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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز

 مركز بهداشت استان

 طرح
 آمادگي و مديريت بهداشت محيط

 براي كاهش اثرات باليا

 : تهيه و تنظيم
 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم اسان بهداشت محيط و حرفه اي گروه كارشن

پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني تبريز
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 بسمه تعالي
 ، زلزله وسيل بـه عنـوان كشورعزيزاسالمي ايران  يكي از هفت كشور بال خيز دنيا ميباشد

 ترقبـه طبيعي وحوادث غيـر م وبالياي مهمترين بالياي طبيعي كشور ما مطرح بوده
 بعد از جنگها ونبردهاي خانمانسوزشايدنخستين دغدغه ي خاطري است كه خواب
 خوش بشريت را پريشان كرده واورا بـه چـالش و چـاره جـويي وا داشـته اسـت،
 حوادثي كه بواسطه غير قابل پيشبيني بودن آنها ممانعت از بروز ووقوع آنهاازقدرت

 انجام دهـد، ايـن دراين خصوص د بهترين كاري كه بشر مي توان بوده و بشر خارج
 است كه از خود مراقبت نموده و اطالعات وتجاربي را كه در طول تاريخ بـه دسـت

 . به كار گيرد وكاهش اثرات باليا آورده براي دفاع ازخود
 جـان نفر از هموطنان ما در اثر زلرلـه ۱۵۰۰۰۰ بيش از ۱۳۷۰ الي ۱۳۳۶ فقط در سالهاي

 مورد سـيل مهـم در ايـران گـزارش ۱۱۸۰ اخير باخته اند وهمچنين در چهل سال
 آرزومن ديم هرگ زميهن اس المی وس رافرازمان دچ ار " اگـر چـه مطلقـا . شده اسـت

 بحران وحوادث غير مترقبه نشود اما چنين آرزوي ی دليل ی ب ر آن ني ست ک ه دي ده دور
 . انديش خود را ببنديم وخود را به دست روزگاربسپاريم

 ه به گروه ی از م ردم ص دمه وارد م ی ش ود وآنه ا را از خان ه ک در جريان هر حادثه وبحراني
 لف  ه ٬ م  ديريت بح  ران در عرص  ه بهداش  ت وکاش  انه خ  ود بي  رون ميک  شد نخ  ستين مو

 ودرمان خواهد بود که موظف به پشتيبانی از حادثه ديدگان بوده وهرکدام از بخشهای
 . درمان وبهداشت وظايف متعدد ومهمی بر عهده دارند

 هن وز شت كه در كنار همـه تجهيـزات وامكانـات مـدرن وپيـشرفته امـدادي بايد توجه دا
 ک  سانی ک  ه در زم  ان . مهمت  رين مولف  ه ٬ ني  روی ان  سانی ک  اردان وک  ار آزم  وده اس  ت

 . عادی آموزه های مهم بحران را آموخته وتمرين کرده اند
 وايثـار افراد توانمند ومدبري كه قادرند، با اتكاء بردانسته هـاي خـود ودرنهايـت خلـوص

 ،جريان مخرب بحران را كنترل وبه سوي رفع آن ورسيدن به آرامش نسبي
 . مديريت ورهبري نمايند

 يكي از فرايندها ومسئوليتهاي مهم گروه بهداشت محيط مركز بهداشـت اسـتان ،  برنامـه
 تهيه امكانات وتجهيزات ، سازماندهي نيروهاي بهداشـت ريزي ، آموزش ،

 ن عملياتي نيروهاي تحـت امـر خـود در كلييـه محيطي و حفظ آمادگي وتوا
 در كـاهش اثـرات باليـاي طبيعـي شهرستانها ومراكز بهداشتي ودرماني ،

. كه در ادامه به تفضيل ذكر خواهد شد . وحوادث غير مترقبه مي باشد
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 مقدمه
 كشور جمهوري اسالمي ايران از نظر موقعيت جغرافيايي در شرايطي است كه در

 اي طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفـان، سـرمازدگي، آفـات گيـاهي، معرض انواع بالي
 دهد بررسيهاي به عمل آمده نشان مي . قرار دارد ... خشكسالي، تغيير سطح آب دريا و

 بيشترين صدمات در ايران مربوط به وقوع زلزله و سيل بوده و از اين نظر در دنيا ايران
 سال گذشته در ايران صدها هزار ۹۰ جود در براساس آمار مو . باشد مقام دهم را دارا مي

 % ۱۸ براثر سيل و % ۶ بر اثر زلزله و % ۷۶ اند، كه از اين ميزان نفر بر اثر باليا كشته شده
 . بر اثر ساير باليا بوده است

 پذيري ناشي از آنها بـه شـكل مـوثري اگر شرايط اضطراري و خطرات و آسيب
 بديهي اسـت . با مشكل روبرو خواهد شد مديريت نداشته باشند، اهداف توسعه پايدار

