همکاران
 .۱سٛختٍی ٘بضی اص آسن دس  ۵سبَ اخیش ثبالتشیٗ دسغذ حٛادث ضشوت تٛصیغ سا ث ٝخٛد اختػبظ داد ٜاست .
 .۲ػٕذ ٜتشیٗ دِیُ حٛادث سٛختٍی ٘بضی اص آسن وطیذٖ فیٛص وبسدی ثب ا٘جشدست  ٚػذْ استفبد ٜاص فیٛص وص  ٚوال ٜایٕٙی ثب ٘مبة ٔحبفظ ٚ
دستىص ٔی ثبضذ.
-۳جٟت اجشای ٞش ٌ ٝ٘ٛػّٕیبت دس اتفبلبت الصْ است ثب ٔسئِٛیٗ  ٚاپشاتٛس أٛس یب ٘بحیٔ ٝشثٛقٕٞ ٝبٍٙٞی لجّی ٔؼٌٕ َٛشدد ث٘ ٝحٛی و ٝاپشاتٛس
(  ٚدس غٛست ِض ْٚسبیش ٔسئِٛیٗ )اص ٔحُ  ٚصٔبٖ اجشای ػّٕیبت اقالع وبفی داضت ٝثبضٙذ.
-۴ثشای وطیذٖ یب ٘ػت فیٛص وبسدی غشفب" ثبیستی اص فیٛصوص استفبدٕٛ٘ ٜد  ٚاستفبد ٜاص ا٘جشدست ثشای وطیذٖ یب جب صدٖ فیٛص وبسدی ٕٔٛٙع
ٔی ثبضذ.
 -۵الصْ است دس ٍٙٞبْ ٘ػت فیٛص دس تبثّ ٛدلت ضٛد اص فیٛص ثب آٔپشاط ٔٙبست استفبد ٜضٛد  ٚاص ٔستمیٓ وشدٖ فیٛص ثذِیُ ثبس صیبد یب دس دستشس
٘جٛدٖ فیٛص ٔٙبست جذا" خٛدداسی ضٛد.
-۶دس ضشا یف ثشفی  ٚثبسا٘ی  ٚدس ٔحّٟبی ٔشقٛة ا٘جبْ ػّٕیبت ثػٛست ثشلذاس ٕٔٛٙع ثٛد ٚ ٜالصْ است حتٕب" ثشق لكغ ٌ ٚشا٘ذ ٔٛلت ٘ػت ضٛد
 ٚثؼذ اص اجشای ػّٕیبت ٘سجت ث ٝثشلذاس وشدٖ ضجى ٝالذاْ ضٛد.
-۷استیه ػبیك ٚسیّ ٝای است و ٝفمف ثٙٔ ٝظٛس وطیذٖ  ٚیب جب صدٖ فیٛص وبت اٚت  ٚدس ثشخی ٔٛاسد ثشداضت ٚسبیُ اؾبفی اص سٚی ضجى ٝاص آٖ
استفبدٔ ٜی ضٛد .
.۸تجٟیضات ػبیك ٘جبیستی دس ٔؼشؼ تبثص ٔستمیٓ آفتبة  ٚیب سقٛثت  ٚثبس٘ذٌی لشاس ٌیش٘ذ .
 -۹ثشای استفبد ٜاص ٞش ٌ ٝ٘ٛاثضاس ػبیك ٔب٘ٙذ استیه ٞبی ػبیك چٛة پشچ ِٛد ثٛستش ـ دستٍبٌ ٜشا٘ذ ـ فبصٔتش فطبس ٔتٛسف  ٚفیٛص وص فطبس
ٔتٛسف ثبیستی حتٕب" اص دستىص ػبیك  KV۲۲استفبد ٜضٛد .
 -۱۲اپشاتٛس اتفبلبت جٟت لكغ  ٚیب ٚغُ خف فمف ٔٛظف ثٌ ٝشفتٗ دستٛس اص ٔتمبؾی خبٔٛضی ثٛد ٚ ٜدس ٔٛالغ ؾشٚسی ثب ٕٞبٍٙٞی لجّی ٔتمبؾی
خبٔٛضی ٔجبص است ٘سجت ث ٝلكغ  ٚیب ٚغُ خف الذاْ ٕ٘بیذ.
