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 نام و سطح واحد عملیاتی معاونت بھداشت

 نوع مخاطره و منطقھ متاثر پاندمی کرونا

٣٠/١١/٩٨  تاریخ رخداد مخاطره 

٢٢/٢/٩٩ ویرایشتاریخ آخرین    

 

  درس آموختھ  کارکرد  کد
توضیحات 
در صورت 

  لزوم

  کارکردھای مدیریتی

M1 ھشدار و تایید خبر  

 فراخوان تیم ھای بھداشت -1
 ICSفعال سازی شاخھ ھای اصلی  -2
 دریافت و بررسی گزارشات ارسالی -3
  اعالم خبر و سطح ھشدار بھ واحدھای ھمکار -4

  

M2 و بانک اطالعاتی نیروھای عملیاتی در دسترس بودن فھرست آنکال -1  فراخوان پرسنل    

M3 
ارزیابی سریع 

  مشترک
-    

M4 
ارزیابی دوره ای 
و مدیریت جامع 

  اطالعات

 وجود یک مرکز دریافت و پردازش و انتشار اطالعات برای واحدھای عملیاتی -1
  و سایر برنامھ ھامیدانی ارزیابی و بھ روز رسانی برنامھ عملیاتی  -2

  

M5  استقرار ICP -    

M6 
برنامھ عملیاتی 

  میدانی

 IAPتدوین  -1
 IAPبازبینی  -2
  IAPکنترل و اجرای صحیح  -3

  

M7 ھماھنگی  

 ICSفعال شدن بھ موقع  -1
 رعایت اصل فرماندھی واحد -2
 وجود فرایند مشخص ارسال دستورھا -3
  وجود زبان مشترک بین واحدھای عملیاتی -4

  

M8 فرماندھی و کنترل  
 استفاده بھینھ از منابع انسانی -1
  پردازش شاخص ھای عملکرد گروه ھای تخصصینظارت و  -2

  

M9 
پشتیبانی و تداوم 

  ارایھ خدمات

 تامین لوازم و تجھیزات ارایھ خدمت مورد نیاز -1
 تامین مکان ایمن تیم ھای عملیاتی -2
  امکان درخواست، خرید و رھگیری لوازم و تجھیزات فوری مورد نیاز -3

  

M10  ارتباطات  
 واحدھای عملیاتیوجود بسترھای ارتباطی چند الیھ بین  -1
  پایش مستمر کیفیت ارتباطات در زمان پاسخ -2

  

  مشخص شده است انجام گیرد. EOPبھ منظور ثبت سیستماتیک درس آموختھ ھا الزم است ، این امر بھ ازاری ھر کارکرد کھ در 

شوند.ھرکارکرد اختصاصی، کارکردھا یا ھمان اقدامات اصلی عملیات پاسخ بھ سھ گروه مدیریتی، اختصاصی و تخصصی تقسیم می 

  می تواند دارای کارکردھای تخصصی می باشند کھ با ذکر نام و کد مربوطھ در ذیل کار کردھای اختصاصی می آیند.



M11 ایمنی پرسنل  

 ارزیابی ایمنی منطقھ و مستند نمودن آن -1
 نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ھای ایمنی توسط پرسنل -2
 نظارت بر برنامھ ساعت کاری مناسب برای پرسنل عملیاتی -3

  عملیاتی(ازبعد ایمنی)نظارت برساعت کاري و تعویض شیفت پرسنل  -4
  

M12 کنترل جمعیت ( عدم انتقال بیماری)در محل ھای ورودی و خروجی -1  امنیت پرسنل    

M13 
تخلیھ واحدھای 
  بھداشتی درمانی

-    

M14 
اطالع رسانی 

  عمومی
    جمع آوری و جمع بندی توصیھ ھای عمومی و سالمتی برای جمعیت در معرض خطر

M15 
پایش و ارزشیابی 

  عملکرد

 تعیین نقاط ضعف و قدرت اجرای برنامھ -1
 ارایھ بازخورد نتایج ارزشیابی ھا بھ واحدھا -2
  ارتقای برنامھ ھای موجود براساس نتایج ارزشیابی  -3

  

  و تخصصی کارکردھای اختصاصی

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