 كه با پيشرفت دانش و تكنولوژي، تنها راه موثر براي رسـيدن بـه هـدف پيـشگيري از
 وقوع يا كاهش عوارض بالياي طبيعي، مسلح شدن به سالح علم و به كارگيري آن در

 . عرصه عمل است
 بايـستي بـه برنامه ريزان و كارشناسان و سياستگزاران وزارت بهداشت و درمان

 تر از آن كاهش ريسك باليا توجه ويژه اي نموده و عالوه امر پيشگيري، آمادگي و مهم
 بر مباحث تئوري و آموزشي، براي عملي ساختن اين آگاهيها در برنامه هاي جـاري و

 اي گروه بهداشت محيط و حرفـه . درازمدت در كليه سطوح آن اهتمام بيشتري بورزند
 ين مهم را در سرلوحه امور خـود قـرار داده و بـراي آن در حـال استان دراين راستا، ا

 . باشد ريزي مي برنامه

 تعاريف
 سالمت

 حالتي از رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي است و صرفاًَ فقـدان بيمـاري بـه
. معناي سالمت نمي باشد
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 بساري از عوامل خطر ازجمله عفونتها، تصادفات يا مصرف دخانيات آثار سوئي
 هيچ . در اين ميان، بالياي طبيعي از جايگاه ويژه اي برخوردارند . گذارند المت مي بر س

 هاي جسمي عاملي به اندازه وقوع باليا و فجايعي كه با ميزان زيادي مرگ و مير، آسيب
 . و تخريب همراه هستند، با مقوله سالمت در تقابل نمي باشند

 بحران
 اي طبيعي و انساني به طور ناگهاني حوادثي است كه در اثر رخدادها و عملكرده

 كند و آيد، مشقت و سختي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي به وجود مي
 . العاده دارد برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق

 بحران ملي
 بحراني است كه مقابله با آن خارج از توان مجموعه مديريت بحران و امكانـات

 . شوند ساير موارد به عنوان بحران استاني يا محلي محسوب مي . ستان باشد يك ا

 پيشگيري
 مجموعه اقداماتي است كه پيش، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگيري

 . ] ۴ [ شود بار آن انجام مي از وقوع مخاطرات يا كاهش آثار زيان

 آمادگي
 را در انجام مراحل – مردم دولت و – مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه

 آوري اطالعات، پژوهش، آمادگي شامل جمع . مختلف مديريت بحران افزايش مي دهد
 . ريزي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تامين منابع، تمرين و مـانور اسـت برنامه

 آموزش شامل آموزشهاي همگاني، تخصصي، نهادهاي مدني، صنايع و حـرف، رسـانه
. و سيما است هاي گروهي و صدا
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 مقابله
 ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است با هدف نجات جـان و مـال

 مقابله شامل امداد . انسانها، تامين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات
 و نجات، بهداشت، درمان، تامين امنيت، ترابري، ارتباطـات، تـدفين، دفـع مـواد زايـد

 ب، مهار آتش، كنترل مواد خطرناك، سوخت رساني، اطالع رساني و جامد، دفع فاضال
 . هشدار است

 هدف كلي
 حفظ و ارتقاي سطح سالمت آسيب ديدگان ناشي از بالياي طبيعي

 هدف اختصاصي
 : ايجاد شرايط بهداشت محيطي از نظر

 نظارت برتامين سرپناه مناسب براي آسيب ديدگان -
 م وبهداشتي دسترسي كافي به آب آشاميدني سال -
 كنترل بهداشتي مواد غذايي -
 دفع بهداشتي فاضالب، مدفوع و زباله -
 مبارزه با حشرات و جوندگان -
 تامين بهداشت روان -

 ريزي وضعيت اضطراري برنامه
 اي از تدابير جهت پاسخگويي و عادي سـازي يك برنامه وضعيت اضطراري، مجموعه

 ، سـاختارهاي مـديريتي، در وضعيت اضطراري است كه متـضمن توصـيف مـسئوليتها
 ريـزي وضـعيت بـه طـور كلـي برنامـه . استراتژيها، منابع و مديريت اطالعـات اسـت

 . اضطراري درباره حفظ جان، مال و محيط اطراف است
: ريزي عبارتند از پيش نيازهاي اين برنامه
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 شناخت اينكه مخاطرات و آسيب پذيري وجـود دارد و وضـعيت اضـطراري •
 . د تواند اتفاق بيافت مي

 آگاهي جامعه و تصميم گيرندگان به ضرورت يك برنامه مقابله بـا سـوانح و •
 منافع برنامه ريزي آن

 تضمين برنامه توسط ارگان و قانونگذار •

 فرايند برنامه ريزي وضعيت اضطراري شامل سلسله مراحلي جهت تهيه يـك برنامـه
 ذيـالًَ . به كار برده شـود وضعيت اضطراري است، كه مي تواند براي هر سازمان و يا فعاليت

