
 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز وضعیت آماده باش سطوح

 وضعیت زرد

 لی قابل مدیریت می باشد و اقدامات زیر باید انجام شوند:در سطح محدر این حالت حادثه قریب الوقوع بوده یا حادثه 

o  افسر هماهنگی فرمانده حادثه یاICS  باEOCداشته باشد.  ارتباط فعال / اتاق فرماندهی شبکه بهداشت و درمان 

o  در دسترس بوده و در صورت اعالم کمیته مدیریت  کزری بر اساس برنامه پاسخ هر معملیات وتمامی پرسنل ستادی الزم است

 بحران در محل خدمت حاضر شوند. 

o .انبارهای دارویی و وسایل مصرفی مورد بازبینی قرار گیرد و کمبودها مدیریت شود 

o ( و تجهیزات پشتیبانی اتاق عملدستگاههای پاراکلینیک و  اعم ازتجهیزات و وسایل مورد نیاز مرکز برای پاسخ )ررسی و ب

  بازبینی شوند.

o و مصدومین  در واحدهایی که نیاز به افزایش ظرفیت وجود دارد مثل بیمارستانها فضای مورد نیاز برای پذیرش بیماران

 بازبینی و امکان سنجی گردد. 

o  اقدامات انجام شده باید مستند شده و بهEOC .ارسال گردد 

 ت نارنجیوضعی

ضمن اطمینان از انجام اقدامات وضعیت زرد،  وقوع حادثه تایید می شود و احتمال وقوع شرایط بحرانی باال می باشد.

  اقدامات زیر باید انجام شوند:

o میته بحران مرکز/ واحد باید تشکیل شده و اقدامات مورد نیاز به صورت صورتجلسه مدون شود. ک 

o  افسر هماهنگی فرمانده حادثه یاICS  باEOC داشته باشد. ارتباط فعال / اتاق فرماندهی شبکه بهداشت و درمان 

o  نماینده واحد/شبکه در حسب اعالم فرمانده حادثهEOC حضور داشته باشد. / اتاق فرماندهی شبکه بهداشت و درمان 

o  مراکز درمانی با بیمارستانها و سایر نمایندهMCMC  .ارتباط فعال داشته باشند 

o  می شود.مراکز بهداشتی درمانی کنسل پرسنل در این شرایط مرخصی های 

o هر گونه بیماری را داشته باشند. و مدیریت  پرسنل موجود باید آمادگی پذیرش 

o  یش پبه عنوان مثال در بیمارستانها عملهای الکتیو کنسل و فضاهای  .به حالت عملیاتی درآیدبرنامه افزایش ظرفیت واحد

 آماده پذیرش بیمار/مصدوم شوند. با اضافه کردن تخت، نیروو تجهیزات مورد نیاز بینی شده 

o  مستندسازی تمامی اقدامات انجام شده و بهEOC .ارسال شود  

 وضعیت قرمز

 ضمن اطمینان از انجام اقدامات مربوط. الزم است شده استادثه اتفاق افتاده و باعث اختالل در عملکرد سیستم ح

 انجام شود: اقدامات زیربه وضعیت زردو نارنجی، 

o EOC/ باشدفعال وضعیت قرمز با حضور کارشناسان مستقر تا پایان  اتاق بحران مرکز/ واحد. 

o رنامه پاسخ واحد/مرکز باید بصورت کامل اجرایی شود و مرکز آماده اجرایی شدن برنامه بازیابی باشد.ب 

o گرددلغو مامی مرخصیها اعم از پرسنل ستادی و عملیاتی و خدماتی ت. 

o در محل کار حضور پیدا کنند. ر فرمانده حادثهپرسنل بر اساس دستو 

o  مستندسازی تمامی اقدامات انجام شده و بهEOC  .ارسال شود 

 


