يرداگر امكان داشته باشد، مقدار زيادي آب براي شستشو، مورد استفاده قرار گ

  .ها كامالً شسته و اتو كشيده شوند لباس

  .الوصول براي بهداشت فردي و خانگي استفاده شود بيشتر آب سهل

هايي كه اجابت مـزاج   پس از اجابت مزاج؛ پس از تميز كردن بچه: تمام اعضاء خانواده دستهايشان را كامالً بشويند  شستشوي دستها

  .ه غذا؛ قبل از خوردن غذا؛ قبل از غذا دادن به بچهاند و دفع مدفوع آنها؛ قبل از تهي كرده

  .هاي كوچك را بشويند هاي بزرگتر دست بچه بزرگساالن يا بچه

هاي اسكان  محلو  پناهگاه

  اضطراري طوالني مدت

شان بسازند، مراحلي جهت ممانعت از خطـرات   هاي قبلي كنند كه خانه خودشان را در محل خانه جائيكه مردم سعي مي

  .هايشان رعايت شود از فقدان استحكام ساختماني ساختمانناشي 

  .هايشان بطور مسلم ناايمن است، مردم جابجا شوند اگر خانه

  .آورند جهت بيان نظرياتشان در زمينه استقرار و ادامه يافتن اردوگاه، بخش را بوجود ميرا ي  ا مردم كميته  

  .ساكنين در پاكسازي محل اسكان مشاركت كنند

  .در نواحي خطرناك محل اسكان وارد نشوند و اگر الزم بود، داوطلبان مراقب مناطق ناامن باشند ها بچه

  سالمت مواد غذايي

برخورد با مواد غذايي آلوده 

  شده

اي از يك بال، دفع شود، يا اگر يك ذخيره ماده غذايي وجود دارد، كـامالً   اند، بعنوان نتيجه مواد غذايي كه آلوده شده

  .و براي يك دوره طوالني پخته شود) احتماالً با فرو بردن در يك محلول گندزدا(ده پاكسازي ش

  .ميوه آلوده شده هميشه پوست گرفته شود
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اند با بريدن قسمتهاي خـراب، شستشـوي طـوالني و پخـت طـوالني، سـالم        مواد غذايي فاسد شدني كه فاسد شده

  ).بطور مناسبي ذخيره نشده باشند، دور ريخته شوندمرغ، گوشت و ماهي كه  اما شير، تخم(داشته شوند  نگه

  

  سازي غذا انتقال و آماده

  

ها بطور مناسبي دفع شوند؛ و مواد غـذايي در ظـروف دربسـته ذخيـره شـود، تـا از        داشته شود؛ زباله اطراف تميز نگه

  .آلودگي توسط حشرات و جانوران موذي جلوگيري شود

  .ا و وسايل تميز استفاده شونده غذا در جاي تميز تهيه شده، قابلمه

  .مواد غذايي خام قبل از خوردن با آب تميز شسته شوند

مواد غذايي پخته شده تا زمانيكه هنوز گرم هستند خورده شوند و غذاي از قبل آماده شده مجدداً بطور كامـل گـرم   

  .شود

  .مواد غذايي بصورت پوشيده نگهداري شوند

  .ماهه شيرداده شوند 6هاي تا  بچه

  .تميز و مغذي باشند) كمكي(غذاهاي از شير گرفتن 

  .ها بجاي بطري با يك فنجان و قاشق داده شوند نوشيدني

  .مردم قبل از آماده كردن غذاي كمكي و غذا دادن به بچه، دستهايشان را بشويند
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  نظارت بر سرپناه - 3پيوست 
  

ي برخوردار بوده و از حداقل استانداردها برخوردار باشد لذا نظارت بر آنها به منظور محل اسكان موقت آسيب ديدگان بايد از ضوابط خاص
رعايت شيب، جهت نور خورشيد، رطوبت و ساير موارد ضروري است و در طول اسكان بايد مرتب تحت نظارت بوده و اقدامات الزم براي 

ها بشرح زير مي  عمده اين نظارت. يش بيني هاي الزم شده باشدجلوگيـــري از آتش سوزي، خفگي، گزش حيوانات و اين قبيل موارد پ
  :باشد

  نظارت بر رعايت فواصل چادرها •

  نظارت بر بهداشت اطراف سرپناه •

  نظارت بر دفع صحيح زباله •

  )هاي ناقص كاهش خطرات ناشي از مصرف سوخت(نظارت بر بهداشت هواي داخل چادرها و تهويه مناسب  •

  هاي چادرها حلنظارت بر شيب بندي مناسب م •

  نظارت بر جهت تامين دماي مناسب •
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  كنترل و نظارت بهداشتي بر آب آشاميدني - 4پيوست 
  

آب يكي از مهمترين عوامل اصلي است كه در باليا بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد زيرا به علت كمبود امكانات و نامناسب بودن منابع 
. شده و در صورت عدم كنترل موجب انتشار بيماريهاي روده اي و همه گيري در بين آسيب ديدگان مي شود تامين و توزيع به سرعت آلوده

لذا حصول اطمينان از وجود كلر باقيمانده در حد مجاز و فقدان آلودگي آب ، سالمت مصرف كننده را تضمين مي كند و الزم است نظارتها 
  :و اقدامات زير صورت گيرد

  )كلر سنجي مداوم(يمانده آب كنترل بر كلر باق •

  توزيع كلر در منابع ثابت و سيار موقت •

  آب آشاميدني ننمونه برداري از آب و حصول اطمينان از سالم بود •

  )كلر يك درصد(تهيه كلر مادر  •

  )توزيع كلر يك درصد(توزيع كلر مادر  •

  نظارت بر بهداشت يخ •

  نمونه برداري از فاضالب •
  

  :آمده است 4پيوست  1نظارت و كنترل آب و فاضالب در جدول جهت  وسائل و ابزار مورد نياز
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  جمعيت 10000براي  جهت نظارت و كنترل آب و فاضالب وسائل و ابزار مورد نياز  - 4پيوست  1جدول 

  نفر 10000هري تعداد به ازا تجهيزات/نام مواد  رديف
  سري 100 )ت ،برچسب نمونهبطري هاي استريل،گاز ،پنبه و كبري(وسايل نمونه برداري آب   1

  دستگاه 10  سنج PH و سنج كلر كيت  2

  عدد 10  نمونه حمل كيف  3

  دستگاه 10  سنج كدورت پرتابل كيت  4

  دستگاه 10  )غياب و حضور آزمايش( كلي اشرشيا براي آب ميكروبي كيت  5

  دستگاه 10  مناسب افزارهاي نرم و مودم با پرتابل كامپيوتر  6

  سري 50  مداد و خودكار و كاغذ  7

8  

 اي شيشه يزاتهتج فور، انكوباتور، آب، شيميايي پرتابل كيت شامل سيار آزمايشگاه

 آب ، اتوكالو،...) و  مختلف هايحجم در ژوژه بالن پت، پي و ارلن مزور، بشر،( آزمايشگاهي

  حريرت وسايل و پرينتر و مودم با پرتابل كامپيوتر فيلتر، ممبران شت،ك محيط ترازو، مقطر،

  دستگاه 1

  قرص 10000  مختلف هاي حجم در آب كننده ضدعفوني قرص  9

  دستگاه 10  پرتابل آب تصفيه دستگاه  10

  عدد100-1000-5000  ليتر 1000-ليتري 100-ليتري 20 مختلف هاي حجم در پرتابل ذخيره مخزن  11
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  نظارت بر بهداشت مواد غذايي - 5پيوست 
  

انبارها و مخازن ذخيره مواد غذايي تخريب شده و شرايط تهيه، توزيع و نگهداري مواد غذايي در تمامي مراحل از ضروريات  معموالً اليادر ب
 .تا پايان بر اين امر نظارت داشته و از مصرف مواد غير بهداشتي جلوگيري به عمل آيد يابوده والزم است كاركنان به طور دائم از ابتداي بال

  :است به آن توجه شود شاملمواردي كه الزم 

  كنترل مشخصات بسته هاي ارسالي •

  )ارزيابي حسي و ظاهري غذا(كنترل غذا از نظر ارگانولپتيك  •

  جلوگيري از عرضه غذاهاي مشكوك و فاسد •

  نمونه برداري از مواد غذايي •

  برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد غذايي •

  نظارت بر وسائل حمل و نقل مواد غذايي •

  دخانه هاكنترل سر •

  نظارت بر بهداشت كاركنان مواد غذايي •

  هاي طبخ و توزيع و نگهداري مواد غذايي  نظارت بر انبارها، آشپزخانه ها، محل •
  

  :آمده است 5 پيوست 1 در جدول وسائل و ابزار مورد نياز جهت كنترل و نظارت بهداشتي بر مواد غذايي
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  جمعيت 10000براي  هت كنترل و نظارت بهداشتي بر مواد غذاييوسائل و ابزار مورد نياز ج - 5 پيوست 1 جدول
  نفر 10000هري تعداد به ازا تجهيزات/نام مواد  رديف

