هقذهه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
معاونت بهداشت
واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا

تخلیه اضطراری در هنگام بالیا و حوادث
هقذهه

در هحل کار

تخلیِ اؾطزاری یىی اس فؿبلیت ّبیی است وِ در سهبى
ثزٍس حَادث اّویت ثسیبر پیذا هی وٌذ .آگبّی اس چگًَگی
اًجبم تخلیِ اؾطزاری ٍ جشئیبت آى ٍ ّوچٌیي آهبدگی
ثزای اجزای آى در ٌّگبم ثزٍس حَادث طجیؿی ٍ اًسبى
سبخت ،اس هْن تزیي فؿبلیت ّبی ارتمبء آهبدگی جَاهؽ
ثزای همبثلِ در ٌّگبم ثزٍس سَاًح است.
ثزای رٍیبرٍیی ثب ایٌگًَِ حَادث ،افشٍى ثز داضتي ثزًبهِ اس
پیص تؿییي ضذُ ثزای تخلیِ اؾطزاری ،تَاًبیی پیص ثیٌی
ٍ سزؾت ؾول ثبال ًیش ًمص ثِ سشایی دارد ،وِ ایي اهز
تٌْب ثب آهَسش ٍ توزیي هحمك هی ضَد.
شرایط اضطراری و تخلیه
ضزایط اؾطزاری ،در ثسیبری اس هَالؽ غیزلبثل پیص ثیٌی
است وِ وبروٌبى ،افزاد خبًَادُ ٍ ؾوَم هزدم را تْذیذ هی
وٌذ ٍ هَجت ثی ًػوی ٍ هتَلف ضذى فؿبلیت ّبی
رٍسهزُ ٍ یب هَجت آسیت ّبی هحیطی ٍ جسوی خَاّذ
ضذٍ .ؾؿیت ّبی اؾطزاری هی تَاًذ طجیؿی ٍ یب سبختِ
دست ثطز ثبضذ.
ثزخی اس ایي ٍؾؿیت ّب ضبهل سهیي لزسُ ،سیل ،تَفبى،
اًفجبر ،آتص سَسی ٍ ...است.
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در ثؿؿی اس هَالؽ در ٌّگبم ثزٍس ایي حَادث السم است
افزاد هىبى ٍ هٌطمِ ای وِ در آى هستمز ّستٌذ را تزن
وٌٌذ.
هذت سهبًیىِ طی آى ثبیذ هٌطمِ یب هحل را تزن ًوَد ثِ
ًَؼ هخبطزُ ثستگی دارد .اگز حبدثِ ،تغییزات آة ٍ َّایی
(هثل تَفبى) ثبضذ وِ ثتَاى آى را پبیص وزد هذت سهبى
ثیطتزی ثزای تخلیِ ٍجَد دارد.
ثب ایي ٍجَد در ثسیبری اس سَاًح (هثل آتص سَسی  ،سهیي
لزسُ ٍّ )...یچ فزغتی ثزای گزدآٍری ًیبسّبی ؾزٍری ٍ
اسبسی ٍجَد ًذارد ٍ.ثالفبغلِ ثبیذ هىبى را تخلیِ وزد.
الجتِ در ٌّگبم سهیي لزسُ اٍلیي الذام پٌبُ گیزی هٌبست
در هحل هی ثبضذ ٍ .پس اس اتوبم سهیي لزسُ جْت ایوي
ثَدى در همبثل پس لزسُ ّب ٍ یب احتوبل ًطتی گبس ٍ آتص
سَسی ثبیذ هحل را تزن وزد ٍ ثِ ًمطِ ایوي در خبرج اس
سبختوبى پٌبُ ثزد.

پیش بینی هوارد الزم قبل از بروز حادثه در هحل کار:

 وبروٌبى ثب سًگ ّطذار هَجَد در سبختوبى آضٌبییداضتِ ثبضٌذ.
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 وپسَل اطفبء حزیك ثِ تؿذاد وبفی در سبختوبى تؿجیِ ٍتبریخ ضبرص آى وٌتزل ضَد.

 وبروٌبى اس چگًَگی تخلیِ اؾطزاری آگبّی داضتِثبضٌذ .