 -۱۱دستٛساِؼّٕٟبی ایٕٙی  ٚثٟش ٜثشداسی ثش اسبس تجبسة ثذست آٔذ ٜاص حٛادث لجّی ٚؾغ ضذ ٜا٘ذ ثٙبثشایٗ سػبیت ایٗ دستٛساِؼّٕٟب ٔ ٚمشسات
اِضأی است.
 -۱۲ث ٝجض دس ضشایف اؾكشاسی  ٚثٙٔ ٝظٛس جٌّٛیشی اص حٛادث وبسوٙبٖ ٌ ،شٟٞٚبی اجشایی ٔجبص ث ٝتٕبس ٔستمیٓ ثب ایستٍب ٜفٛق تٛصیغ جٟت
دسخٛاست خبٔٛضی فطبس ٔتٛسف ٘خٛاٙٞذ ثٛد.
ٚ -۱۳غُ ٕ٘ٛدٖ ثذ٘ ٝفّضی تبسیسبت ث ٝصٔیٗ ثشای  ٓٞپتب٘سیُ ٕ٘ٛدٖ ثذ٘ٞ ٝبی فّضی ثب صٔیٗ  ٚجٌّٛیشی اص ثٛجٛد آٔذٖ ِٚتبط ثیٗ ثذ٘ ٝفّضی ٚ
صٔیٗ ٔ ٚتؼبلجب جٌّٛیشی اص ثشق ٌشفتٍی است .
-۱۴
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اِف -لكغ ثشق تٛسف ٔسئِٛیٗ ریشثف ة -ثشسسی احتٕبَ ثشلذاس ثٛدٖ ضجى ٝثب فبصٔتش ج -تخّی ٝاِىتشیىی جٟت اقٕیٙبٖ اص ثذ ٖٚثشق ثٛدٖ
ضجى ٝد -اتػبَ صٔیٗ ٔٛلت ( ٌشا٘ذ ) ضجى ٝاص قشفیٗ ٔحُ وبس  -ٜضشٚع ث ٝوبس
-۱۵لجُ اصا٘جبْ ػّٕیبت لكغ یب ٚغُ ٔطتشویٗ ثبیستی ٔذاس ثذ ٖٚثبس ٌشدیذ ٚ ٜجٟت لكغ وبثُ ٔطتشن اثتذا فبصٚسپس ٘ َٛجذا ٌشدد .
 -۱۶تٕبٔی ٌشٟٞٚبی اجشایی ثبیستی ٞش سٚص غجح وبست وٙتشَ ایٕٙی سا تىٕیُ  ٚث ٝأؿبء ٔسئ َٛایٕٙی سسب٘ذ ٚ ٜدس خٛدس ٚثٕٟشا ٜداضت ٝثبضٙذ .
-۱۷دس ٍٙٞبْ ثبس٘ذٌی  ٚضشایف ٘بٔٙبست جٛی  ,ا٘جبْ ٞش ٌ ٝ٘ٛلكغ ٚ ٚغُ ثشق سٚی ضجىٕٛٙٔ ٝع ٔی ثبضذ .
-۱۸تؼذاد ٘فشات ٞش ٌش ٜٚاجشایی حذالُ ٘ ۲فش ٔیجبضذ  ٚفشستبدٖ وبسٌشاٖ ث ٝغٛست ا٘فشادی جٟت ا٘جبْ وبسٞبی ثشلی ٕٔٛٙع ٔی ثبضذ .
-۱۹ثٔ ٝحؽ تٛلف خٛدسٞٚبی ػّٕیبتی ( خػٛغب ثبالثش ) دس ٔىبٖ ٔٛسد ٘ظش جٟت اجشای فؼبِیت ٔشثٛق ٝسا٘ٙذ ٜیب اپشاتٛس ثبالثش ٔٛظف است ٘سجت
ثٔ ٝحػٛس ٕ٘ٛدٖ ٔحیف وبس تٛسف ٚسبیُ ٞطذاس دٙٞذ ٜاص جّٕٔ ٝخشٚقی ٛ٘ ،اس حفبظتی  ٚتبثّ ٛخكش ث ٝتؼذاد وبفی الذاْ ٕ٘بیذ.