  عدد 10  كيت نمونه برداري  1

  عدد 10  انبردست  2

  عدد 10  سيم چين  3

  عدد 10  چكش  4

  عدد 200  شيشه استريل  5

  عدد 10  كول باكس  6

  عدد 100  يخ خشك  7

  بسته 20  ي بزرگكيسه نايلون  8

  بسته 20  كيسه نايلوني متوسط  9

  بسته 20  كيسه نايلوني كوچك  10

  بسته 10  برچسب نمونه  11

  عدد 100  شيشه درب سمباده اي   12

  دستگاه 10  دماسنج نفوذي يا ليزري  13

  سري 10  رپيد تست همراه با معرف ها  14

  دستگاه 10  كيت يد سنجي  15
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  سمپاشي – 6پيوست 
  

ها و محل زندگي  هد بعلت بهم زدن اكوسيستم، وضعيت عادي موجودات بهم خورده و با تخريب زيستگانحادث مي شو ياهنگاميكه بال
در اين شرايط موجودات موذي از قبيل گزندگان، جوندگان، حشرات و ساير آنها به آسيب . موجودات وضع غير عادي به وجود مي آيد

زش و آسيب رساني به ساكنين مي شوند و تا زمانيكه وضعيت اكوسيستم به حالت طبيعي برنگردد اين شرايط ديدگان حمله برده و موجب گ
بنابراين پيشنهاد مي شود قبل از  .هاي احتمالي جلوگيري بعمل آيد لذا در چنين وضعيتي ضروريست با اقدامات حفاظتي از آسيب .ادامه دارد

ز شامل وسائل حفاظتي، سموم مختلف و نيز ابزارهاي سمپاشي خريداري و در انبارهاي ذخيره نيا داحتمالي وسائل مور ياهر گونه بال
حيط با آشنايي كافي نسبت به مبارزه با اين موجودات منگهداري شود تا در هنگام بال مورد استفاده قرار گيرند و كاركنان اجرايي بهداشت 

  :شي نمايندهاي زير را سمپا اقدامات الزم را بعمل آورده و محل

  ها ها، بركه ها و مانند اين گودال •

  هاي توالت و اطراف چادرها ها و چاهك توالت •

  آشپزخانه ها •

  هاي دفن اجساد محل •

  محل دفن زباله •

  وسائل حمل زباله •

  محل نگهداري دام و طيور •

  هاي آلوده به حشرات محل •
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  ضد عفوني و گندزدايي - 7ست وپي
  

چند روز پس از  ها، حيوانات و مواد غذايي فاسد شدني يكي از معضالتي است كه معموالً فساد اجساد انسان هاي ناشي از تعفن و آلودگي
ها  و بسته به نوع آب و هواي منطقه بوجود آمده كه عالوه بر انتشار بو و تعفن شديد و مشمئز كننده زمينه را براي افزايش بيماري يابال

لذا در چنين مواقعي بايد با مواد گندزدا و ضد عفوني كننده كه از قبل پيش  ،مي شود سيب ديدگانفراهم نموده و موجب رنجش و شكايت آ
قسمت كثيف براي تحويل گرفتن اشياء  :بيني شده با اين معضل احتمالي مقابله نموده و همچنين با گندزدايي بايد به دو قسمت تقسيم شود

تنها راه ارتباطي بين دو قسمت بايد از طريق اتاق گندزدائي شده و شسششوي پوشاك  ؛دهآلوده و قسمت پاك براي توزيع اشياء گندزدائي ش
، نقليه اي كه مواد آلوده را حمل كرده در قسمت كثيف بايد تركيبات الزم براي گندزدائي وسيله .باشد) براي اشخاص(و يا از طريق حمام 

در قسمت پاك بايد فضاي الزم  .بايد به نحو مناسب عليه عفونتها محافظت شوند كارمنداني كه با مواد آلوده تماس دارند. داده شوند قرار
  :گندزدائي به شرح زير استضدعفوني و عمده ترين موارد  .براي نگهداري اشياء گندزدائي شده ايجاد شود

  اجساد حيواني و انساني •

  وسائل حمل و نقل، آمبوالنس، برانكارد •

  وسائل و ظروف بيماران •

  ي صحرايي و محلهاي بيمارانبيمارستانها •

  اطراف چادرها •

  ها توالتها و حمام •

  مواد غذايي •

  محل قرنطينه •

  محل جمع آوري موقت زباله •

  محل دفن زباله •

  وسائل حمل و نقل زباله •

  سردخانه مخصوص جنازه ها •

  هاي دفن اجساد محل •
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  جمعيت 10000براي  وسائل و ابزار مورد نياز جهت سمپاشي و ضد عفوني - 7 پيوست 1 جدول
  نفر 10000 هري تعداد به ازا تجهيزات/نام مواد  رديف

  دستگاه 1  )ترمال فاگ( 35تي اف  ژنراتور مه پاش  1

  دستگاه 1 )بانازل بادبزني( Hudsonسمپاش هاي دستي   2

  دستگاه 1  دستگاه مه پاش گرم  3

  كيلوگرم 25  )سولفاك دربسته هاي نيم يا يك كيلويي(سم حشره كش   4

  ليتر 55  )سيمپراتور(شره كش سم ح  5

  كيلوگرم 10  ) كلرات پليت ، كلرات واكس(سم وطعمه جونده كش   6

  گرمكيلو 15  ) گرمي 62.5در بسته هاي  هالوترين سم المبداسي(سم حشره كش   7

  ليتر 15    )بصورت مايع ميباشد   اوترين -ك(سم حشره كش   8

  گرمكيلو 5  )بسته هاي نيم كيلو گرمي(سم حشره كش فايكام   9

  ليتر 2800  )تركيبات آلكيل آمين آمفوتريكي( گندزداي محيطي مواد  10

  ليتر10  )حلول جهت تيم هاي بهداشتيبه صورت ژل يا م(ضدعفوني دست  مواد  11

12  
منو اكسيد كربن، سولفيد با سنسورهاي (ستگاه سنجش لحظه اي آلودگي هوا د

  )بل احتراق و انفجارو قا THC، اكسيدهاي ازت، تركيبات هيدروژن
  دستگاه 2

  سري 10  ، حشرات و جوندگانوص كنترل محيطي مبارزه با ناقلينوسايل حفاظت فردي در خص  13
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  آموزش - 8پيوست 

 فرايند يادگيري مي تواند به .مي كند آموزش بهداشت به مردم فرصتهايي را براي يادگيري اطالعات بهداشتي و تجربه رفتارها فراهم
صورت اتفاقي و يا برنامه ريزي شده ايجاد شود آموزش نه فقط در شرايط بال بلكه بايد قبل از هر حادثه اي انجام شود و آگاهي جامعه در 

محور  .بگونه اي كه در شرايط غير عادي مردم قادر باشند نيازهاي بهداشتي خود را مرتفع سازند ،افزايش يابد باليازمينه كاهش اثرات 
روشهاي آموزشي بخشي از فرايند يادگيري را تشكيل . هر آموزش انتقال پيام به نحو موثر و كمك به تسهيل امر يادگيري است اصلي در

هاي آموزش متعدد هستند و هر يك از آنها مي تواند در جاي خود مفيد روش .كنندداده و نقش عمده را در انتقال پيامهاي آموزشي ايفاد مي
 .، آموزش دهنده بايستي موقعيت و مشكل را درك و ويژگيهاي جمعيت هدف را شناسايي كندانتخاب روش مناسب براي. ثر باشندو مو

به مردم و كاركنان انتقال دهند به  وضعيتهاي اضطراريي كه كاركنان بهداشت محيط مي توانند در راستاي كاهش اثرات يها عمده ترين آموزش
  :شرح زير است

  ساير مواد گندزدا آموزش استفاده از كلر و •

  آموزش تهيه و مصرف كلر مادر •

  آموزش در جهت خطرات ناشي از استفاده آب و غذاي آلوده •

  آموزش جوشاندن آب در مواقع لزوم •

  آموزش استفاده صحيح از كلر •

  آموزش خودداري از مصرف غذاهاي فساد پذير •

  آموزش استفاده صحيح از توالت و حمامهاي صحرايي •

  ضد عفوني اجسادآموزش در جهت اهميت  •

  آموزش در جهت استفاده از مواد پاك كننده، ضد عفوني كننده و سموم •

  آموزش در جهت جمع آوري و دفع صحيح زباله و فضوالت •

  آموزش در جهت ايمني در مقابل انبارهاي شيميايي •

  آموزش در جهت حفاظت از مواد زائد راديو اكتيو •

  اشي از سوختهاي ناقصآموزش جلوگيري از گاز گرفتگي و مسموميتهاي ن •

  آموزش درخصوص خطرات ناشي از برق گرفتگي •

  آموزش در جهت نظافت اردوگاهها و سرپناهها •

  آموزش در جهت رعايت بهداشت فردي •

  آموزش در جهت شيوه هاي حفاظت از آب و غذا •

  آموزش تكثير و توزيع اطالعيه ها، اعالميه ها، پوستر و بسته هاي آموزشي •
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  هماهنگي - 9پيوست 
مكمل يكديگر نباشند و با  باليااگر تيمهاي اعزامي در  .امري اجتناب ناپذير است الياها در ب قويت همكاري و ايجاد هماهنگي بين بخشت

