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ویژه ﮐارﮐﻨان شهﺮداریﻫا ،دﻫیاریﻫا و شوراﻫایﻫای اسالمی شهﺮ و روسﺘا

ﮐﻨﺘﺮل و ﻫدایﺖ
ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﻼن ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭘﻼن ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را در ﺣﯿﻦ اجﺮا داﺷﺖ.
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ارﺗﺒاﻃات
ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﺮار ،اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي و اﺑﻼغ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﻔﻬﻤﺪ .ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ
و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
در زمﯿنﻪ ارﺗﺒاﻃات ﺑاﯾد ﻧﮑات زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :

 ﺷﺮح روﺷﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرجﯽ و... ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ جﺰﺋﯿﺎت و اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﺸﺪار ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اﺿﺎﻓﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺿﺮوري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ جﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺎ در ﺻﻮرت از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪنﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط اﺻﻠﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻣﺜﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ رادﯾﻮ
سﯿﺴﺘﻢ آﻻرم و اﻃﻼع رساﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮسنﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻻرم ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ از ﺑﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري آﮔﺎه
ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .روﺷﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل آﻻرم در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮجﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﯾﻔﺎء ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه آﻻرم ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮح اﻗﺪاﻣﺎت اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوي روﺷﯽ ﺑﺮاي اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از جﻤﻠﻪ

شماره 48

 -ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ رادﯾﻮﺋﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن
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ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻌﻠﻮل ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﯿﮥ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻧﺤﻮة ﮔﺰارش ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:
اﻟف :اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺿﻮح آﻻرم ﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﮥ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻃﺮح ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ب :آﻻرم ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪن ،دﯾﺪه ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ  .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻟﺰم
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﮥ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري و ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ج :اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺮاي اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻻرم ﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ دﯾﺪاري را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .
د :ﺗﻬﯿﮥ ﻓﻬﺮﺳﺖ روزآﻣﺪ ﺷﺪه اي از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب اوﻟﻮﯾﺖ جﻬﺖ آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ از
وﻗﻮع ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ اداري.
شماره 48

در ادامﻪ ﺑﻪ روش های ﺗخلﯿﻪ اضطﺮاری ﭘﺮداخﺘﻪ خواهد شد.