ٍٙٞ -۲۲بْ فؼبِیت دس ضت ػال ٜٚثش ٘ػت ٚسبیُ ٞطذاس دٙٞذ ٜثبیستی چشاغٟبی ٌشداٖ ثبالثش سٚضٗ ثٛد ٚ ٜتٕبٔی پشس ُٙثبیستی جّیم ٝضجشً٘
ثش تٗ داضت ٝثبضٙذ.
ٍٙٞ -۲۱بْ وبس دس ثّٛاسٞبی ثضسي  ٚثضسٌشاٟٞب دس تٕبٔی اٚلبت ضجب٘ ٝسٚص الصْ است پشس ُٙؾٕٗ احتیبـ ثیطتش حتٕب جّیم ٝضجشً٘ ثش تٗ داضتٝ
ثبضٙذ  ٚاص فبغّ ٝحذالُ ٔ ۳۲تشی الذاْ ث ٝاستمشاس ٔخشٚقی ٞطذاس دٙٞذ ٜثٕٙبیٙذ ث٘ ٝحٛیىٔ ٝخشٚقی ٞب اص فبغّٔ۵۲ ٝتشی لبثُ سٚیت ثبضٙذ ثٝ

ٞش حبَ فبغّ ٝاستمشاس ٔخشٚقی ٞب ثبیذ ثب تٛج ٝث ٝسشػت خٛدسٞٚب ا٘تخبة ٌشدد تب سا٘ٙذٌبٖ فشغت تػٕیٓ ٌیشی جٟت ػىس اِؼُٕ داضتٝ
ثبضٙذ.
 -۲۲چٙب٘چٔ ٝحُ حفبسی دس داخُ خیبثبٖ  ٚیب ٔىبٟ٘بی پشتشدد ٚالغ ضذ ٜثبضذ ٌشٔ ٜٚشثٛقٛٔ ٝظف است اص فبغّٔ ۲۲ ٝتشی ؾٕٗ استمشاس تبثّٛ
خكش ٘سجت ثٌ ٝزاسدٖ ٔخشٚقی ٞطذاس دٙٞذ ٜث ٝفبغّٞ ٝش ٔ ۲تش تب ٔحُ حفبسی الذاْ ٕ٘بیٙذ ( .غشف ٘ػت یه ػذد ٔخشٚقی یب تبثّ ٛدس
٘ضدیىی ٔحُ حفبسی ٕ٘ی تٛا٘ذ ػبثشیٗ سا اص خكش ٔٛجٛد ٔكّغ ٕ٘بیذ).
 -۲۳دس ٍٙٞبْ الذاْ ث ٝا٘جبْ ٞش ٌ ٝ٘ٛحفبسی دس سكح ضٟش ٔسئِٛیٗ ٔشثٛقٛٔ ٝظف ٞستٙذ ثب ٘ػت ػالئٓ ٞطذاس دٙٞذ ٜاص جّٕ ٝتبثّ ٛپبی ٝداس
خكش استمشاس ٔخشٚقی ٞطذاس دٙٞذ ٚ ٜوطیذٖ ٘ٛاس حفبظتی دس اقشاف ٔحُ حفبسی ٔ،حذٚدٔ ٜحیف ػّٕیبت سا ث ٝقٛس وبُٔ ثشای ػبثشیٗ ٔطخع
ٕ٘بیٙذ.
 -۲۴ثٙٔ ٝظٛس ا٘جبْ ػّٕیبت ثخطی اص خكٛـ تٛسف سىسی٘ٛش یب وّیذ اص ضجى ٝاغّی جذا  ٚثذ ٖٚثشق  ٚسبیش لسٕتٟب ثشلذاس ثبضٙذ الصْ است وٝ
لسٕت جذا ضذ ٜاص ضجى ٝثؼذ اص ثبص ضذٖ وّیذ یب سىسی٘ٛش اص ٘ظش ثی ثشلی  ٚثبص ثٛدٖ وبُٔ ٞش س ٝفبص فىٟبی سىسی٘ٛش آصٔبیص  ٚسپس ٌشا٘ذ ٚ
تحٛیُ ٌشٔ ٜٚتمبؾی ضٛد.