هاي  هايي كه از قبل براي كاهش اثرات باليا آمادگي پيدا مي كنند بايد بخش لذا تيم ،هم كار نكنند ضايعه بسيار اسفناكتر خواهد بود
مي نشوند و در رگناسايي كرده و وظائف يكديگر را بخوبي بدانند و در تمرينات متعدد با يكديگر كار كنند تا در بال دچار سردمختلف را ش

  :ها عبارتند از مهمترين هماهنگي .ترين مدت خدمات الزم را به آسيب ديدگان برسانند كوتاه

  هماهنگيهاي بين بخشي •

  هماهنگيهاي درون بخشي •

  بخشيهماهنگيهاي برون  •
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  در باليا كارشناس بهداشت محيط وظايف كمكي  - 10پيوست 
  

هاي مختلف برخوردار بوده و نسبت به كار ديگران نيز آشنايي داشته باشند  ييحضور پيدا مي كنند بايد از تواناكه در باليا  يكاركنان عموماً
لذا  .ها را بايد غنيمت شمرد ر شرايط حاد اوليه، منتظر ماندن جايز نبوده و فرصتچرا كه تجربيات نشان داده در اضطرار و بحران، بويژه د

دگي كامل داشته كاركنان بهداشت محيط بايد عالوه بر وظايف خود، وظايف كمكي زير را از قبل تمرين كرده و براي كمك به سايرين آما
  :باشند

شت محيطي از قبيل فاصله، سطح، نور، تهويه و ساير ضوابط مورد در احداث سرپناه رعايت ضوابط بهدا .كمك در احداث سرپناه •
  .توجه قرار گرفته از كمترين امكانات، بيشترين استفاده برده شود

در انتخاب محل سرپناه و محل نصب چادرها بايد شيب منطقه، نور  .كمك در انتخاب محل سرپناه و محل نصب چادرها •
  .مواد زائد و ساير فاكتورها مورد توجه قرار گيرد خورشيد، بادهاي محلي، محل دفن اجساد و

تامين مناسب نور چادرها بر كيفيت زندگي آسيب ديدگان تاثير دارد و نيروهاي  .كمك در جهت تامين نور مناسب چادرها •
  .بهداشتي بايد به مناسب بودن نور چادرها مطمئن باشند

  هاي موقت همكاري در جهت اسكان آسيب ديدگان در محل •

  اري درخصوص تجهيز اردوگاه آسيب ديدگانهمك •

اين محل بايد داراي ضوابط بهسازي و بهداشتي مورد تاييد وزارت بهداشت بوده و از نظر  .كمك در انتخاب محل تامين آب •
  .ميكروبي و شيميايي مورد تاييد قرار بگيرد

نظور دردسترس بودن و توزيع شيرهاي كمك در انتخاب محل استقرار شيرها به م .كمك به محل استقرار شيرهاي برداشت •
  .مي رسد برداشت ضروري به نظر

  .نكته مهم در اين ميان نحوه دفع فاضالب با زه كشي مناسب مي باشد .ها كمك به انتخاب محل نصب ظرفشوئي •

كلرزني در  به منظور تامين كلر باقيمانده در مخازن آب آشاميدني در صورتيكه مسئول .كمك به كلرزني منابع آب آشاميدني •
  .محل حاضر نبود با هماهنگي نسبت به كلر زني آب مخازن مي توان اقدام كرد

در اينجا بايد به شيب بندي و تامين فشار آب مناسب جهت استفاده صحيح  .كمك به انتخاب محل و نصب مخازن سيار و ثابت •
  .ري و تزريق پركلرين نيز مورد توجه استهمچنين جنس مناسب مخازن و دسترسي آسان جهت نمونه بردا. از آب توجه نمود

در صورت آلودگي آب مي توان با همكاري مسئولين تامين، منابع آلوده كننده آب را  .كمك به پيدا كردن منابع آلوده كننده آب •
  .  پيدا و نسبت به دفع آلودگي اقدام نمود

وريتهاي سالمت محيط و كار صورت گيرد و توجه به توزيع غذا بايد با نظارت بهداشتي نيروهاي ستاد ف .كمك در توزيع غذا •
در صورت ( و دماي مناسب غذاتوزيع كننده غذا و بهداشت ظروف  فرد...) استفاده از دستكش،كاله، روپوش و ( بهداشت فردي

  .مهم است )توزيع غذاي گرم
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طراحي توالت هاي بهداشتي و در طرح برنامه هاي دفع فاضالب در شرايط اورژانسي : هاي صحرايي كمك به ساخت توالت •
در صورت توفيق در اجراي برنامه . است مهمترين مسائلارزان قيمت با روش هاي مهندسي بهداشت محيط جهت اردوگاهها از 

هاي دفع فاضالب در شرايط اورژانسي ضمن كاهش ابتال به بيماري هاي روده اي مثل وبا، حصبه، انواع اسهال و بيماريهاي 
هاي صحرايي به ويژه در مراحل ابتدايي  كمك به ساخت توالت. خواهيم شدش مرگ و مير و بهسازي محيط اهكانگلي موجب 

هاي  هاي ساده و عملي، نسبت به تسريع در احداث توالت توان با اعمال طرحاز اهميت خاصي برخوردار بوده كه مي يابال
  . صحرايي اقدام نمود

به ويژه در مراحل ابتدايي نيز همانند توالت صحرايي صحرايي  حمامهاياخت كمك به س .هاي صحرايي كمك به ساخت حمام •
هاي  از اهميت خاصي برخوردار بوده كه ميتوان با اعمال طرحهاي ساده و عملي، نسبت به تسريع در احداث توالت يابال

بهداشتي و ارزان قيمت با روش در طرح برنامه هاي دفع فاضالب در شرايط اورژانسي طراحي توالت هاي . صحرايي اقدام نمود
در صورت توفيق در اجراي برنامه هاي دفع فاضالب . است مهمترين مسائلها از  هاي مهندسي بهداشت محيط جهت اردوگاه

اهش كهاي روده اي مثل وبا، حصبه، انواع اسهال و بيماريهاي انگلي موجب در شرايط اورژانسي ضمن كاهش ابتال به بيماري
  .خواهيم شدهسازي محيط مرگ و مير و ب

ه از نظر آلودگي آبهاي زير با توجه به شناخت از محل مناسب براي دفع زبال .هاي جمع آوري موقت زباله كمك به انتخاب محل •
، بو و منظور كردن جهت بادهاي منطقه و نوع خاك ميتوان محل مناسبي را براي دفع زباله انتخاب و با همكاري نسبت زميني

  .ضل اقدام نمودبه حل اين مع

ظ افراد جامعه بايد بدين باور برسند كه عالوه بر رعايت موازين بهداشت فردي ملزم به حف .كمك به انتخاب محل دفن زباله •
راد جامعه در مخاطره زيرا درصورت عدم رعايت اين موضوع سالمت آنها و سالمت ساير اف. بهداشت محيط پيرامون خود هستند

به . هاي صحيح است وارد مهم در زمينه حفظ و ارتقاي سالمت افراد وجامعه دفع زباله ومواد زائد از راهيكي از م. خواهد افتاد
پستي وبلندي  (وضعيت توپوگرافي منطقه ، جهت وزش باد، انتخاب محل مناسبمانند  فاكتورهاي مهم در دفن بهداشتي زباله

عمليات مربوط به موضوع مهم ديگر در دفع زباله  .ي توجه نمودبايست  محصور نمودن محل دفن زباله ،شرايط جوي ، )منطقه
 مشخصات زباله دان يا سطل زباله بهداشتي .مي باشد دفع نهايي زبالهو  جمع آوري وحمل زباله، نگهداري زبالهشامل  دفع زباله

  :عبارت است از
o قابل شستشو باشد.  

o ومجهز به درب محكم باشد زنگضد  از جنس مقاوم و . 

o اسب و پس از پرشدن قابل حمل باشدحجم من داراي.  

o غير قابل نفوذ باشد تا شيرابه زباله به بيرون نشت نكند.  

o سطل زباله مجهز به دستگيره در دو طرف باشد تاحمل آن آسان صورت گيرد.  
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  هاي ساخت توالت كمك به انتخاب محل •

  هاي ساخت حمام كمك به انتخاب محل •

  كمك به حمل اجساد •

به منظور دفن هر چه صحيح تر اجساد و كاهش انتشار آلودگي ضروري است با كمك و  .در دفن صحيح اجسادكمك و نظارت  •
  .اعمال نظارت، اين اقدام به نحو بهداشتي صورت گيرد
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  اقدامات درحوادث شيميايي - 11پيوست 

  

