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 مقدمه

 ر جتامع مختلف یکی از تتانیندا  حا جحمعه محسمممتی می در    مسمممیتمهت  حا  ح  امروزه مدیریت 

صحهح آن و تالش مهیترین  دف صح ا، روانی و اجتیحعی آن می ، مدیریت  سالمتی، اقت  ر جهت کح ش عتارض 

بحشد  بررسی و کنترل متفق به سرعت عیل و مسئتلهت پذیرا بستگی  ار    ر بررسی و تحقهق بحید بطتر شفحف بح 

ست ا شده ا صیهم دهرا  شتر  ربحره آن ت شند  زمحن نبحید  ر بحث پهرامتن مح هت را کحر که په شنح بح ز را کحر ح آ

  ست برو  

 مرا ل اصلی  ر بررسی مسیتمهت  حا  ح  شحمل متار  زیر است:

 وجت  مسیتمهت ا تیحل -

 تعریف و شیحرش متار  مسیتمهت -

 تعههن جیعهت  ر معرض خطر -

 ایجح  فرضهه  ح -

 ارزیحبی فرضهه  ح -

 ) تا، محهط فهزیکی، آی، غذا( محهطی عتاملبررسی  -

 اجراا اقدامحت کنترلی و پهشگهرا -

 آزمحیشگح ی مطحلعحتانجحم  -

 اطالع رسحنی  -

شکهل تهم  شد  معهحر براا ت سیتمهت  ح یکی از اولهن و مهیترین اقدامحت می بح سی و کنترل م شکهل تهم برر ت

بررسی و تشکهل جلسحت تهم کنترل بر  سب شدت مسیتمهت  ح، دستره جغرافهحیی، شرایط محلی و منحبع متفحوت 

 ختا د بت  

 و حرفه ای بهداشت محیطتشکیل تیم 

تهم کنترل مسیتمهت زمحنی تشکهل می شت  که مسیتمهت یک تهدید فترا براا سالمت تعدا ا از افرا  یک 

شد، افرا   ر مراکز پر خطر  یچتن مدارس، م سیتمهت زیح  بح شد، تعدا  متار  م ستحن منطقه بح هد کت ک  ح، بهیحر

  چحر مسیتمهت شتند جیعهتی  ح، مترو و مراکز تجیع 

شد  ا م وظهف سیتمهت می بح سیتمهت  یح نگی تیحم فعحلهت  ح جهت کنترل و مدیریت متار  م ه تهم کنترل م

 وظحیف تهم کنترل عبحرتست از:
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 تصیهم دهرا  ر متر  نتع بررسی  حیی که می بحیست انجحم شت   .1

  )پرتحبل و آزمحیشگح ی( منحسب و ضروراطرا ی نیتنه بر ارا محهطی  .2

 )پرتحبل و آزمحیشگح ی( بر ارا  حا محهطی انجحم بررسی و نیتنه  .3

  یح نگی بح اورژانس و ارائه   نددحن خدمحت  رمحنی محلی  .4

  رختاست کیک از سحیر قسیت  ح بر اسحس شدت و بزردی مسیتمهت  ح و مسئله  .5

 مستند سحزا فعحلهت  ح و دزارش   ی بیتقع و بهنگحم مطحبق سلسله مراتب  .6

 معاونت بهداشت
 

شهیهحیی به عهده  .1 سیتمهت  حا  سالمت محهط و کحر، بخش مدیریت م شرح وظحیف ذاتی مرکز  سحس  بر ا

که نهحز به نهرو حا پشتهبحن از  E3و  E2ا اره مربتطه بت ه و بدیهی است  ر صترت وقتع  ح ثه  ر سطح 

سحیر نهرو حا  فحت شد، این مرکز می تتاند از  سطح ملی می بح شگحه  ح و  تی  ر/مراکز به عنتان سحیر  ان

 عضت تهم ارزیحبی سریع استفح ه نیحید 

ملی و کحرکر  حا آمح دی به شرح ذیل، مرکز سالمت محهط و کحر فعحلهت  ح و برنحمه  حا  EOPبر اسحس  .2

 خت  را  ر  تزه کحرکر  حا آمح دی تقتیت نیت ه تح پحسخ مطلتی براا  تا ث شهیهحیی  اشته بحشند  

  کحرکر  حا فحز آمح دی .3

سخ متثر انجحم  ستند که  ر فحز آمح دی براا برنحمه ریزا  قهق و عیلهحت پح کحرکر  حا آمح دی، اقدامحتی  

می شممتند  این کحرکر  ح  ر جدول ذیل آمده اند  تتجه نیحیهد کحرکر  آمتزش  یگحنی نهز از وظحیف نمحم 