 -۲۵دس غٛستیى ٝدس تبسیسبت ٔحُ ا٘جبْ ػّٕیبت أىبٖ ثشلذاس ضذٖ اص خكٛـ ٔختّف ٚجٛد داضت ٝثبضذ الصْ است و ٝػال ٜٚثش جذاسبصی ٚ
ا٘جبْ ثشسسی ٞبی احتٕبَ ثشلذاس ثٛدٖ  ٚا٘جبْ تخّی ٝاِىتشیىی ٘سجت ث ٘ ٝػت ٌشا٘ذ ٔٛلت دس قشفیٗ ٔحُ وبس الذاْ ث٘ ٝحٛیى ٝاص ثشلذاس ضذٖ
ٔحُ ٔٛسد ٘ظش جٌّٛیشی ٕ٘بیذ.
 -۲۶ثؼذ اص پبیبٖ وبس ٍٙٞ ٚبْ ثشلذاس وشدٖ خف اتفبلبت ٔٛظف است پشسٌ ُٙشٔ ٜٚتمبؾی سا اص ٔحُ دٚس  ٚسپس ثب اقٕیٙبٖ اص ایٙى ٝوسی ثشٚی
ضجىٔ ٝطغ َٛوبس ٕ٘ی ثبضذ الذاْ ث ٝثشلذاس ٕ٘ٛدٖ خف ٕ٘بیذ.
 -۲۷سشپشست ٌشٔ ٜٚتمبؾی خبٔٛضی ٔٛظف است دس ٍٙٞبْ تحٛیُ خف اص اتفبلبت دلیمب ٚؾؼیت خبٔٛضی وبُٔ ضجىٌ ٚ ٝشا٘ذ خف سا وٙتشَ ٚ
سپس خف سا تحٛیُ ثٍیشد ٚفشْ سا أؿبء ٕ٘بیذ.
ٌ -۲۸شٟٞٚبی اتفبلبت ٔٛظف ث٘ ٝػت ٌشا٘ذ ٔٛلت دس قشفیٗ ٔحُ وبس جٟت ٔتمبؾیبٖ خبٔٛضی دس ٞش ضشایكی ٔی ثبضٙذ  ٚچٙب٘چ ٝخف ٔٛسد
٘ظش اص ٔسیشٞبی دیٍشی ٘یض ثشلذاس ٔی ضٛد اتفبلبت ثبیستی ٘سجت ث٘ ٝػت ٌشا٘ذ ٔٛلت دس ایٗ ٔسیشٞب ٘یض الذاْ ٕ٘بیٙذ.
 -۲۹اجشای ٞش ٌ ٝ٘ٛتؼٕیشات  ،تؼٛیؽ لكؼبت یب ػیت یبثی دس تبثّ ٛثشلذاس ٕٔٛٙع است  ٚثبیذ اص قشیك وّیذ اتٔٛبتیه یب ثذ ٖٚثشق ٕ٘ٛدٖ
تشا٘سفٛسٔبتٛس جٟت ا٘جبْ ایٗ ػّٕیبت الذاْ ٕ٘ٛد.
ٔ-۳۲جشیبٖ ٔٛظف ٞستٙذ ٞش ٌ٘ ٝ٘ٛمبـ ؾؼف تبثّ٘ ٛظیش لكغ ثٛدٖ سیستٓ سٚضٙبیی تبثّٚ – ٛغُ ٘جٛدٖ ضی ٝٙاتػبَ دس ث ٝثذ٘ ٝتبثّ – ٛلكغ
ثٛدٖ استی ًٙثذ٘ ٝتبثّٔ - ٛستمیٓ ثٛدٖ وّیذٞب یب فیٛصٞب – ٔؼیٛة ثٛدٖ وبثّٟب – خشاة ثٛدٖ لفُ دسة جؼجٞ ٝب ٞ ٚش ٌٛٔ ٝ٘ٛاسد دیٍش سا وتجب ثٝ
ٔسئِٛیٗ ریشثف ٌضاسش ٕ٘بیٙذ.