  :خطر شيميايي اعالم وضعيت هشدار

قرار گرفتن جامعه بطور غير مستقيم خصوصا در مواقع بروز حوادث  در معرض خطر وجه به فراگير شدن ودر زمان بروزحوادث شيميايي با ت
ها، كارخانجات توليد و ذخيره سازي مواد شيميايي،  ها و كارخانجات داري پتانسل حادثه زايي مانند پااليشگاه شيميايي صنعتي بايد كارگاه

بديهي است كه بايد هماهنگي . انتظامي باشند مراكز بهداشتي درماني و آتش نشاني و يا مراكزاتصال به  مجهز به اعالم وضعيت اضطرار و
  .صورت گرفته باشداز قبل ها و آموزش هاي مرتبط 

  

  :ايزوالسيون منطقه و كنترل تردد

طقه با همكاري مستقيم در اين مرحله خصوصا سازمان حفاظت محيط زيست با هماهنگي وزارت بهداشت بايد نسبت به ايزوله نمودن من
نيروهاي انتظامي و نظامي و نيروهاي داوطلب آموزش ديده تا رفع آلودگي و پاكسازي ضمن خارج نمودن  مصدومين در اقدام اوليه و 

  .ساكنين منطقه اقدام نمايند
  

  : رفع خطر شيميايي اعالم وضعيت عادي و 

هاي ذيمدخل نسبت به اعالم رفع آلودگي واعالم وضعيت  از محيط سازمانپس از تخليه و پاكسازي محيط و ارزيابي و نمونه برداري 
  .عادي و اسكان مجدد اهالي همراه با توصيه هاي بهداشتي و محيطي و امنيتي اقدام نمايند

  

  :حريق و كنترل جريان نشت موادي اطفا

فراد از محل نسبت به پاكسازي و كنترل نشت مواد سازمان آتش نشاني با همكاري نيروي انتظامي و شهرداري ها نسبت به خارج نمودن ا
  .اقدام نمايد

  

  :پاكسازي مناطق آلوده و جلوگيري ازگسترش آلودگي و يا ورود آالينده ها به منابع آب وخاك

ين ، پروتكل اقدامات پاكسازي تدو)حسب موضوع(، سازمان آتش نشاني، وزارت نفت با همكاري وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست
  .لويت مورد بررسي و پايش و ارزيابي محيطي قرار گيردوگردد و موارد بر حسب ا
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  :اعالم وضعيت رفع آلودگي

اجرا كليه سازمان هاي ذكر شده  ، سازمان محيط زيست و سازمان آتش نشاني نيز بايد پروتكل مربوطه تدوين ودربا هماهنگي وزارت نيرو
  .ز رفع آلودگي اعالم وضعيت نمايندا در قالب كميته مشترك پس از اطمينان

  

  :رآلودگينظ سنجش محيط از

ايد مطابق دستورالعمل ها اين اقدام به منظور پايش و ارزيابي آلودگي محيطي بوده و جهت بررسي و اعالم وضعيت مي باشد در اين موارد ب
  .ها اقدام شودپروتكل و
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  شيمياييوادث مورد نياز در حو ملزومات  دزهرهاپا، داروها -11 پيوست 1 جدول

  پادزهر  ماده شيميايي
 هري تعداد به ازا

  نفر 10000

 هر يتعداد به ازا

  نفر 100000

  سيانيدها ،نيتريل ها -

  ارگانوفسفاتها ، كارباماتها -
  گازهاي محرك -
  گازهاي محرك -

  اسيد هيدروفلوريك -
  اسيد هيدروفلوريك  -

  )ل ها نيتري(سيانيدها  -
  )زرد(فسفر سفيد  -
  ارسنيك، جيوه-

  ارسنيك، جيوه -
  ارسنيك، جيوه -
  سيانيد ها ، نيتريل ها -

  سيانيدها -
و ساير عوامل مت هموگلوبين ( نيتريت ها،نيتروژن  -

  )كننده

  ارگانوفسفاتها -
كربن منو اكسايد، سيانيدها، گازهاي محرك ،  -

  نيتريل ها
  فنل -
  )سفيد وزرد(فسفرها -

  ارگانو فسفر ها -
  گازهاي محرك -
  سيانيدها ، نيتريل ها -

  سيانيدها ، نيتريل ها -
  گازهاي محرك -
  آبريزش از چشم -

 1)استنشاقي (آميل نيتريل  -

   1)تزريقي(آتروپين  -

  1،2*)استنشاقي(بدوسونيد  -

  1،2)تزريقي(بتامتازون -

  1(topical)كلسيم گلوكنات -

  **)تزريقي(نمك هاي كلسيم -
  كبالت اداتات -
  1*محلول مس -

  *دي مر كاپول -

  (DMPS)دي مر كاپتو پروپان -

  )قرص)(تزريقي(*
دي مر كاپتو سوسنيك اسيد  -

(DMSA)  *)قرص)(تزريقي(  
  )تزريقي(هيدروكسو كوباالمين -

-4)، دي متيل آمينو فنل4 -

DMAP)   
  *براي تزريق) متيل بلو(متيل تيونين-
  1*)تزريقي(كسيموابيد -

  1اكسيژن  -

  )1(400پلي اتيلن گليكول-

  +پر منگنات پتاسيم  -

  )*1(سديم بي كر بنات -
  *1)براي تزريق(پراليدوكسايم -
  *1)براي استنشاق(سالبتامول-

  )1(نيتريت سديم -
  1)اي تزريقبر(سديم تيو سولفات-
  *1)براي تنفس(سولفات تربوتالين-

با توجه به نيازهاي 
پيش بيني شده در 

هاي بيمارستان
صحرايي اين داروها 

نيز براي حوادث 

شيميايي در 
موجودي 

ها منظور بيمارستان

  گردد

-  
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  شيمياييوادث مورد نياز در حو ملزومات  دزهرهاپا، داروها -11 پيوست 1 جدول

  پادزهر  ماده شيميايي
 هري تعداد به ازا

  نفر 10000

 هر يتعداد به ازا

  نفر 100000

و ساير عوامل مت (نيتريت ها، دي نيتروبنزن  -
  )هموگلوبين كننده ها

  گازهاي محرك -

  گازهاي محرك -

قطره ( تتراكائين هيدروكلرايد-
  *1)چشمي

  *)براي تزريق( تولوئيدن آبي -

  مشتقات گزانتين -

  ژن ن اكسيتامب

هاي سيار  با توجه به نيازهاي پيش بيني شده در بيمارستان
  .ها منظور گردد نيز در موجودي بيمارستانموارد اين 

-  

  الرنگوسكوپ

  لوله هاي داخل ناي

  هاي اكسيژن ماسك

  ساكشن

  كيسه هاي بادي

  ست تراكستكومي

  دستگاه ونتيالتور پرتابل

  مانيتور قلبي

  شوك الكتريكي

  دستگاه ضربان ساز بيروني قلب

  )ها و كريستالوئيدهاكلوئيد(مايعات 

  )ها پادزهر ها و الكتروليت(مواد داروئي 

  كاتترهاي مثانه

  )بيومديكال شيميايي و( ظروف جمع آوري نمونه

  دستگاه 10  دستگاه 1  دوش صحرائي

  ست كامل 10  ست كامل 1  شستشو مايعات مخصوص منابع تأمين آب، صابون و

  ست كامل 100  ست كامل 10  )داروهاي بي حسي موضعي(وسايل شستشوي چشم 

  به ميزان كافي  به ميزان كافي  مايعات ضد عفوني كننده

 به ميزان كافي به ميزان كافي  ، لباس براي افرادي كه رفع آلودگي شده اندپتو، ملحفه

  بسته 200  بسته 20  )آلوده و ساير وسايل براي لباسهاي(  كيسه هاي پالستيكي

  دست 100  دست 10  هاي حفاظت فردي براي نيروهاي امدادي لباس
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  شيمياييوادث مورد نياز در حو ملزومات  دزهرهاپا، داروها -11 پيوست 1 جدول

  پادزهر  ماده شيميايي
 هري تعداد به ازا

  نفر 10000

 هر يتعداد به ازا

  نفر 100000

CPC  دست 100  دست 10  يا لباسهاي حفاظتي در موقع آلودگي شيميايي  

RPE  سري 100  سري 10  هاي خود تزريقي آتروپين وسايل حفاظت تنفسي و آمپول  

  عدد 100  عدد 10  هاي حفاظتي نكو  عي "كاتريچ"هاي تنفسي  ماسك

  جفت 100  جفت 10  دستكش حفاظتي

  ليتر  200  ليتر  20  مايع صابون يا مايع رفع آلودگي

  بسته  200  بسته 20  دستمال مرطوب

  دستگاه 100  دستگاه 10  دستگاه اكسيژن قابل حمل كوچك

detector tubes  بسته 100  بسته 10  لوله هاي آشكار ساز  

  عدد 2000  عدد 200  رداريظروف نمونه ب

  سري 100  سري 10  براي تشخيص عامل شيميايي  M9و   M8و   M256A1و   M18كيت هاي تشخيص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 