 . ريزي به صورت خالصه ارائه و تعريف شده است فرايند برنامه

 فرايند برنامه ريزي مقابله با وضعيت اضطراري
 تعرف طرح

 اهداف كلي -
 اهداف اختصاصي -
 حيطه عمل -

 ف طرح ي تعر

 تشكيل گروه

 تجزيه و تحليل مشكالت احتمالي

 تجزيه و تحليل منابع

 ن نقشها، جايگاهها و مسئوليتها تعيي

 تعيين ساختار مديريتي

تعيين راهكارها
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 معيار هدف نهايي -
 . اقداماتي كه بايد انجام شوند -
 ايـد بـا دقـت بررسـي طرحهايي فرضي وضعيت اضطراري كـه ب -

 . شوند
 مروري بر گروه برنامه ريز

 ايا نمايانگر واقعي جامعه هستند؟ -
 آيــا اعــضاي آن آگــاهي كــافي در مــورد جايگــاه خــود و مــوارد -

 پاسخگويي دارند؟
 آيا در برنامه ريزي اقدامات پيـشگيري، آمـادگي مقابلـه و عـادي -

 سازي اوضاع دخيل اند؟
 ي برخوردار هستند؟ آيا از موقعيت بااليي به قدر كاف -
 قادر به همكاري و كمك با گروههاي كاري هستند؟ -

 تجزيه و تحليل مشكل احتمالي
 فهرست نمودن مخاطرات و مشكالت احتمالي -
 تعيين علل -
 تعيين راهكارهاي پيشگيرانه -
 اي و عادي سازي اوضاع تعيين راهكارهاي مقابله -
 شناسايي وقايع تهديد كننده راهكارهاي تعريف شده -

 يه و تحليل منابع تجز
 ) دانش، تجربه و مهارتها ( نيروي انساني -
 تجهيزات -
 تسهيالت -
 مواد -
 بودجه -

 توصيف نقشها و مسئوليتها
داند چه بايد بكند؟ هركس مي -
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 داند بقيه چه بايد بكنند؟ هركس مي -
 تمام اقدامات ضروري و موردنياز بـه افـراد حقيقـي يـا حقـوقي -

 اختصاص يافته است؟
 ساختار مديريت بهينه

 . فرمان، كنترل و هماهنگي تعريف شده است -
 . شوند سازمانها و افراد رهبر مشخص مي -
 . تمركز بر انجام كار است نه چگونگي انجام آن -

 : ساختار احتمالي مديريت در سطح استان و يا شهرستان
 ارتباطات -
 پليس، شناسايي و امنيت -
 جستجو و امداد و نجات -
 بهداشت و درمان -
 اري خدمات رفاهي و مددك -
 حمل و نقل و شريانهاي حياتي -
 : راهكارها و نظامها
 شامل بخشهاي شـشگانه ارتباطـات، پلـيس، امنيـت و شناسـايي، -

 جستجو و نجات، بهداشت و درمان، مددكاري و رفاه اجتماعي و
 . باشد حمل و نقل و شريانهاي حياتي مي

 و ) يه تخل ( مديريت اطالعات، مديريت منابع، مديريت جمعيت : جنبه هاي كليدي
) شيميايي ( مديريت مواد خطرناك
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 سازماندهي و نيازهاي بهداشت محيط
ü جايگاه تشكيالتي، وظايف سازماني و نيازهاي بهداشت محيط در كاهش 

 اثرات بالياي طبيعي
 بهداشت محيط همه عوامل محيطي موثر بـر سـالمتي انـسان و هـر بيمـاري بـا

 ط بـر عوامـل بيمـاريزا و بيماريهـاي بهداشت محي . گيرد اتيولوژي محيطي را در بر مي
 بـه عبـارت ديگـر در . ناشي از آنها در سطح جامعه اشاره مي نمايد، تا فردفرد بيماران

 هـدف . بهداشت محيط جامعه جايگزين فرد بيمار شده، مورد مطالعه قـرار مـي گيـرد
 . اصلي بهداشت محيط مطالعه عوامل عفوني محيطي و اثرات آنها بر جامعه است

 زندگي، تخريب منابع آبي، آلودگي آب و مواد غذايي و آلودگي محيط و تخريب
 نيز برهم زدن اكولوژي و نظم طبيعي و وفور حشرات و جوندگان از جملـه مـواردي

 در اينجاست كه . است كه در بحرانها ايجاد شده و سالمت انسانها را تهديد مي نمايند
 مـل محيطـي مـوثر بـر سـالمت نقش و رسالت بهداشت محيط كه در واقع كنترل عوا