 -۳۱ا٘جبْ وبس ثشٚی پبیٞ ٝبی ضجى ٝفطبس ؾؼیف دس حبِت ثشلذاس اِضأب سػبیت ٔمشسات ایٕٙی خف ٌشْ اص جّٕ ٝپٛضیذ ٚ ٜػبیك ثٛدٖ وبُٔ ثذٖ
سش  ٚدستٟب اِضأی است دس غیش ایٗ غ ٛست ثبیستی ٘سجت ث ٝلكغ وبُٔ ثشق ث٘ ٝحٛیى ٝأىبٖ ثشلذاس ضذٖ ثٞ ٝیچ ٚجٚ ٝجٛد ٘ذاضت ٝثبضذ الذاْ
ضٛد.
 -۳۲حٛص ٜاِىتشیىی فبغّ ٝای است دس اقشاف ٞبدی ثشلذاس و ٝدس غٛست ٘ضدیه ضذٖ ث ٝآٖ ٔٛجت ثشق ٌشفتٍی خٛاٞذ ضذ  ،ایٗ فبغّ ٝث ٝاصاء
ٞش ویِّٚ ٛت یه سب٘تی ٔتش ٔی ثبضذ.
ٙٔ -۳۳ظٛس اص دس دستشس ثٛدٖ ثٔ ٝؼٙبی ٚجٛد تبسیسبت ثشلی دس فبغّ ٝای است و ٝاحتٕبَ ِٕس ٕ٘ٛدٖ ٞبدی یب ٚسٚد ث ٝحٛص ٜاِىتشیىی
تبسیسبت ٔیسش ثبضذ (.چ ٝثشلذاس ثبضٙذ یب أىبٖ ثشلذاس ضذٖ آٟ٘ب ٚجٛد داضت ٝثبضذ.).
-۳۴ثؼذ اص ثی ثشق ٕ٘ٛدٖ تشا٘سفٛسٔبتٛس خطه ثبیستی ٞش د ٚسش سیٓ پیچٟبی ٞش س ٝفبص ثٚ ٟٓغُ  ٚاتػبَ صٔیٗ ٌشد٘ذ.
 -۳۵ثشخالف تشا٘سفٛسٔبتٛسٞبی سٚغٙی ث ٝدِیُ آ٘ى ٝتشا٘سفٛسٔبتٛسٞبی خطه فبلذ تب٘ه  ٚثذ٘ ٝصٔیٗ ضذٞ ٜستٙذ ثبیستی پشسٔ ُٙتٛج ٝثبضٙذ
و ٝتٕبٔی لسٕتٟبی ای ٍٝ٘ٛٙتشا٘سٟب ثشلذاس ٔی ثبضذ و ٝدس غٛست ٘یبص ث ٝا٘جبْ ٞش ٌ ٝ٘ٛوبس ثشٚی ایٗ تشا٘سٟب ثبیستی حتٕب تشا٘سفٛسٔبتٛس ثی ثشق
ٌشدد ث ٝقشیمی و ٝوّیذ تغزی ٝوٙٙذ ٜتشا٘س  ٚ offسىسی٘ٛش صٔیٗ ثستٌ ٝشدد.
-۳۶دس غٛستیى ٝپبی ٝت ٝخف ضذ ) DDE ( ٜثش اثش ؾشث ٝضىست ٝضذ ٜثبضذ ثشای آصاد ٕ٘ٛدٖ پبی ٝالصْ است اثتذا پبیٞ ٝبی د ٚقشف پبی ٝت ٝخف
ضذ ٜسا دس جٟت ٔخبِف وطص ضجىٟٔ ٝبس ٕ٘ٛد ٔ ٚتؼبلجب الذاْ ث ٝثبص ٕ٘ٛدٖ ضجى ٝاص سٚی پبی ٝضىستٕٛ٘ ٝد.
