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فعال سازی تشکیالت مدیریت بحران هنگام بروز حادثه
اطالع سوپروایزر و حضور ایشان در محل( به عنوان فرمانده حادثه تا رسیدن ریاست یا جانشین اول)

رر

اعالم کد امداد  ( 521بحران فوق العاده از طریق نگهبانی با هماهنگی سوپروایزر به دو صورت)

در صورت قطع کامل برق
و تلفن نگهبانی بصورت
حضوری اطالع رسانی می

با توجه به دستور فرمانده حادثه اطالع سوپروایزر به
ارشد ایمنی  ،ارشد روابط عمومی ،رئیس پشتیبانی و
رئیس عملیات

در صورت قطع تلفن از
طریق پیچ اطالع رسانی
می شود.

کند
استخراج آمار بخش ها توسط مسئولین بخش ها جهت گزارش به فرمانده

کنترل پرسنل فراخوان شده کد بحران توسط رئیس بخش برنامه ریزی و کنترل
عملکرد آنان با توجه به شرح وظایف تعریف شده از قبل برای آنان

حداکثر ظرف مدت  03-51دقیقه
اول  53نفر اول چارت بحران باید

قطع خدمات عادی اورژانس و بیمارستان توسط فرمانده حادثه

در بیمارستان حاضر شوند و
فرماندهی حادثه به ریاست

دریافت اطالعات وضعیت بیماران از مسئول وقت اورژانس

بیمارستان انتقال مییابد.
نظارت بر تقسیم بیماران بین پرسنل حاضر در شیفت توسط سوپروایزر
نظارت بر چک کردن تجهیزات موجود توسط رئیس واحد عملیات

هماهنگی جهت خروج بیمارانی که جهت گرفتن خدمات عادی مراجعه نموده اند توسط رئیس بخش برنامه ریزی

هماهنگی جهت استقرار بیماران در بخش های مجاور که دارای تجهیزات کامل هستند تا حاضر شدن مسئول بیماران خروجی توسط رئیس واحد عملیات

پیش بینی نیاز به امکانات بیشتر و اطالع به واحدهای مریوطه بر حسب نیاز توسط رئیس پشتیبانی

گزارش به فرمانده حادثه پس از حضور
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اعالم وضعیت  STABLEتوسط فرمانده حادثه پس از مشورت با  EOCدانشگاه
اعالم کد  521جهت توقف عملیات توسط نگهبانی

رر

اتمام عملیات توسط مسئولین بخش ها و مسئولین حاضر در عملیات

حداکثر تا  22ساعت پس از قطع عملیات مسئولین موظف هستند گزارش کاملی از
عملیات و فعالیت های انجام شده مشکالت احتمالی به فرمانده حادثه تحویل دهند.

 فرمانده حادثه ( ریاست بیمارستان گزارش های عملیاتی را جهت بررسی و پیشنهاد راه حل به کمیتـه حـواد
و بالیا ارجاع می دهد و پس از ان نسخه ای را جهت تحلیل و جمع بندی مدیریت کـالن حادثـه  EOCدانشـگاه
ارسال می نماید.
 آدرس و شماره تلفن نفرات اولیه کلیه همکاران نزد کارشناس مدیریت بحران ،مرکـز تلفـن و دفتـر پرسـتاری
نگهداری می شود.