 انسانهاست، ايجاب مي كند تا در راستاي كاهش اثرات باليا جايگـاه واقعـي خـود را
 شناخته و با آگاهي از وظايف خود و با آمادگي نسبت به انجام اين رسالت خطيـر در
 مديريت بحران، نيروهاي خود را سازماندهي كرده و امكانات مـورد نيـاز را از پـيش

 . آماده سازد
 در هنگام وقوع باليا برحسب نوع بال، شدت، ميـزان آمـادگي، زمـان و بـسياري

 تواند از يك عوامل ديگر، خسارت جاني و مالي آن متفاوت بوده و دامنه اين ميزان مي
 اگرچه تمامي اثـرات باليـا مهـم . آسيب جزئي تا مرگ و مير انساني ادامه داشته باشد

 باشـد كـه خسارات جاني بـويژه مـرگ و ميـر مـي باشند، ولي مهمترين اين اثرات مي
 . افتد تعدادي در زمان وقوع بحران و تعدادي بعد از وقوع بحران اتفاق مي

 نيروي انساني مجربي كه در اين راه انجام وظيفه مي نماينـد شـامل كارشناسـان،
 كاردانان و تكنسين ها و بهورزان آموزش ديده خواهند بود كه به طور روزمره وظايف

 را برعهده داشـته و ... ظارت بر بهداشت آب، بهداشت مواد غذايي، دفع مواد زايد و ن
. نقش موثري را در تامين و حفظ سالمت مردم ايفا خواهند نمود
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 در مـديريت بحــران نيروهـاي بهداشــت محـيط در دو گــروه زيـر ســازماندهي
 : گردند مي

 رسـتان از بـين ؛ كـه بـراي هـر شه نيروهاي ستادي بهداشـت محـيط : گروه اول
 و مهندسين مجرب و كارآزموده بهداشت محيط مراكز بهداشت شهرستانها، كارشناسان

 . ترجيحاًَ از كارشناسان مسئول گروه انتخاب مي شوند
 از بين كارشناسان، كاردانان، تكنسين هاي مستقر در مراكـز بهداشـتي : گروه دوم

 ؛ وهاي ستادي بهداشت محـيط درماني انتخاب مي گردند كه زير نظر كارشناسان و نير
 . انجام وظيفه مي نمايند

 : شرايط اعضاي تيم هاي بهداشت محيط
كارشناس، كاردان و يا تكنسين بهداشت محيط رسمي با اولويت كاركنان •

 مرد
 االمكان بومي منطقه بوده و امكان دسترسي سريع به آنها وجود داشته حتي •

 . باشد
 و انجـام خـدمت داوطلبانـه در انگيزه الزم براي درگير شدن در موضوع •

 . شرايط بحراني را داشته باشند
 . آموزشهاي الزم را ديده باشند •
 . تجهيزات الزم را در حداقل زمان ممكن بتوانند در اختيار بگيرند •

 با توجه به وسعت و جمعيت هر شهرستان و نيز تعداد پرسنل شاغل، تعداد تيمها
 تعداد نفرات تيم ها دو نفر تعيين مي ( دد براي هر شهرستان به شرح زير تعيين مي گر

 براي هر شهرستان يك نفر به عنوان مسئول هماهنگي، برنامه ريزي، آموزش گردد و
): گردد ها انتخاب مي تيم ... و
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 سازماندهي تيم هاي بهداشت محيط شهرستانها براي باليا

 تعداد تيم اصلي شهرستان
 تبريز
 مراغه
 مرند
ميانه
 اهر

سراب
 شهرستانها بقيه

 تيم ۴
 تيم ۲
 تيم ۲
 تيم ۲
 تيم ۲
 تيم ۲

 يك تيم

 هـا در شـرايط واقعـي ريزي و عملكرد منسجم و آگاهي تـيم ضمناًَ جهت برنامه
 : گردد بحران شهرستانهاي معين به شرح زير تعيين مي

 شهرستان تبريز معين شهرستانهاي آذرشهر و اسكو و ساير شهرسـتانهاي •
 با توجه به استعداد نيروي انـساني ( گردد ين مي اصلي و اقماري استان تعي

 ) و امكانات موجود
 شيرو بالعكس هاي ملكان، بناب و عجب شهرستان مراغه معين شهرستان •

 شهرستان مرند معين شهرستانهاي شبستر و جلفا و بالعكس •

 آباد، هشترود و چاراويماق و بالعكس شهرستان ميانه معين شهرستان بستان •
 ن شهرستان هريس و بالعكس شهرستان سراب معي •

 شهرستان اهرمعين شهرستانهاي كليبر ، هريس و ورزقان و بالعكس •
. شتابند در صورت نياز نيز كليه شهرستانها به ياري همديگر مي
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 هاي بهداشت محيط در صورت وقوع بالياي احتمالي بالفاصله پـس اعضاي تيم
 چارت عملياتي زير بـه محـل از اعالم ستاد حوادث استان و يا شهرستان مربوطه طبق