 -۳۷ثشای غؼٛد اص پبی ٝچٛثی آصٔبیص استمبٔت ٔىب٘یىی پبی ٚ ٝوست اقٕیٙبٖ اص ثی خكش ثٛدٖ غؼٛد اِضأی است ( ثب ٚاسد وشدٖ ؾشث ٝچىص ثٝ
ا٘تٟبی پبی ٚ ٝثشسسی غذای ٘بضی اص ؾشث) ٝ

-۳۸حتی االٔىبٖ تٛسف جشثمیُ پبیٟٔ ٝبس ٌشدد تب وبسٌشاٖ سیٕٟبی ضجى ٝسا آصاد ٕ٘بیٙذ.
 -۳۹چٙب٘چ ٝپبیٛٔ ٝسد ٘ظش ثش اثش ثشخٛسد ٚسبیُ ٘مّی ٝیب ثبد  ٚقٛفبٖ  ٚیب ٞش ػبُٔ دیٍشی دچبس غذٔ ٝیب ضىستٍی وّی یب جضئی ضذ ٜثبضذ غؼٛد
اص پبی ٝاویذا ٕٔٛٙع ٔی ثبضذ .
-۴۲چٙب٘چ ٝپبیٞ ٝبی لجُ یب ثؼذ اص پبیٛٔ ٝسد ٘ظش ثش اثش فطبس ٚاسد ٜث ٝضجى ٝتحت فطبس لشاس ٌشفت ٝثبضٙذ غؼٛد اص پبی ٝاویذا ٕٔٛٙع ٔی ثبضذ.
-۴۱دس ٞش ٔشحّ ٝاص وبس  ٚیب دس ٞش لكغ یب ٚغُ ضجى ٝالصْ است ثشلذاس ثٛدٖ ضجى ٝثب فبصٔتش آصٔبیص ٌشدد.
 -۴۲دس ٍٙٞبْ لكغ وّیذ دس تبثّٞٛبی ثشق الصْ است جٟت افضایص ؾشیت ایٕٙی الذاْ ث٘ ٝػت وبست حفبظتی ثشٚی وّیذ ٕ٘بئیٓ .
 -۴۳وبسوٙبٖ اتفبلبت ٔٛظفٙذ دس غٛست وٕجٛد ٚسبیُ ایٕٗ سبصی ٘ظیش دستٍبٟٞبی ٌشا٘ذ ٔٛلت اص اػٕبَ خبٔٛضی ثٔ ٝتمبؾی خٛدداسی ٔ ٚشاتت
سا ثٔ ٝسئِٛیٗ ٌضاسش ٕ٘بیٙذ.
 -۴۴صٔیٗ وشدٖ حفبظتی تجٟیضات ( ٚغُ ٕ٘ٛدٖ ثذ٘ ٝفّضی تبسیسبت  ٚتجٟیضات ثشلی ث ٝصٔیٗ و ٝدس تٕبس ٔستمیٓ ثب ٔذاس اِىتشیىی ٕ٘ی
ثبضٙذ ) ثٙٔ ٝظٛس حفبظت اص جبٖ ا٘سبٖ ٔی ثبضذ .
 -۴۵صٔیٗ وشدٖ اِىتشیىی ضجى ٝیؼٙی صٔیٗ وشدٖ ٘مك ٝای اصدستٍبٞ ٜبی اِىتشیىی ٚادٚات ثشلی و ٝجضئی اصٔذاساِىتشیىی ٔی ثبضٙذٔ.ثُ صٔیٗ
وشدٖ

ٔشوضستبسٜ

سیٓ

پیچی

تشا٘سفٛسٔبتٛس

ٚیبط٘شاتٛس

صٔیٗ وشدٖ اِىتشیىی دستٍبٞ ٜب ث ٝثٙٔ ٝظٛس حفظ غحت ػّٕىشد سیستٓ  ٚػذْ آسیت ث ٝتبسیسبت  ٚتجٟیضات ثشلی ٚجٌّٛیشی اصاصدیبد
فطبساِىتشیىی فبصٞبی سبِٓ ٘سجت ث ٝصٔیٗ دسٔٛلغ تٕبس یىی اص فبصٞب ثبصٔیٗ ٔیجبضذ.