 وبروٌبى اس هىبى وپسَل ّبی اطفبء حزیك اطالؼ ٍ ثبًحَُ استفبدُ اس آى آضٌبیی داضتِ ثبضٌذ.

نکات ههن در هنگام تخلیه اضطراری در هحل کار:

 در ٌّگبم تخلیِ پس اس سهیي لزسُ اس پٌجزُ ّب ٍ ٍسبیلغیز ثبثت فبغلِ گزفتِ ٍ ٌّگبم استفبدُ اس پلِ ّب اس فطبر
آٍردى ٍ تىیِ دادى ثِ حفبظ ّب ٍ ًزدُ ّب پزّیش ضَد.

 حفع آراهص اس هْوتزیي ًىبت در ٌّگبم تخلیِاؾطزاری است.

 افزادی وِ دچبر ًبتَاًبیی جسوی ّستٌذ ثب ووهدیگزاى ثِ سوت ًشدیه تزیي درة خزٍجی ٍ هحل تجوؽ
ایوي ّذایت ضًَذ.

 خزٍجی ّبی سبختوبى ثزای اطویٌبى اس لبثل استفبدُثَدى آى ّب وٌتزل ضَد.

 ثْتزیي هسیز تخلیًِ ،شدیه تزیي پلىبى ثِ سوتًشدیه تزیي خزٍجی هی ثبضذ ،هگز ایٌىِ گشارش ضَد وِ
هسیز هذوَر ًب اهي است.

 و ٌتَر آة ،ثزق ٍ گبس سبختوبى ثبیذ تَسط هسئَلهزثَطِ لطؽ ضَد.

 ضوبرُ تلفي ّبی اؾطزاری در وٌبر ّوِ تلفي ّب ثزایاطویٌبى اس در دستزس ثَدى آى ّب در هَالؽ لشٍم ًػت
ضَد.

 در غَرت هجْش ثَدى سبختوبى ثِ آسبًسَر ،اس آىاستفبدُ ًطَد.

 ًمطِ تخلیِ سبختوبى تْیِ ٍ در چٌذ ًمطِ سبختوبى ٍدر هؿزؼ دیذ وبروٌبى ًػت ضَد.

 ّوِ ی افزاد ثِ هحؽ ثیزٍى آهذى اس سبختوبى ثبیستیثِ هحل تجوؽ رفتِ ٍ ثزای اطویٌبى اس حؿَر ّوِ ی افزاد
فَرا سزضوبری غَرت گیزد.

 هسیزّبی خزٍج ثب ؾالئن ٍ تبثلَّبی هخػَظ هطخعضَد ٍ .تبثلَّب در هحل دیذ ًػت ضَد.

 وبروٌبى ثب هسئَلیت ّب ٍ ضزح ٍغبیف خَد در ٌّگبمثزٍس حبدثِ آضٌبیی داضتِ ثبضٌذ.
 تجْیشات ٍ ٍسبیلی وِ ٌّگبم حبدثِ ٍ ثؿذ اس آى هَردًیبس است تْیِ ٍ در هىبى اهي ًگْذاری ضَد.
 هحل تجوؽ ایوي در هحل وبر هطخع ٍ وبروٌبى اس آىاطالؼ داضتِ ثبضٌذ.
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 هسئَل تخلیِ سهبى ثبسگطت وبروٌبى ثِ سبختوبى راهطخع هی وٌذ ٍ ّیچ وس ًجبیذ ثذٍى اجبسُ ٍارد
سبختوبى ضَد.

 ّزگش ًجبیذ ثزای یبفتي ضخػی وِ در سبختوبى جبهبًذُاست ثِ آًجب ثزگطت ،ثلىِ ثبیذ ایي هطلت را فَرا ثِ
هسئَل تخلیِ گشارش داد.
 در غَرت ثزٍس آتص سَسی ٌّگبم فزار در غَرت هَاجِضذى ثب دٍد  ،ثبیستی ثِ حبلت خشیذُ یب ًشدیه ثِ سهیي
حزوت ًوَد .پبن تزیي َّا در فبغلِ  03الی  03سبًتی
هتزی اس سطح سهیي لزار دارد.
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