  حوادث شيمياييثبت اطالعات چك ليست : 11پيوست  1فرم 
 

  :شهرستان :                        استان 
  : نام محل يا واحد حادثه ديده

  :حادثه ديده  موقعيت بخش يا واحد
     فضاي سرپوشيده         فضاي آزاد :  محل وقوع حادثه 

  :                                كروكي محل حادثه 

  
  
  

  
  

  :نقطه حادثه درپالن كارگاه ، كارخانه يا انبار 
  
  

  
  
  

  
  :ساعت وقوع حادثه :                        تاريخ حادثه 
  : تعداد پرسنل شيفت كاري درزمان وقوع حادثه              :           شيفت كاري 

  : نوع فعاليت واحد حادثه ديده 
  )1براساس جدول ضميمه (تعداد افراد فوت نموده براثرحادثه شيميايي 

  )2براساس جدول ضميمه (تعداد  افراد صدمه ديده و بستري شده براثر حادثه شيميايي 

  :نوع حادثه 
  حريق شيميايي                انفجار                نشت وريزش مواد

  : عامل ايجاد حادثه 
      ساير                نقص وخرابي تاسيسات        نقص درفرآيند    خطاي انساني 

  :علت اصلي حادثه 

   ار با همديگرمجاورت مواد ناسازگ اختالط مواد ناسازگاربا همديگر    اشتعال يا انفجارماده براثرحرارت 
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  سايرموارد            آسيب به ظرف يا بشكه ماده شيميايي درزمان حمل يا بارگيري 
  :نام تجاري ماده شيميايي مسبب حادثه 

  : نام شيميايي ماده مسبب حادثه 
  ) : ليتر يا كيلوگرم(ميزان ماده شيميايي مسبب حادثه

  ) : يا كيلوگرمليتر (ميزان موجودي كل ماده شيميايي مسبب حادثه

  خير       ماده مسبب حادثه درواحد حادثه ديده وجود دارد ؟                                            بلي  MSDSآيا 

  خير       بلي       ماده مسبب حادثه آشنايي دارند ؟                 MSDSآيا پرسنل واحد حادثه ديده با محتوي 
  خير       بلي        ده مجهز به امكانات و وسايل مناسب اطفاء حريق مي باشد ؟                    آيا واحد حادثه دي

  خير       بلي        آيا امكانات و وسايل اطفاء حريق متناسب با موقعيت وابعاد واحد مربوطه مي باشد؟               
  خير        بلي       دربرابرمواد شيميايي مي باشند؟  ردي مناسبآيا پرسنل واحد حادثه ديده داراي البسه حفاظت ف

  ريال ................................... ميزان خسارت مالي برآورد شده براثرحادثه شيميايي 

     خير        آيا واحد قبال نيزدچارحادثه شيميايي شده است ؟         بلي 
  :تاريخ وقوع                                                        :           اگربلي نوع حادثه 

  :تعداد مصدومين :                           تعداد تلفات :                               زمان وقوع 
    خير        آيا درمجاورت ونزيكي واحد حادثه ديده اماكن مسكوني يا عمومي وجود د ارد ؟       بلي 

  متر......... فاصله تقريبي نزديكترين اماكن مسكوني يا عمومي تا واحد حادثه ديده 

    خير     آيا به دنبال حادثه شيميايي پراكندگي وانتشارماده شيميايي در هوا وجود داشته است ؟     بلي 
     هواي آزاد          وضعيت انتشار مواد در هوا     فضاي سرپوشيده 

    خير     ا به دنبال حادثه شيميايي آگاهي وهشدارهاي الزم به مردم اطراف داده شده است ؟      بلي آي

  :  در صورت بلي نام مرجع هشدار دهنده 
    خير    آيا به دنبال حادثه شيميايي عمليات تخليه مردم اطراف محل حادثه صورت گرفته است ؟  بلي 

  :  تعداد افراد تخليه شده :                                تخليه زمان :         در صورت بلي 

     خير    مي باشد؟              بلي ) آژير يا آالرم(آيا واحد داراي سيستم اعالم خبرحادثه شيميايي
  يرخ    آياسيستم اعالم خبربه دنبال وقوع حادثه شيميايي فعال گرديده است ؟                     بلي

    خير    آيا در زمان مقابله با حادثه شيميايي پرسنل امدادي دچار تلفات و آسيب شده اند ؟  بلي 
  :   تعداد مصدومين :                      در صورت بلي  تعداد تلفات 

  اجراء شده است ؟ آيا درواحد حادثه ديده قبال برنامه هاي آموزشي در خصوص ايمني شيميايي ومقابله با حوادث شيميايي

  خير      بلي      
  : تاريخ دوره :                        نام دوره :               در صورت بلي تعداد افراد آموزش ديده 
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  :شرح اقدامات انجام شده پس ازوقوع حادثه با ذكرزمان تقريبي هر اقدام 
  

  
  
  

  :پس مانده ها وضايعات شيميايي حاصل ازحادثه  شرح اقدامات انجام شده در مورد نحوه پاكسازي ودفع
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  موارد فوت ناشي ازحادثه شيميايي: 11پيوست  2 فرم
رديف

  

نام و
 

نام خانوادگي
  

سن
  

  جنس

سابقه كار
ميزان تحصيالت  

  نوع آسيب منجربه فوت  محل فوت   وضعيت استخدام   

مذكر
مونث  
رسمي  
قراردادي  

پيمانكار  
محل ح  
ادثه

هنگام انتقال  
  

بيمارستان
-

مركزدرماني
 

خفگي
  

سوختگي شيميايي
جراحت ناشي ازحريق  

جراحت ناشي ازانفجار  
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  مصدومين حادثه شيميايي :11پيوست 3فرم 
رديف

  

نام ونام خانوادگي
  

سن
  

 جنس

سابقه كار
ميزان تحصيالت  

  وضعيت درمان  وضعيت استخدام  

نوع آسيب
ص عضو  

نوع نق
  

مذكر
مونث  
رسمي  
قراردادي  

پيمانكار  
سرپايي  
يستري  
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  اقدامات در حوادث پرتويي - 12پيوست 
  

  تجهيزات كنترل مخاطرات پرتويي -  12 پيوست 1 جدول

  نوع وسيله  رديف
ي تعداد به ازا

  نفر 10000هر

 تعداد به ازاء هر

  نفر 100000

  دستگاه 100  دستگاه 10  زيمتر فردي ايكس و گاماود  1

  دستگاه 100  دستگاه dose-dose rate  10گاما با قابليت سنجش ، ايكس، بتا، زيمتر محيطي با توان اندازه گيري آلفاود  2

  دست 100  دست 10  )ست كامل( لباس حفاظت فردي  3
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 حوادث پرتوييثبت اطالعات چك ليست : 12 پيوست 1 فرم
  

  :شهرستان                :         استان 

  : نام محل يا واحد حادثه ديده
  :موقعيت بخش يا واحد حادثه ديده 

     فضاي سرپوشيده         فضاي آزاد :  محل وقوع حادثه 

  :                                كروكي محل حادثه 
  
  

  
  
  

  
  

  :نقطه حادثه درپالن
  

  :ساعت وقوع حادثه  :                       تاريخ حادثه 

  : تعداد پرسنل شيفت كاري درزمان وقوع حادثه :                        شيفت كاري 
  : نوع فعاليت واحد حادثه ديده 

  )1براساس جدول ضميمه (تعداد افراد فوت نموده براثرحادثه پرتوي 

  )2يمه براساس جدول ضم(تعداد  افراد صدمه ديده و بستري شده براثر حادثه پرتوي 
  :نوع حادثه 

  حريق                انفجار                نشت وريزش مواد

  : عامل ايجاد حادثه 
      ساير                نقص وخرابي تاسيسات        نقص درفرآيند    خطاي انساني 

  :علت اصلي حادثه 
   مجاورت مواد ناسازگار با همديگر با همديگراختالط مواد ناسازگار    اشتعال يا انفجارماده براثرحرارت 

  سايرموارد            آسيب به ظرف يا حفاظ درزمان حمل يا بارگيري و استفاده 

  :نام تجاري ماده مسبب حادثه 
  : نام علمي ماده مسبب حادثه 

  ) : ليتر يا كيلوگرم( ميزان ماده مسبب حادثه
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  خير       وسايل مناسب كنترل مي باشد ؟               بلي  آيا واحد حادثه ديده مجهز به امكانات و
  خير       آيا امكانات و وسايل كنترلي متناسب با موقعيت وابعاد واحد مربوطه مي باشد؟        بلي 

  خير    آيا پرسنل واحد حادثه ديده داراي البسه حفاظت فردي مناسب دربرابرحوادث پرتوي مي باشند؟   بلي
  ريال ................................... يزان خسارت مالي برآورد شده براثرحادثه م

     خير        آيا واحد قبال نيزدچارحادثه پرتوي شده است ؟         بلي 

  :تاريخ وقوع :                                                                  اگربلي نوع حادثه 
  :تعداد مصدومين :                           تعداد تلفات :                               وع زمان وق

