
 

 

 

 بعد به حادثه وقوع از ساعت 12

 وعض پشتیبان و همکار نهادهاي با تعامل و همکاري•

حادثه منطقه در کارگروه

 طقمنا بهداشتی نیازهاي و وضعیت مستمر ارزیابی•

دیده آسیب

 و المس غذاي سالم، آب تامین بر نظارت زنجیره تدوین•

 زمان از دیده آسیب منطقه در سالم اسکان محیط

عادي حالت به بازگشت تا حادثه وقوع

 سرئی به بهداشت حوزه نیاز مورد منابع نیاز اعالم•

 هايDOC یا پشتیبانی یا تجهیزات و دارو تامین بخش

مربوطه

 در بهداشتی خدمات ارائه استمرار برنامه اجراي•

دیده آسیب مناطق

 تجهیزات و کارکنان رسانی روز به و جایگزینی•

 دماتخ مراکز و دیده آسیب مناطق در مستقر بهداشتی

منظم زمانی تقویم یک در سالمت جامع

 حوزه اضطراري پاسخ عملیات خاتمه اعالم بررسی•

بهداشت

 به ياضطرار شرایط از ها شبکه بازگشت برنامه اجراي•

عادي حالت

 حوزه عملکرد و اقدامات نهایی و جامع گزارش ارائه•

ریزي برنامه بخش به بهداشت

مجموعه زیر واحدهاي عملکرد حسن بر نظارت•

  حادثه وقوع از پس ساعت 12 تا 2

 بحس منطقه در نیاز مورد بهداشتی واحدهاي استقرار•

 بهداشت بیماریها، با مبارزه محیط، بهداشت( مورد

 تغذیه، روان، بهداشت خانواده، بهداشت حرفهاي،

 اساس بر )بهداشتی واحدهاي سایر و سالمت آموزش

ارزیابی تیم گزارش

 قمناط بهداشتی نیازهاي و وضعیت مستمر ارزیابی•

دیده آسیب

 کهشب در بهداشتی ظرفیت افزایش هاي برنامه اجراي•

حادثه درگیر هاي

 از تیبهداش عملیاتی واحدهاي لجستیکی نیازهاي رفع•

 هايDOC و دانشگاه پشتیبانی بخش رئیس طریق

مربوطه

 خدمات ارائه جهتIAP ابالغ و تدوین و ریزي برنامه•

 نطقهم در بهداشتی ارزیابی و بازدید انجام و بهداشتی

بهداشتEOP تخصصی کارکردهاي براساس حادثه

 به بهداشت حوزه عملکرد و اقدامات گزارش ارائه•

ریزي برنامه بخش رئیس

ساعت پس از وقوع حادثه  2تا 0

دانشگاهEOC در فوري حضور•

 رحش برگه مرور و بهداشت عملیات بخش کاور پوشیدن•

وظایف

 برنامه بخش رئیس از حادثهIAP یا اقتضایی برنامه اخذ•

 هاي شبکه در بهداشتی واحدهاي به آن ابالغ و ریزي

درگیر

بهداشتDOC فراخوان•

بهداشتDOC با ارتباطی راه ایجاد•

 بکهش و مراکز بهداشت سریع واکنش و ارزیابی تیم اعزام•

بهداشتEOP براساس حادثه منطقه به ها

   بهداشترئیس بخش عملیات شرح وظایف 


