پیًست 2
وظام مراقثت تاليا
تذييه:
دفتر مذيريت ي کاَص خطر تاليا ،مؼايوت تُذاضت ،يزارت تُذاضت ،درمان ي آمًزش پسضکی
(دکتش ػلی اسدالىّ ،وب یَسفیً ،شگس سٍحی ،جَاد سلطبًی)

تا َمکاری:
کمیتٍ تُذاضت کارگريٌ سالمت در حًادث غیرمترقثٍ
(دکتش هحوَد سشٍش ،دکتش اثَلقبسن اهیذٍاسًیب ،دکتش حسیي کبظویٌی ،فشضتِ فقیْی ،هیتشا تَحیذی،
هٌْذس هحشاة آقبصادُ ،ػلی اسذی ،دکتش سیذ تقی یوبًی ،ضْشصاد ٍاالفش،
دکتش هحجَثِ دیٌی ،دکتش کتبیَى خذاٍسدیبى ،خبًن فشصاًِ صبدقی)

دفتش هذیشیت ٍ کبّص خطش ثالیب
کویتِ ثْذاضت کبسگشٍُ سالهت دس حَادث غیشهتشقجِ

ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکی

دستًرالؼمل تروامٍ مراقثت يقًع ي پیامذَای تاليا


پس اص ٍقَع ّش هخبطشُ ،هسئَل هذیشیت ٍ کبّص خطش ثالیبی هشکض فشم هشثَطِ سا طی دٍ ّفتِ ثؼذ اص ٍقَع تکویل هی کٌذ .تکویل اجضای
فشم ثب ثش اسبس هٌبثغ اطالػبت رکش ضذُ دس جذٍل صیش اًجبم هی گیشد .ایي هٌبثغ ػجبستٌذ اص هسئَلیي هذیشیت ثحشاى هٌطقِ ،هذیشیت گستشش
ضجکِ ٍ هسئَلیي ثالیب دس گشٍُ ّبی تخصصی هؼبًٍت ثْذاضت (ثیوبسی ّبی ٍاگیش ،ثیوبسی ّبی غیش ٍاگیش ،ثْذاضت هحیط ،ثْذاضت حشفِ
ای ،ثْذاضت خبًَادُ ٍ هذاسس ،آصهبیطگبُ ،تغزیِ ،ثْذاضت سٍاى ،آهَصش ثْذاضت)



گضاسش "صفر" الضاهی است .چٌبًچِ هخبطشُ ای هٌجش ثِ ّیچ آسیت یب خسبستی دس هٌطقِ تحت پَضص یب هشاکض ثْذاضتی ًطذُ ثبضذ ،ضشٍسی
است ،گضاسش صفش آى ثِ سطح ثبالتش اسسبل ضَدّ .ذف اص ایي کبس دٍ هَسد صیش است )1 :افضایص حسبسیت ثِ ٍقَع هخبطشات .صیشا هوکي است
هخبطشُ ثؼذی هٌجش ثِ آسیت ضَد )2 .جوغ آٍسی اطالػبت هخشد کسش ضبخص ًسجت هخبطشاتی کِ هٌجش ثِ آسیت ضذُ اًذ ثِ کل هخبطشات.



پبیص ثشًبهِ دس ّش سطح تَسط سطح ثبالتش ثش اسبس فشم پبیص ثصَست فصلی اًجبم هی گیشد.

پیامذَای مًرد وظر تروامٍ کذامىذ؟
پیبهذّ بی هَسد ًظش ثشًبهِ ًظبم هشاقجت ثالیب دس سِ گشٍُ کلی صیش تقسین هی ضًَذ:
 )1آسیة تٍ پرسىل تُذاضتی درماوی
تؼذاد پشسٌل هصذٍم (ضبهل ثستشی ٍ سشپبیی)
تؼذاد پشسٌل فَت ضذُ
غیجت پشسٌل اص کبس (طی ّ 2فتِ ثؼذ اص ٍقَع هخبطشُ)
 )2آسیة تٍ مرکس/پايگاٌ
خسبست سبصُای ثِ هشکض/پبیگبُ (ضبهل دیَاس ،سقف ٍ ستَى)
خسبست غیشسبصُای ثِ هشکض/پبیگبُ (ضبهل تبسیسبت آة ٍ ثشق ٍ گبص ،تجْیضات ،لَاصم ٍ ٍسبیل ،دسة
ّب ٍ ضیطِ ّب ٍ اهخبلْن)
آسیت ثِ ثشًبهِّبی اسایِ خذهت دس هشکض/پبیگبُ (طی ّ 2فتِ ثؼذ اص ٍقَع هخبطشُ) ضبهل ثشًبهِ ّبی
ثیوبسی ّبی ٍاگیش ،ثیوبسی ّبی غیشٍاگیش ،تغزیِ ،آصهبیطگبُ ،ثْذاضت خبًَادُ ،ثْذاضت هحیط،
ثْذاضت حشفِ ای ،ثْذاضت سٍاى ،آهَصش ثْذاضت
خسبست اقتصبدی ثِ ثِ هشکض/پبیگبُ (ضبهل خسبست سبصُ ای ٍ غیشسبصُ ای ،ثذٍى احتسبة خسبست ثِ
دسآهذ)
 )3آسیة تٍ جمؼیت تحت پًضص
تؼذاد جوؼیت تحت پَضص کِ تحت تبحیش هخبطشُ قشاس گشفتِ اًذ (هٌظَس تؼذاد افشادی است کِ ًیبص
فَسی ثِ کوک ّبی اهذادی داسًذ)
جوغ تؼذاد جوؼیت هصذٍم دس هٌطقِ تحت تبحیش (یب ثیوبس دس صَست اپیذهی) – ضبهل هَاسد ثستشی ٍ
سشپبیی
تؼذاد جوؼیت فَت ضذُ دس هٌطقِ تحت تبحیش
تؼذاد سبختوبى خسبست دیذُ دس هٌطقِ تحت تبحیش ٍ هیضاى خسبست ٍاسدُ ثِ سبختوبى ّب
خسبست اقتصبدی دس هٌطقِ تحت تبحیش