. اعزام و به انجام خدمت مشغول خواهند شد



۱۳ 

 وقوع حادثه

 مدير شبكه و يا جانشين مربوطه دستور اعزام
 . نمايد مي تيم را به مسئول تيم مربوط اعالم

 وقوع حادثه توسط ستاد حوادث استان به رئيس
 دانشگاه و يا جانشين وي اعالم مي گردد

 مسئول تيم به اعضاي تيم اول و راننده
 دهد به صورت تلفني و يا پيجر اطالع مي

 آيا ابعاد
 حادثه زياد

 است؟

 وقوع حادثه توسط ستاد حوادث شهرستان به
 . گردد هاي وي اعالم مي مدير شبكه و يا جانشين

 اعالم وقوع حادثه توسط ستاد حوادث
 شهرستان به ستاد حوادث استان

 خير

 بلي

 معاون بهداشتي موضوع را به رئيس گروه بهداشت
 محيط و حرفه و يا جانشين وي اعالم مي كند

 خير

 بلي

 مسئول تيم به اعضاي تيم دوم و راننده به
 دهد صورت تلفني و يا پيجر اطالع مي

 اعضاي تيم به همراه راننده وسايل را از
 . گردند انبار برداشته و به محل اعزام مي

 اعضاي تيم پس از رسيدن به محل خود را به
 مسئول ستاد امداد رساني معرفي نموده و زير نظر

 گردند مسئول مربوطه مشغول انجام خدمات مي

 اعضاي تيم به ارزيابي
 پردازند بال ديده مي منطقه

 اعضاي تيم مشغول انجام
 گردند خدمات تخصصي مي

 آيا پس از
 دو هفته شرايط به حالت

 عادي برگشته است؟

 ادامه چارت در
 صفحه بعد

 آيا اعضاي
 تيم در دسترس

 هستند؟

 را به رئيس دانشگاه يا جانشين وي موضوع
 كند معاون بهداشتي و يا جانشين وي اعالم مي

 هاي گروه بهداشت محيط به شهرستان
 . معين مربوطه اعالم مي كند

A 

B
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 هاي بهداشت محيط در باليا چارت عملياتي حضور تيم

 يا استان، پس از وقوع بال و اعالم آن توسط ستاد حوادث مستقر در شهرستان و
 به مدير شبكه و يا رئيس دانشگاه و از طريق آنان به ساير افـراد درگيـر طـوري بايـد

 ريزي گردد كه در صورت نبود يكي از اعضاي فوق و يا تيم هاي عملياتي بتوان برنامه
 مثالًَ در شهرستان مدير بايد در نبود خود معاون . به اعضاي جانشين دسترسي پيدا كرد

 ن نيز در نبود خود كارشناس مسئول بهداشـت محـيط را بـه صـورت بهداشتي و ايشا
 االختيار به عنوان جانشين معرفي مينمايد و تـصميم گيـري در خـصوص اعـزام و تام

 . مراحل اداري مربوطه را كامالًَ به جانشينان خود تفويض مينمايد
 همچنين جهت سهولت انجام امور كليد يـدكي از انبـار وسـايل و ملزومـات در

 تيار كليه اعضاي تيم قرار داده ميشود و محل انبار نيز حتي االمكان در يكي از مراكز اخ
 . ساعته نيز ممكن باشد ۲۴ شبانه روزي انتخاب ميگردد كه دسترسي

 آيا پس از
 دو هفته شرايط به حالت

 عادي برگشته است؟

 سرپرست تيم با  مركز بهداشت
 شهرستان و مسئول مربوطه تماس گرفته

 . نمايد و تقاضاي تيم جايگزين مي

 بلي

 خير

 تيم با هماهنگي ستاد امدادرساني و نيز
 مركز بهداشت شهرستان به  مركز

 . بهداشت شهرستان مربوطه بازميگردد

 پايان كار تيم

 آيا تيم بعدي
 در شهرستان
 وجود دارد؟

 بلي

 خير

 مسئول مربوطه با  مركز بهداشت استان
 را اطالع ميدهد تماس گرفته و موضوع

A 

B
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 با توجه به اهميت حضور به موقع تيم هاي عملياتي در محل وقوع بـال اعـضاي
 هاي بهداشت محيط در كوتاهترين زمان ممكن در محل حاضر و پس از حضور در تيم

 محل با هماهنگي ستاد تشكيل شده در محل و زير نظر كـارگروه بهداشـت و درمـان
 . مستقر در محل مشغول انجام خدمات تخصصي خواهند بود

 تيم ابتدا به ارزيابي و شناسايي منطقه اقدام كرده و موقعيت مراكز و محلهايي مثل
 منابع آب و محلهاي استقرار و اسكان موقت آسيب ديدگان و محلهاي انتخابي جهـت