    خير      آيا درمجاورت ونزيكي واحد حادثه ديده اماكن مسكوني يا عمومي وجود د ارد ؟          بلي 
  متر...... ...فاصله تقريبي نزديكترين اماكن مسكوني يا عمومي تا واحد حادثه ديده 

    خير     آيا به دنبال حادثه پرتوي پراكندگي وانتشار ماده پرتوي در محيط وجود داشته است ؟      بلي 

     هواي آزاد          وضعيت انتشار مواد در محيط     فضاي سرپوشيده 
    خير     بلي        آيا به دنبال حادثه پرتوي آگاهي وهشدارهاي الزم به مردم اطراف داده شده است ؟  

  :  در صورت بلي نام مرجع هشدار دهنده 

    خير    آيا به دنبال حادثه پرتوي عمليات تخليه مردم اطراف محل حادثه صورت گرفته است ؟    بلي 
  :  تعداد افراد تخليه شده :                                زمان تخليه :         در صورت بلي 

     خير     مي باشد؟              بلي ) آژير يا آالرم(داراي سيستم اعالم خبرحادثه پرتوي آيا واحد

  خير     آياسيستم اعالم خبربه دنبال وقوع حادثه پرتوي فعال گرديده است ؟                     بلي
    خير    د ؟  بلي آيا در زمان مقابله با حادثه پرتوي پرسنل امدادي دچار تلفات و آسيب شده ان

  :   تعداد مصدومين :                      در صورت بلي  تعداد تلفات 
  آيا درواحد حادثه ديده قبال برنامه هاي آموزشي در خصوص ايمني پرتوي ومقابله با حوادث پرتوي اجراء شده است ؟

  خير      بلي      

  : تاريخ دوره :                        نام دوره         :       در صورت بلي تعداد افراد آموزش ديده 
  
  

  
  :شرح اقدامات انجام شده پس ازوقوع حادثه با ذكرزمان تقريبي هر اقدام 

  

  
  :شرح اقدامات انجام شده در مورد نحوه پاكسازي ودفع پس مانده ها وضايعات پرتوي حاصل ازحادثه 
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  يپرتوي موارد فوت ناشي ازحادثه :12پيوست  2 فرم
رديف

  

نام ونام خانوادگي
  

سن
  

  جنس

سابقه كار
ميزان تحصيالت  

  نوع آسيب منجربه فوت  محل فوت   وضعيت استخدام   

مذكر
مونث  
رسمي  
قراردادي  

پيمانكار  
محل حادثه  

هنگام انتقال  
  

بيمارستان
-

خفگيمركزدرماني
سوختگي   

پرتوي
ازجراحت ناشي   

پرتوگيري
  

جراحت ناشي ازانفجار
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  يمصدومين حادثه پرتوي  :12 پيوست 3 فرم
رديف

  

نام ونام خانوادگي
  

سن
  

 جنس

سابقه كار
ميزان تحصيالت  

  وضعيت درمان  وضعيت استخدام  

نوع آسيب
ص عضو  

نوع نق
  

مذكر
مونث  
رسمي  
قراردادي  

پيمانكار  
سرپايي  
يستري  
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  هاي سالمت محيط و كار نان ستاد فوريتتقسيم بندي كارك -13ست وپي
  

  

  :كاركنان ستادي 

ها و ترجيحاً از كارشناسان  ها و شهرستان اين افراد را مي توان از بين كارشناسان و مهندسين مجرب بهداشت محيط مراكز بهداشت استان
 .داشت محيط و حرفه اي انتخاب نمودمسئول و مديران گروه به

  

  :كاركنان اجرايي 

فراد را مي توان از بين كارشناسان، كاردانان، تكنسين هاي  بهداشت محيط مستقر در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و نيز اين ا
ها، مهندسين مجرب بهداشت محيط در ستاد، در سطوح تصميم گيري براي خدمات فني، بررسي. هاي بهداشت انتخاب نمودزان خانهبهور
از كارشناسان و كارشناسان ارشد انتخاب مي شوند و كاركنان بهداشت محيط ” رت مورد نياز مسئول بوده و ترجيحاريزي كلي و نظابرنامه

ها، كنترل كيفيت آب، بهداشت ها و بهورزان انتخاب شده و براي انجام بررسيدر سطح اجرا از بين ساير كارشناسان، كاردانان، تكنيسين
  .ظر مهندسين ستادي انجام وظيفه مي نمايندمواد غذايي و ساير اقدامات، زير ن

  
در صورتيكه وضعيت اضطراري بسيار گسترده باشد و تعداد كاركنان بهداشت محيط كافي نباشد، نيروي انساني مورد نياز را مي توان از بين 

هاي لبنيات، كاركنان آزمايشگاه هاي شير وازي و ساختماني، كاركنان كارخانهكاركنان بهسازي در صنايع، مهندسين مشاور در امور بهس
هاي صنعتي، كاركنان بهسازي خطوط آهن و خطوط هوايي، كاركنان شركت آب و فاضالب، متصديان دفع آفات، خصوصي، خدمه كارخانه

زم را فرا گيرند و اين افراد بايد تعليمات ال. ها و انستيتوها در زمينه علوم بهسازي و دانشجويان علوم و غيره تامين كردكاركنان دانشگاه
  .تحت نظارت مهندسين بهداشت محيط كار كنند
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  بهداشت محيط در باليا  تعداد كاركنان مورد نياز  -14پيوست 
 

 آسيب، وسعت حوزه آسيب ديدهتعداد كاركنان بهداشت محيط كه هنگام وضعيت اضطراري مورد نياز هستند به ماهيت جامعه، تعداد افراد 
مات مورد نياز، ميزان ثمربخشي شبكه هاي حمل و نقل و ارتباطات، ميزان تعليمات و كفايت كاركنان موجود و غيره بستگي ديده، نوع خد

  .  دارد
  

بايد جايگاه تشكيالتي خود را بخوبي بشناسند و با وظايف خود آشنايي كامل داشته  وضعيت اضطراريكاركنان بهداشت محيط قبل از 
چند وقت يكبار به منظور آمادگي هر چه بيشتر در شرايط اضطراري دوره ها و تمرينات عملي بخصوصي را لذا ضروريست هر . باشند

گذرانده و مورد بازآموزي قرار گيرند و متون آموزشي خاصي را كه براي بال تهيه شده بخوبي فرا گرفته و در زمينه كنترل حيوانات موذي، 
اجساد، بهداشت مواد غذايي در مراكز تغذيه جمعي، بهسازي بيمارستانهاي صحرايي و دفع فضوالت، خدمات كفن و دفن و ضد عفوني 
دوره هاي آموزشي براي عمليات اضطراري بايد عملي و با حداقل آموزش نظري همراه . موضوعات مشابه تحت تعليمات ويژه قرار گيرند

  .ز تجهيزات و لوازم آماده شده براي وضع اضطراري استفاده شودنمايشها و تمرينها بايد به ترتيبي تنظيم گردند كه در آنها ا. باشند
  

  :بر مبناي تجربيات قبلي بدست آمده است 14پيوست  1ارقام عرضه شده در جدول 
  

  بالياتعداد كاركنان بهداشت محيط مورد نياز در  -14 پيوست 1 جدول

  آسيب ديدهتعداد افراد 
  )نفر(تعداد كاركنان مورد نياز 

  كاركنان اجرايي  ستاديكاركنان 

  1+1  1  نفر 1000كمتر از 

  4تا1  1  نفر 10000الي  1000

  8 تا 4  1  نفر 50000 الي  10000

  15تا  8  2  نفر 100000 الي 50000  

  10  1  نفر اضافه 100000براي هر 
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  ي بهداشت محيطها شاخص - 15پيوست 
  

  هاي بهداشت محيط شاخص -15پيوست  1جدول 

  ي كه به آب آشاميدني دسترسي دارنديارهاي روستادرصد خانو

  ي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردار مي باشنديدرصد خانوارهاي روستا

  ي كه آب آشاميدني خود را با جوشاندن يا كلرينه نمودن تامين مي كننديدرصد خانوارهاي روستا

  روستايي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي يدرصد خانوارها

  ي كه زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي كننديدرصد خانوارهاي روستا

  ي كه فضوالت حيواني را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي كننديدرصد خانوارهاي روستا

  درصد اماكن عمومي داراي معيارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

  ييي و بهسازي مناطق روستادرصد اماكن عمومي داراي معيارهاي بهداشت

  مناطق شهري بهسازي و بهداشتي داراي معيارهاي بهداشتي خوراكي و مواد فروش مراكز تهيه وتوزيع و درصد

  ييدرصد مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق روستا

  )شهري( كارت معاينه پزشكي معتبر هستنددرصد كاركنان مركز و اماكني كه داراي 

  )ييروستا( درصد كاركنان مركز و اماكني كه داراي كارت معاينه پزشكي معتبر هستند

  )شهري( درصد مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب هستند

  )ييروستا( طلوب هستنددرصد مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط م

