
 

 

 

 بعد به حادثه وقوع از ساعت 12

 شگزار ارائه و حادثه به پاسخ وضعیت دائم بررسی•

فرمانده به مستمر

 در درمان و بهداشت خدمات ارائه استمرار برنامه ارائه•

حادثه فرمانده به تاهیر تحت جامعه

ریزي برنامه جلسات هدایت و برگزاري•

آینده احتماالت پیشبینی•

 جهت موجود وضعیت نمایش و آنالین گزارش تهیه•

ذیصالح مراجع به ارسال و فرمانده استفاده

 هاي خسارت گزارش ارسال و تحلیل آوري، جمع•

 به سالمت حوزه تسهیالت و ها زیرساخت به وارده

استان بحران مدیریت

 ایطشر از سالمت حوزه بازگشت برنامه ارائه و تدوین•

فرمانده به عادي شرایط به اضطراري

 و بهداشت هاي عملیات بخش با مداوم هماهنگی•

حادثهIAP ویرایش جهت درمان

 به آن ارائه و حادثه به پاسخ نهایی گزارش تهیه•

انتشار و تایید جهت فرمانده

مجموعه زیر واحدهاي عملکرد حسن بر نظارت•

  حادثه وقوع از پس ساعت 12 تا 2

 ارشگز اخذ و اولیه بررسی هاي تیم با مستمر ارتباط•

آنها

 هحوز عملیاتی هاي تیم پاسخ روند مستمر بررسی•

حادثه به سالمت

  و ها شبکهEOC اقدامات و عملکرد گزارش مستمر اخذ•

DOCتابعه هاي

 شگزار ارائه و حادثه به پاسخ وضعیت دائم بررسی •

فرمانده به مستمر

دموجو وضعیت به مربوط دادههاي تحلیل و آوري جمع•

 اساس بر اقتضایی برنامه روزرسانی به و اصالح•

دریافتی اطالعات

منابع وضعیت و شرایط دقیق آوري جمع•

حادثه به پاسخ اقدامات مستمر مستندسازي•

 و حادثه از پس ساعت 72 تا نیازها برآورد و بینی پیش•

اداري و مالی پشتیبانی بخش رئیس به اعالم

حادثه مورد در آینده و حال گذشته، اطالعات تدارك•

ساعت پس از وقوع حادثه  2تا 0

دانشگاهEOC در فوري حضور•

ظایفو شرح برگه مرور و ریزي برنامه بخش کاور پوشیدن•

EOPاساس برRHA سالمت سریع ارزیابی هاي تیم اعزام•

دانشگاه

فرمانده به حادثه سطح اولیه تعیین پیشنهاد•

مدیران و کارکنان فراخوانیِ و هشدار رسانی، اطالع•

 فعال درخواست وEOC سازي فعال و اعضاء فراخوانیِ•

حادثه محل درمان و بهداشت شبکهEOC نمودن

دانشگاهEOC و حادثه فرمانده به اقتضائی برنامه ارائه•

دانشگاهEOP براساس مناسب راهبردهاي سازي آماده•

  رئیس بخش برنامه ریزي ایف وظشرح 