مىثغ جمغ آيری اطالػات
گستشش ضجکِ
هذیشیت ثحشاى استبًذاسی،
فشهبًذاسی ،ثخطذاسی یب ضْشداسی
گستشش ضجکِ
گستشش ضجکِ ٍ دفتش فٌی
گستشش ضجکِ ٍ دفتش فٌی
هسئَلیي ثالیب دس ّش گشٍُ تخصصی
(اػضبی کویتِ ثْذاضت کبسگشٍُ
سالهت دس حَادث غیشهتشقجِ)
گستشش ضجکِ ٍ دفتش فٌی

هذیشیت ثحشاى استبًذاسی،
فشهبًذاسی ،ثخطذاسی یب ضْشداسی
هذیشیت ثحشاى استبًذاسی،
فشهبًذاسی ،ثخطذاسی یب ضْشداسی –
ثیوبسستبى ّب – هذیشیت ثیوبسی ّب
هذیشیت ثحشاى استبًذاسی،
فشهبًذاسی ،ثخطذاسی یب ضْشداسی
هذیشیت ثحشاى استبًذاسی،
فشهبًذاسی ،ثخطذاسی یب ضْشداسی
هذیشیت ثحشاى استبًذاسی،
فشهبًذاسی ،ثخطذاسی یب ضْشداسی

مخاطرات مًرد وظر تروامٍ کذامىذ؟
اص ًظش تؼشیف ،هخبطشُ ػجبست است اص پذیذُ فیضیکی کِ هیتَاًذ ثبلقَُ آسیتصا ثبضذ .ثؼٌَاى هخبل ،صلضلِ یک هخبطشُ است کِ هیتَاًذ ثبلقَُ ثبػج آسیت
جبًی ثِ هشکض اسایِ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی ٍ پشسٌل آى ثطَد ،یب سبختوبى ٍ لَاصم ٍ تجْیضات هشکض سا تخشیت کٌذ یب ػولکشد هشکض سا هختل ًوبیذ.
هخبطشُ ّوچٌیي هی تَاًذ ثبػج آسیت جبًی یب هبلی ثِ جوؼیت تحت پَضص ضَد .هخبطشات هَسد ًظش ایي ثشًبهِ دس صیش فْشست ضذُ اًذ:
فُرست ي کذ اوًاع مخاطرات
مخاطرات زمیه ضىاختی
صلضلِ
G-1
ساًصصهیي (ثذًجبل صلضلِ)
G-2
ًطستصهیي
G-3
G-4
سٍاىگشایی
G-5
G-6
مخاطرات اب ي ًَايی
 HM-1طَفبى
 HM-2گشدثبد
 HM-3ثبساىّبی سیلآسب
 HM-4سیل ثشقآسب
 HM-5سیل سٍدخبًِ یب اهَاد ثلٌذ ًبضی اص طَفبى
 HM-6ساًصصهیي ثذًجبل ثبسش ضذیذ ٍ سیل
 HM-7ضشایط جَی ضذیذ (گشهب یب سشهبی ضذیذ)
 HM-8گشد ٍ غجبس
 HM-9طَفبى ضي
 HM-01کَالک
 HM-11ثبدّبی ضذیذ
 HM-21آلَدگی َّا
مخاطرات اجتماػی
جبثجبیی گستشدُ جوؼیت
S-1
حولِ ثِ هشکض (ضبهل هسلحبًِ ٍ غیشهسلحبًِ)
S-2
گشٍگبىگیشی پشسٌل
S-3
ثچِ دصدی
S-4
تْذیذات سبیجش (دس صَست ٍاثستگی کبسکشد هشکض
S-5
ثِ سیستن ضجکِ ایٌتشًت)
اغتطبضبت
S-6
آتطفطبى
سًَبهی