  ي كه آب مصرفي آنها مطلوب استيها درصد بيمارستان

  ي كه جمع آوري زباله آنها مطلوب استيها درصد بيمارستان

  ي كه جمع آوري و دفع مطلوب فاضالب دارنديها درصد بيمارستان

  ي كه رختشويخانه آن مطلوب استيدرصد بيمارستانها

  خانه آن مطلوب استي كه آشپزيها درصد بيمارستان

  درصد مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي داراي شرايط حفاظتي مطلوب

  )شهري( هاي باكتريولوژيك مطلوب شناخته  شده است درصد نمونه هاي آب آشاميدني كه از نظر آزمايش

  )ييروستا( است هاي باكتريولوژيك  مطلوب شناخته شده نظر آزمايش آب آشاميدني كه ازهايدرصد نمونه
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  يعيطب يايبهداشت محيط منطقه در بال عيسر يابيفرم ارز -16پيوست 

 )ميل و به سطوح باالتر ارسال گردداين فرم بال فاصله پس از وقوع بالياي طبيعي تك(
  

  .............ساعت.......         ....تاريخ............ ...                    سرپرست منطقه.............          نام منطقه/شماره

  
  :وضعيت منطقه  •

o ناسالم: ..........                             سالم              : تعداد تقريبي منازل منطقه........ :  

o آسيب نديده: ...........                    آسيب ديده    :تعداد تقريبي كل جمعيت در منطقه.......... :  

o د كل خانوارتعدا............ : 

o تخريب شده.........                              سالم :                                  تعداد توالت خانگي.......  
o تخريب شده ..........                             سالم :                                     تعداد دوش حمام..........  

  

  : و آمارهاي پايه تركيب سني جنسي جمعيت منطقه •

o  مردتعداد.......... :  

o  زنتعداد....... :....  
o ماه 1 تعداد نوزادان كمتر از......... :  
o  سال 2تعداد كودكان زير......... :  

o  سال 1- 6تعداد كودكان:  ..........  
o  سال 6-20افراد نعداد......... :  
o  سال 20-60جمعيت.......... :  

o  سال 60باالي تعداد افراد.......... :  
o  زنان باردارتعداد.......... : 

o  جمعيت ورودي به منطقه بعد از حادثهتعداد.......... :  

o  دانش آموزانتعداد.......... :  
  

  : ، مصدوميتمرگ •
o تعداد كل تقريبي تلفات در منطقه :    ..........  

o تعداد اجساد دفن نشده در منطقه: ..........  
o داد اجساد دفن شده در منطقهتع :..........  

o تعداد تقريبي مجروحين در منطقه :..........   
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o تعداد مجروحين سرپايي :..........   
o تعداد مجروحين بستري يا اعزامي: ..........  

  

  :قهطمنيت بيماري هاي وضع •
o  اسهالموارد تعداد كل........ :   
o  اسهال خونيتعداد كل موارد :.........  

o هپاتيتد كل موارد تعدا.......... : 

o  وباتعداد كل .......... :  
o  شيستوزوميازيس تعداد كل........... : 

o  تعداد كل مبتاليان به بيماريهاي تنفسي.......... : 

o سالك: ..........   گال: .......... پديكلوزيس: ..........بتال به بيماريهاي انگليم.......... 

o يماريهاي فشار خونتعداد كل مبتاليان به ب.......... : 

o تعداد بييماران صرعي.......... : 

o تعداد بيماران رواني .......... : 

o صدك تعداد كودكان زير.......... : 

o تعداد بيماران ديابتي.......... : 

o تعداد بيماران تاالسمي.......... 

o تعداد افراد مصرف كننده مواد.......... :  

o تعداد بيمارانPKU تروئيدي ،گالكتوزومي، سرطان ، هينو: ..........  

 

  :وضعيت منطقه از نظر منابع موجود و بهداشت محيط •
o تعداد چاه آب آشاميدني.......... : 

o تعداد مخازن آب آشاميدني سالم..........: 

o تعداد منازل قابل سكونت.......... : 

o تعداد چاه آب كشاورزي قابل بهره برداري .......... : 

o كز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي  فعالتعداد مرا.......... : 

o تعداد مدارس سالم.......... : 

o تعداد اماكن متبركه سالم .......... : 

o تعداد راههاي ارتباطي باز درون منطقه اي.......... : 

o تعداد راههاي باز برون منطقه اي.......... : 
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o  نامناسب □ مناسب□ناسالم □سالم : وضعيت شبكه آب آشاميدني□ 

o  غير فعال □تعداد مراكز بهداشتي و درماني فعال□ 

o هاي سالم تعداد بيمارستان.......... : 

o تخريب شده..........غير فعال ..........فعال : تعداد خانه هاي بهداشتي.......... 

o  نامناسب □مناسب : وضعيت منطقه از نظر تلفات دامي□ 

o  نامناسب □مناسب : وضعيت منطقه از نظر زباله□  

o   نامناسب □مناسب : وضعيت منطقه از نظر فضوالت دامي□  

o  نامناسب □مناسب : وضعيت منطقه از نظر دفع فاضالب□  
o  تعداد تقريبي دامهاي تلف شده..........  

  

  :  وضعيت منطقه از نظر عوامل مشكل زا و محدود كننده •
o ماالريا، حيوان گزيدگي،  ك، مننژيت، اسهال حادآبكي، اسهال خوني،سرخ :بيماريهاي  شايع در منطقه يا بيماريهاي بومي منطقه

 ، گال و غيرهCCHFانفلوانزا، 

o  و ساير  □ساختمان هاي فرسوده و خراب شده  □مرداب : محل هاي رشد حشرات و جوندگان .......... 

o تعداد تقريبي دام تلف شده : .......... تعداد دامداريهاي خراب شده........... : 

o عداد منازل خراب شدهت.......... : 

o ساير  □كنه  □كك  □شپش  □پشه ماالريا   □موش  □سوسري ها  :حشرات و جوندگان غالب منطقه.......... 

o  نامطلوب  □مطلوب : سگهاي ولگرد□   

o وجود كانونهاي حادثه ساز.......... 

o  نامطلوب  □مطلوب : سوخت       □نامطلوب  □مطلوب : برق□      

  

  :  اجات ضرورياحتي •

o  شيرخشك مخصوص بيمارانPKU )در صورت وجود بيمار در منطقه(  

o  غذاي مخصوص بيمارانPKU                

o مواد غذايي  مورد نياز هر نفر در منطقه.......... : 

o  شير خشك مورد نياز.......... 

o  آيا سبد غذايي نياز روزانه را تامين مي كند؟.......... 

o دستمال: ..........شامپو: ..........حوله: ..........خمير دندان: .......... مسواك ): ..........صابون ( د نياز در منطقه وسايل بهداشتي مور.......... : 

o وسايل بهداشتي.......... : 

o سرم هاي ضد عقرب و مار.......... : 
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o تجهيزات روان درماني.......... : 

o تعداد اكيپ هاي بهداشتي مورد نياز :.......... 

o اقالم داروئي مورد نياز.......... : 

o وسايل كمكهاي اوليه.......... : 

o  سال2غذاي كمكي ويژه كودكان زير.......... : 

o  3..........  -2..........   -1وسايل سمعي و بصري و وسايل  آموزش -.......... 

o  نامطلوب  □سيستم هاي ارتباطي مطلوب□ 

o 3..........   -2..........   -1: نياز  مواد ضد عفوني كننده مورد- .......... 

o  پوليو    □هاري  : واكسن هاي مورد نياز□  MR   □   كزاز   □هپاتيت□  

o ترازوي پرتابل..........  : 

o دستگاه فشار خون.......... : 

o كلدباكس.......... : 

o  شاملسرم خوراكي و وريدي : v.......... 

o :ORS.......... 

o ميپشه بند س.......... : 

o وسايل نمونه گيري.......... : 

o لباس كار.......... : 

o ست كامل زايمان.......... : 

o تجهيزات الزم براي آزمونهاي باكتريولوژيكي آب: ..........آزمايشگاه سيار آب آشاميدني.......... : 

o عدد: ..........كلر سنج 

  

  ....: .....ميزان دسترسي خانوار به آب آشاميدني سالم •

  :ب آشاميدني سالم از چه طريقي تامين مي گرددآ •

o شبكه لوله كشي□   

o حلقه ..........تعداد چاهها □چاه  

o متر مكعب..........جمع تانكرها □تانكرهاي ثابت و سيار  

  

   □خير    □آب آشاميدني ساكنين كلرينه ميشود؟       بله •

   ppm..........ميزان كلر باقيماتده  •

  □خير     □ميكروبي سالم است؟بله آب آشاميدني از نظر •
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  درصد ..........درصد خانوارهاي داراي سرپناه مناسب  •