 كـه ... حمام و توالت صحرايي و مراكز و محلهاي انبار و تهيه و توزيع مواد غذايي و
 ر گيرنـد، را دقيقـاًَ شناسـايي و سـپس اقـدام بـه انجـام بايد تحت نظارت و كنترل قرا
 . عمليات مربوطه خواهد نمود

 در ضمن يكي از اعضاي تيم نيز به عنوان سرپرست تيم بوده و انجام امور مربوط
 به هماهنگي با ستاد مستقر در محل و نيز ستاد  مركز بهداشـت شهرسـتان و هـدايت

 هت سهولت در ارتباط اعضا با يكديگر يك كارهاي تيم بر عهده وي خواهد بود، كه ج
 ضمناًَ جهـت . سيم با برد متوسط نيز براي هر كدام در نظر گرفته شده است دستگاه بي

 ارتباط با ستاد شهرستان و نيز استان يك دستگاه تلفن همراه نيز در اختيـار سرپرسـت
 . تيم قرار داده مي شود

 پس از طي مدت دو هفتـه بـا همچنين جهت انجام بهينه امور تيم هاي عملياتي
 روز بـا تـيم هـاي ۲ تيم هاي ديگر جايگزين خواهند شد، و تيم هاي جديد به مدت

 فبلي باهم كار كرده تا تجربيات و اطالعات الزم در خصوص منطقه به تيم هاي جديد
 . منتقل گشته و امور به نحو مطلوبي انجام گردد

 ت عادي تيمها به شهرستان مبدا پس از انجام ماموريت و بازگشت شرايط به حال
 . بازگشته و مشغول انجام خدمات عادي در  مركز بهداشت استان  خواهند شد

 كاركنان بهداشت محيط قبل از بال بايد جايگاه تشكيالتي خود را بايد به خـوبي
 لذا ضروري است هر چند وقـت . شناخته و با وظايف خود آشنايي كامل داشته باشند

 ي هرچه بيشتر در شرايط اضـطراري دوره هـا وتمرينـات عملـي و يكبار جهت آمادگ
مثل برگزاري مـانور تمرينـي، ( بخصوصي را كه براي مقابله با بحران برگزار مي گردد
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 ، به خوبي فراگرفته و در زمينه هاي مختلف بهداشت محيطي ...) دوره هاي آموزشي و
 . تحت آموزش قرار گيرند

ü ط در بالياي طبيعي هاي بهداشت محي شرح وظايف تيم 
v مسئولين تيم ها بايـد عـالوه بـر ( آشنايي كامل با وظايف تيم در شرايط بحران 

 وظايف خود بايد وظايف كاركنان تيم هاي اجرايي را به خوبي بشناسند، تا در
 ). موقع لزوم آنها را هدايت نمايند

v نطارت بر سرپناه : 
 نظارت بر رعايت فواصل چادرها -
 ف سرپناه نظارت بر بهداشت اطرا -
 نظارت بر دفع صحيح زباله -
 نظارت بر بهداشت هواي داخل چادرهـا و تهويـه مناسـب بـراي -

 كاهش خطرات ناشي از سوختن ناقص و ايجاد خفگي احتمالي
 نظارت بر شيب بندي مناسب محلهاي چادرها -
 نظارت در جهت تامين دماي مناسب -
 ن، ديـدگا تهيه نقشه و يا كروكي محل استقرار و اسـكان مـصيبت -

 محل استقرار توالتها و حمامهاي صحرايي، شيرهاي آب برداشت
 ها و تانكرهاي ثابت آب و نيز محل ترانشه

v نظارت و كنترل بهداشتي برآب آشاميدني 
 نظارت و كنترل بهداشتي بر تامين آب آشاميدني -
 ) كلرسنجي مداوم ( كنترل كلر باقيمانده آب مورد مصرف -
 توزيع كلر در منابع ثابت وسيار -
ــودن آب ن - ــالم ب ــان از س ــرداري از آب و حــصول اطمين ــه ب  مون

 آشاميدني مورد مصرف
%) ۱ كلر ( تهيه كلر مادر -
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 %) ۱ توزيع كلر ( توزيع كلر مادر -
 نظارت بر بهداشت يخ -
 نظارت بر دفع مناسب و صحيح فاضالب -
 نمونه برداري از فاضالب -

v نظارت بر بهداشت مواد غذايي 
 ) يابي حسي و ظاهري غذا ارز ( كنترل غذا از نظر ارگانولپتيك -
 كنترل مشخصات بسته هاي ارسالي -
 جلوگيري از عرضه غذاهاي مشكوك و فاسد -
 نمونه برداري از مواد غذايي -
 گرد مواد غذايي برخورد با فروشندگان دوره -
 نظارت بر وسايل حمل و نقل مواد غذايي -
 ها كنترل سردخانه -
 نظارت بر بهداشت كاركنان مواد غذايي -
 ها، محلهاي طبخ و توزيع و نگهداري ها، آشپزخانه نظارت بر انبار -