مخاطرات زيستی
اپیذهیّب
B-1
ّجَم جبًَاساى هَری
B-2
حولِ حیَاًبت ٍحطی
B-3
مخاطرات فىايرزاد
 T-1اًفجبس گبص
 T-2اًفجبس ثوت
 T-3آتصسَصی
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9
T-01
T-11
T-21
T-31
T-41
T-51
T-61
T-71
T-81

ًطت هَاد هضش
تْذیذات ّستِای
تْذیذات سادیَلَطیک
تْذیذات ثیَلَطیک (هخل آًتشاکس ،طبػَى)... ،
تْذیذات ثیَلَطیک هخل آلَدُ کشدى آة یب هَادغزایی
تْذیذات ضیویبیی اص ًَع ػَاهل تبٍلصا
تْذیذات ضیویبیی اص ًَع هَاد صٌؼتی سوی
تْذیذات ضیویبیی اص ًَع ػَاهل اػصبة
تْذیذات ضیویبیی هخل اًفجبس تبًکش کلش
اص کبس افتبدى سیستن تَْیِ
قطغ ثشق
قطغ آة
تخلیِ فَسی توبم یب ثخطی اص هشکض
حَادث ثب هصذٍهیي هتؼذد
سشقت

دفتش هذیشیت ٍ کبّص خطش ثالیب

ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکی

کویتِ ثْذاضت کبسگشٍُ سالهت دس حَادث غیشهتشقجِ

فرم ثثت دادٌ َای مراقثت يقًع ي پیامذَای تاليا
ایي فشم طی ّ 2فتِ ثؼذ اص ٍقَع یک هخبطشُ تکویل هی ضَد .ثشای هٌبثغ اطالػبت ّش سَال ثِ جذٍل هشثَطِ دس ساٌّوبی ثشًبهِ هشاجؼِ ًوبییذ).
...
ًبم داًطگبُ
1
...
ًبم ضْشستبى
2
...
ًبم هشکض
3
...
ًَع هخبطشُ (ثش اسبس کذّبی پیَست)
4
سٍص  ....هبُ  .....سبل ....
تبسیخ ٍقَع هخبطشُ
5
سبػت  .......دقیقِ ........
صهبى ضشٍع ٍقَع هخبطشُ
6
ً ...فش
تؼذاد پشسٌل هصذٍم ثستشی
7
ً ...فش
تؼذاد پشسٌل هصذٍم سشپبیی
8
ً ....فش
تؼذاد پشسٌل فَت ضذُ
9
ً ....فش سبػت
 10جوغ غیجت پشسٌل اص کبس دس هشکض (طی ّ 2فتِ ثؼذ اص ٍقَع هخبطشُ)
 ....دسصذ
 11هیضاى خسبست سبصُای ثِ هشکض (ضبهل دیَاس ،سقف ٍ ستَى)
 ....دسصذ
هیضاى خسبست غیشسبصُای ثِ هشکض (ضبهل تبسیسبت آة ٍ ثشق ٍ گبص ،تجْیضات ،لَاصم ٍ ٍسبیل،
12

دسة ّب ٍ ضیطِ ّب ٍ اهخبلْن)

هیضاى اختالل دس اسایِ خذهبت هشکض (طی ّ 2فتِ ثؼذ اص ٍقَع هخبطشُ)

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

جوغ خسبست اقتصبدی ثِ ثِ هشکض (ضبهل خسبست سبصُ ای ٍ غیشسبصُ ای ،ثذٍى احتسبة خسبست ثِ
دسآهذ)
کل تؼذاد جوؼیت تحت پَضص هشکض
جوغ تؼذاد جوؼیت تحت پَضص کِ تحت تبحیش هخبطشُ قشاس گشفتِ اًذ (هٌظَس تؼذاد افشادی است کِ

ًیبص فَسی ثِ کوک ّبی اهذادی داسًذ)
جوغ تؼذاد جوؼیت هصذٍم دس هٌطقِ تحت تبحیش (یب ثیوبس دس صَست اپیذهی) – هَاسد ثستشی
جوغ تؼذاد جوؼیت هصذٍم دس هٌطقِ تحت تبحیش (یب ثیوبس دس صَست اپیذهی) – هَاسد سشپبیی
جوغ تؼذاد جوؼیت فَت ضذُ دس هٌطقِ تحت تبحیش
جوغ تؼذاد سبختوبى خسبست دیذُ دس هٌطقِ تحت تبحیش
هتَسط هیضاى خسبست ثِ کل سبختوبىّب دس هٌطقِ تحت تبحیش
جوغ خسبست اقتصبدی دس هٌطقِ تحت تبحیش

دسصذ

ثشًبهِ
ثیوبسی ٍاگیش
ثیوبسی غیشٍاگیش
ثْذاضت هحیط
ثْذاضت حشفِ ای
ثْذاضت خبًَادُ
ثْذاضت سٍاى
تغزیِ
آهَصش ثْذاضت
تغزیِ
 ...................سیبل
ً ...فش
ً ...فش
ً ....فش
ً ....فش
ً ....فش
 ....سبختوبى
 ....دسصذ
 ...................سیبل