  درصد  ..........درصد دسترسي خانوارها به مستراح بهداشتي  •

  درصد..........درصد دسترسي خانوارها به حمام بهداشتي  •

  □نامطلوب       □مطلوب    :وضعيت منطقه از نظر حشرات و جوندگان ناقل بيماريها •

  :برآورد نيازهاي فوري و ضروري منطقه از نظر بهداشت محيط •

o  تخته ..........پا شده  تخته چادر بر..........تعداد چادرهاي مورد نياز  
o چشمه..........تعداد توالتهاي صحرايي مورد نياز  
o  باب ..........تعداد حمام هاي صحرايي مورد نياز  

o  ميزان كلر مورد نياز:متر مكعب ه..........تعداد تانكرهاي مورد نياز حجم  
  

  
  
  

  
  
  

  
  



 
 

121 

  در باليا بهداشت محيط هاي فرم گزارش روزانه فعاليت – 17پيوست 
  

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

    : خانوار تحت پوشش         :   معاونت بهداشتي      جمعيت تحت پوشش................................. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  .................شهرستان  .................شهر.................گزارش فعاليت هاي روزانه اكيپ بهداشت محيط در شرايط اضطرار مستقر در روستاي

  

يف
رد

  

  موارد انجام شده  نوع فعاليت

ميزان 
پوشش 
منطقه 
آسيب 
  ديده

  موارد تزايدي

ميزان 
پوشش 
ه منطق

آسيب 
  ديده

1  
بازديد منابع و 
مخازن آب 
  آشاميدني

          شبكه

          مخازن ثابت

          مخازن سيار

          منابع آب

مقدار آب كلرينه شده به متر  2
  )توسط بخش بهداشت(مكعب 

        

3  
تعداد موارد 
كلرسنجي 
  انجام شده

  نتيجه

كل
داد 

تع
  

*
وب

مطل
  

**
وب

مطل
نا

  

**
*

  صفر

  

كل
داد 

تع
وب  

مطل
نا

  

  صفر

  

                    شبكه

                    تانكر سيار

                    مخازن ثابت

تعداد موارد نمونه برداري   4
  ميكروبي آب آشاميدني

تعداد     نامطلوب  مطلوب  تعداد كل
    نامطلوب  مطلوب  كل

            

تعداد موارد نظارت بر دفن  5
  بهداشتي اجساد

        

تعداد موارد نظارت بر دفن  6
  الشه حيوانات تلف شده بهداشتي

        

 مقدار موادگندزداي مصرف شده  7
  )كيلوگرم يا ليتر(

هك
آ

رين  
ركل

پ
لين  

رئو
ك

ميد  
هاال

  

  ساير

  

هك
آ

رين  
ركل

پ
لين  

رئو
ك

ميد  
هاال

  

  ساير

  

                

ميزان سطوح گندزدائي شده به   8
  مترمربع
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يف
رد

  

  موارد انجام شده  نوع فعاليت

ميزان 
پوشش 
منطقه 
آسيب 
  ديده

  موارد تزايدي

ميزان 
پوشش 
ه منطق

آسيب 
  ديده

 مقدار سموم مصرف شده 9
  )كيلوگرم(

رين
رمت

پ
رات  

كل
كام  

فاي
اك  

سولف
  

  ساير

  

رين
رمت

پ
رات  

كل
كام  

فاي
اك  

سولف
  

  ساير

  

                    

ميزان سطوح سمپاشي و طعمه 10
  گذاري شده به مترمربع

        

تعداد موارد بازديد از مراكز تهيه و 11
  غذايي توزيع مواد

        

تعداد موارد بازديد از انبارهاي 12
  غذايي نگهداري مواد

        

 از موادتعداد موارد نمونه برداري  13
  غذايي

تعداد
قابل   تعداد كل    غيرقابل مصرف  قابل مصرف  كل

  مصرف
غيرقابل 
  مصرف

  

            

غذائي معدوم شده به مقدار مواد 14
    كيلوگرم

  
  

  

    احداثي  بهسازي شده   احداثي بهسازي شده  هاتعداد مستراح 15
      

هاي عمومي ونظارت بر حمام 16
  خصوصي

    احداثي  بهسازي شده   ياحداث بهسازي شده
        

          تعداد قالده سگ معدوم شده 17

هاي بهداشتي و تعداد سرويس 18
  هاي گندزدائي شدهگنداب

    گنداب  حمام  مستراح    گنداب  حمام  مستراح
           

  تعداد افراد آموزش ديده 19
گروه تعداد كل     چهره به چهره  گروهي  تعداد كل 

  ي
چهره به 
  چهره

  

              

تعدادجلسات تشكيل شده 20
  درخصوص مشكالت بهداشتي

        

21 
تعداد موارد بررسي و نظارت بر 

جمع آوري و دفع بهداشتي 
  زباله

        

تعداد موارد نظارت بر دفع  22
  بهداشتي فضوالت دامي

        

تعداد نيروهاي عملياتي بهداشت  23
  محيط

        

تعداد موارد بررسي و نظارت بر  24
  هااث يا بهسازي مستراحاحد
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 5/0و   )در تانكرهاي ثابت و سيار( mg/l 2و حداكثر  mg/l 1 موارد مطلوب به مواردي گفته مي شود كه ميزان كلر آزاد باقيمانده آن بين حداقل  ∗

mg/l  1تا mg/l )باشد )شبكه انتقال و توزيع آب.  

  كلر آزاد باقيمانده باالتر و يا كمتر از موارد آورده شده در بند باال باشد موارد نامطلوب به مواردي گفته مي شود كه ميزان **

ضمناً  آزمايش باكتريولوژيكي آب به ( موارد صفر كلر آزاد باقيمانده بايستي سريعاً به متوليان تأمين كننده آب جهت رفع مشكل اعالم گردد ***
  )موازات اقدامات قانوني الزامي است

  
 
 

 نام و امضاء تكميل كننده                                                                                                                               
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  در بالياي طبيعي وسائل و ابزار مورد نياز مامورين بهداشت محيط - 18پيوست 
  

  در باليا ي طبيعي مورين بهداشت محيطل و ابزار مورد نياز مايوسا -18پيوست  1جدول 

  نفره 5اكيپ  1تعداد مورد نياز هر   وسائل و ابزار مورد نياز
 5تعداد مورد نياز هر سه اكيپ 

  نفره

  عدد 3  عدد 1  چادر

  تخته 15  تخته 5  پتو 

  عدد 30  عدد 10  مالفه

  عدد 15  عدد 5  كيسه خواب

  عدد 15  عدد 5  بالش و روبالش

  دستگاه 3  گاهدست 1  بخاري نفتي

  دستگاه 3  دستگاه 1  اجاق نفتي يا گازي

  دستگاه 3  دستگاه 1  چراغ نفتي

  دستگاه 3  دستگاه 1  فانوس نفتي

  عدد 15  عدد 5  چراغ قوه با باطري اضافي

  عدد 15  عدد 5  قمقمه

  دست 3  دست 1  )از انواع مختلف(لوازم آشپزي 

  كيلوگرم 150  كيلوگرم 50  جيره خشك روزانه

  به مقدار الزم  به مقدار الزم  باسشويي پودر ل

  به مقدار الزم  به مقدار الزم  صابون
  عدد 3  عدد 1 )صحرايي(دوش دستي قابل حمل

ظروف آب پالستيكي يا فلزي 

  )ليتري 20تا  10(

  عدد 6  عدد 2

  عدد 6  عدد 2  ظروف نفت 

  عدد 6  عدد 2  صندلي سفريميز و 

GPS  5 دستگاه15  دستگاه  

  دستگاه15  دستگاه 5  ي اضافهو باطر راديو

  دستگاه15  دستگاه 5  موبايل

  عدد 15  عدد 5  چكمه
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  باب 3  يك باب  توالت صحرايي

  عدد 15  عدد 5  كاله ايمني

  عدد 3  يك عدد  طناب

  دست 3  يك دست  بيل و كلنگ

  رول 3  يك رول  نايلون سفيد ضخيم

  عدد 15  عدد 5  دستكش گرم

  عدد 15  عدد 5  زيرانداز

  رول 3  ك رولي  گوني رول

  به مقدار الزم  به مقدار الزم  )نفت و گاز( سوخت

  عدد 15  عدد 5  سوت

  عدد 10  عدد 3  )پارچه اي(متر 

  دستگاه 3  يك دستگاه  ماشين حساب

  دستگاه 15  دستگاه 5  قطب نما

  عدد10  عدد 3  آفتابه

، قوري، كتري( وسايل پخت و پز
  ...)قاشق و ، بشقاب

  دست 3  يك دست

  به مقدار الزم  ه مقدار الزمب  الكل خشك

  عدد 15  عدد 5  ماسك دراگر

 هايونيفرم كشوري ستاد فوريت
  )كاور و كاپشن(

  عدد 15  عدد 5

  دستگاه 3  يك دستگاه  موتور برق

  عدد 3  يك عدد  درب باز كن چند كاره

  بسته 3  يك بسته  فندك-كبريت

  عدد 3  يك عدد  كلمن آب

  دستگاه 9  دستگاه 3  بلندگو دستي
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