 مواد غذايي
v سمپاشي 

 ... سمپاشي گودالها، بركه ها و -
 سمپاشي توالتها و چاهكهاي توالت و اطراف چادرها -
 ها سمپاشي آشپزخانه -
 سمپاشي محل دفن اجساد -
 سمپاشي محل دفن زباله -
 سمپاشي وسايل حمل زباله -
 سمپاشي محل نگهداري دام وطيور -
 اشي محلهاي آلوده به حشرات سمپ -

v ضدعفوني و گندزدايي 
ضدعفوني و گندزدايي اجساد حيواني و انساني -
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 ضدعفوني و گندزدايي وسايل حمل و نقل، آمبوالنس و برانكارد -
 ضدعفوني و گندزدايي وسايل و ظروف بيماران -
 ضدعفوني و گندزدايي بيمارستانهاي صحرايي و محلهاي بيماران -
 اطراف چادرها ضدعفوني و گندزدايي -
 ضدعفوني و گندزدايي توالتها و حمامها -
 ضدعفوني و گندزدايي انبار مواد غذايي -
 ضدعفوني و گندزدايي محل قرنطينه -
 آوري موقت زباله ضدعفوني و گندزدايي محل جمع -
 ضدعفوني و گندزدايي وسايل حمل ونقل زباله -
 ضدعفوني و گندزدايي وسايل محل دفن زباله -
 ها ي سردخانه مخصوص جنازه ضدعفوني و گندزداي -
 ضدعفوني و گندزدايي محلهاي دفن اجساد -

v آموزش 
 آموزش استفاده از كلر و ساير مواد گندزدا -
 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 -
 از مصرف غذاهاي فسادپذير آموزش خودداري -
 آموزش استفاده صحيح از توالت و حمامهاي صحرايي -
 آموزش در جهت اهميت ضدعفوني اجساد -
 كننده، ضـدعفوني كننـده و آموزش در جهت استفاده از مواد پاك -

 سموم
 اوري و دفع صحيح زباله و فضوالت آموزش در جهت جمع -
 آموزش در جهت ايمني در مقابل انبارهاي شيميايي -
آموزش در جهت حفاظت از مواد زايد راديواكتيو -
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ــي از - ــسموميتهاي ناش ــازگرفتگي و م ــوگيري از گ ــوزش جل  آم
 سوختهاي ناقص

 آموزش در خصوص 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 -
 وزش تكثير و توزيـع اطالعيـه هـا، اعالميـه هـا و بـسته هـاي آم -

 آموزشي
v هماهنگي 

 همـاهنگي ( هماهنگيهاي بين بخشي، درون بخشي و برون بخشي -
 با واحد مبـارزه بـا بيماريهـا، آمـوزش، درمـان و دارو، معاونـت
 پشتيباني، فرمانداري و سـتاد حـوادث، شـركت آب و فاضـالب،

 ...) ظامي، سپاه و بسيج و هالل احمر، شهرداري، نيروي انت
 : عمده ترين اين هماهنگيها عبارتند از -

 وظايف كمكي •
 كمك در احداث سرپناه

 كمك در انتخاب محل سرپناه و محل نصب چادرها
 كمك در جهت تامين نور چادرها
 ديـدگان در محلهـاي همكاري در جهت اسكان آسيب

 موقت
 گان همكاري در خصوص تجهيز اردوگاه آسيب ديد

 كمك در انتخاب محل تامين آب و منابع تامين آب ثابت
 كمك به محل استقرار شيرهاي برداشت
 كمك در انتخاب محل نصب ظرفشوئيها

 كمك به كلرزني منابع آب آشاميدني
كمك به انتخاب محل و نصب مخازن سيار و ثابت
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 شناسايي منابع آالينده آب
 كمك در توزيع غذا

 طراحي و ساخت توالتهاي صحرايي كمك در
 كمك در طراحي و ساخت حمامهاي صحرايي

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

 همفكري و كمك در انتخاب محلهاي توالت و حمام
 كمك و نظارت در دفن صحيح اجساد

ü محيط وسايل و ابزار مورد نياز تيم هاي بهداشت 
 اي وسايل و امكانات جهت كاهش اثرات بالياي طبيعي بايستي قبل از وقوع هر حادثه

 مقـدار لـوازم وتجهيزاتـي كـه بايـد ذخيـره شـوند بـه . مورد نياز تهيه و تدارك ديده شـود
 فاكتورهاي مختلفي از جمله نوع بال، تعداد و جمعيت در معرض خطر، وسعت منطقه، منابع

 لذا با توجه به موارد . بستگي دارد ... ات موجود و در دسترس در بازار و مالي، لوازم و تجهيز
 فوق و اين كه تيمهاي بهداشت محيط بايستي پس از حضور در محيط بايد بـه مـدت يـك

 روز بتوانند بدون نياز به حمايت پشتيباني واحـدهاي ديگـر مـشغول عمليـات ۱۰ هفته الي
: گردد هرتيم به شرح زير پيشنهاد مي باشند، فهرست لوازم و وسايل مورد نياز



۲۱ 

 وسايل و تجهيزات پشتيباني مورد نياز براي هر تيم دو نفره

 ابزار و وسايل            تعداد ابزار و وسايل               تعداد ابزار و وسايل                  تعداد
 صابون                به مقدار الزم دستگاه ۱ چراغ نفتي تخته ۱ چادر

 عدد ۲ انبردست عدد ۲ چراغ قوه باباتري اضافي تخته ۵ پتو

 سري ۱ پيچ گوشتي عدد ۲ قمقمه عدد ۲ مالفه

 عدد ۲ آچار فرانسه كوچك و بزرگ دست ۱ لوازم آشپزي عدد ۲ كيسه خواب

 عدد ۲ آچار لوله گير كوچك و بزرگ جيره خشك و مواد غذايي        به مقدار الزم عدد ۲ بالش و روبالش      از هر كدام

 جفت ۲ كفش كار پودر لباسشويي             به مقدار الزم دستگاه ۱ بخاري آترا

 عدد ۲ ليتري ۲۰ گالن آب پالستيكي كلمن                          يك عدد يخدان                            يك عدد

 كبريت               در حد الزم عدد ۲ صندلي سفري عدد ۱ نفت + ظرف نفت

كارت شناسايي قابل نصب در سينه عدد ۲ كاله ايمني عدد ۲ بي سيم و پيجر    از هركدام



۲۲ 

 فره وسايل و ابزار مورد نياز سمپاشي و گندزدايي پيشنهادي براي هر تيم دو ن

 ابزار و وسايل               تعداد ابزار و وسايل                     تعداد

 دستگاه ۱ چراغ نفتي تخته ۱ چادر
 عدد ۲ ماسك دست ۲ لباس فرم و استاندارد

 دستگاه ۱ پمپ سمپاش پشتي جفت ۲ چكمه
 سم سولفاك             به مقدار الزم جفت ۲ دستكش

 هاالميد                   به مقدار الزم عدد ۲ كاله
 به مقدار الزم كرئولين عدد ۲ عينك

 . گردد پمپ سمپاش موتوري نيز براي هر شهرستان يك دستگاه پيشنهاد مي *

 وسايل و ابزارپيشنهادي براي كنترل و نظارت بر آب و فاضالب براي هر تيم دو نفره

 ابزار و وسايل               تعداد ابزار و وسايل                     تعداد
 عدد ۱ دماسنج دستگاه ۱ سنج كيت كلر

 عدد از هركدام ۲ خودكار و ماژيك عدد ۲۰ شيشه نمونه برداري ميكروبي
 شه شي ۲ الكل بسته ۲ پنبه

 عدد ۶ شيشه نمونه برداري فاضالب عدد ۱ پنس
 دستگاه ۱ كلد باكس دوجين ۱ كبريت

عدد ۱ كيف مخصوص نمونه برداري



۲۳ 

 نظارت بهداشتي بر مواد غذايي وسايل و ابزارپيشنهادي براي كنترل و

 ابزار و وسايل                           تعداد ابزار و وسايل                            تعداد
 بسته ۱ برچسب دستگاه ۱ كيف نمونه برداري

 عدد از هركدام ۱ چاقو در دو سايز عدد ۱ سيم چين
 عدد ۲ قاشق مربا خوري عدد ۲۰ شيشه نمونه برداري دهانه گشاد

 عدد ۲ قاشق غذا خوري دستگاه ۱ كلد باكس
 عدد ۱ الكل جامد عدد ۱۰ كيسه يخ

 عدد ۲ چراغ الكلي بسته ۱ كيسه نايلوني كوچك
 بسته ۲ پنبه بسته ۱ كيسه نايلوني بزرگ

 عدد ۱ گيره نمونه برداري ته دستكش يكبار مصرف              دو بس
 عدد ۱ پنس

 : منابع
 جزوه آشنايي با كميته فرعي بهداشت و درمان كاهش اثرات بالياي طبيعي، وزارت بهداشت

 وزارت بهداشت جزوات خدمات سالمت در سوانح و حوادث غيرمترقبه، معونت سالمت
 كتابچه راهنماي آمادگي بخش بهداشت دربرابر وضعيت هاي اضطراري و باليا، وزارت بهداشت

 جزوه اقدامات بهداشت محيط در كاهش اثرات بالياي طبيعي
ريزي بيمارستان براي مقابله با زلزله، معاونت سالمت وزارت بهداشت راهنماي برنامه