حکهد بر آمح دی  خت  نمحم سمممالمت ) ر قحلب کحردروه آمتزش  یگحنی( می بحشمممد، لهکن  ر این بخش ت

 سالمت است  

 کحرکر  حا آمح دی براا پحسخ به بالیح 

 عنتان کحرکر   کد

P1 ارزیحبی ایینی و خطر 

P2 تدوین برنحمه و  یح نگی را بر ا بح ذینفعحن 

P3 ذخهره سحزا لتازم و تجههزات 

P4 آمتزش پرسنل 

P5 تیرین پرسنل 

 است  Preparedness، یح آورا واژه Pنکته:  لهل انتخحی  رف 

سحس کحرکر   .4 سالمت محهط و کحر بر ا ( شهیهحیی رخدا  حامحهط و کحر  ر  سالمتنمحرت ) S5-8 فتر 

 اقدام نیحید  EOP ر 
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 ضمتر فعحل معحون بهداشمت و مدیر سمالمت محهط و کحر معحونت بهداشمت  ر کحردروه مدیریت بحران  .5

  انشگحه

 ایجح  سحختحر دزارش دهرا، بررسی و دزارش   ی وقتع مسیتمهت  حا  ح   .6

 پهگهرا بررسی مهدانی مسیتمهت  حا  ح  .7

 جیع آورا اطالعحت مربتط به  ر متر  طغهحن و تههه دزارش  .8

 مرکز سالمت محهط و کحرارسحل دزارش به  نگحم به  .9

 پهگهرا پسختراند حا ارسحلی  .10

صرفی م .11 سی عتامل محهط محنند آی، غذا، تر  نهحز برااتحمهن تجههزات و متا  م سحیر عتامل  ر  تا  برر و 

 محهط

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان/مرکز بهداشت شهرستان

  ر کحردروه تخصصی مدیریت بحران  کحرشنحس مسئتل بهداشت محهط و  رفه اا شهرستحن ضتر فعحل  .1

سمممی عتامل محهط محنند آی، غذا و  تا براا پهگهرا تحمهن تجههزات و متا  مصمممرفی متر  نهحز براا برر .2

 شنحسحیی عتامل مهکروبی، شهیهحیی و را یتلتژیکی ایجح  کننده مسیتمهت  ح  

 پهگهرا الزم براا دزارش دهرا، بررسی و دزارش   ی وقتع مسیتمهت  حا  ح   .3

 پهگهرا بررسی مهدانی مسیتمهت  حا  ح  .4

 زارش از نتحیج بررسی، وضع متجت  و اقدامحت کنترلی جیع آورا اطالعحت مربتط به  ر متر  و تههه د .5

 ارسحل دزارش به  نگحم به معحونت بهداشت  .6

 پهگهرا پسختراند حا ارسحلی  .7

 آمتزش بررسی مسیتیت  حا  ح  به کحرشنحسحن بهداشت محهط و بهداشت  رفه اا .8

 پحیش و نمحرت بر عیلکر  تهم  حا بررسی مسیتمهت  .9

 بهداشت هوا

 و بررسی تهویه محل استنشاقی آنالیز هوای

ستنشحقی افرا   ردهر مسیتمهت رخ  ا ه بحشد یح بنح به دفته مسیتمهن دحز یح   چنحنچه تغههرا  ر کهفهت  تاا ا

شحق نیته اند، آنحلهز  ر محل  ر  داقل زمحن میکن بح کیک تجههزات پرتحبل آنحلهز  تا  ستن  تایی بح بتا خحص را ا

نیتنه  ح  ر کیترین زمحن میکن به آزمحیشگحه متر  تحیهد، انجحم شت    یچنهن نیتنه بر ارا از  تاا محل و ارسحل 

می بحیست انجحم در    صحت سنجی متار  و انجحم مطحلعه و مرور مطحلب  ر خصتص صحت نتحیج بدست آمده و 

 اطیهنحن از ارتبحط نتحیج آزمحیشگح ی بح عالئم مسیتمهت  ح و عتارض بحلهنی ایجح  شده ضرورا است 
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 رح زیر و بح تتجه به وجت  تجههزات نیتنه بر ارا صترت پذیر :نیتنه بر ارا به ش

  نیبح استفح ه از  ستگحه آنال طهمح  ا تا حرهمع ا ح ندهیاز آال ایتنه بر ارن .1

و تنحکس و  کحژلهلهبح اسممتفح ه از پین نیتنه بر ار وجحذی کربن فعحل، سمم طهمح  ااز   تا ایتنه بر ارن  .2

  نیتنه  تا هیتجز

و  نیتنه بر ار  تا )تدالر بگ( ا ح سممههبح اسممتفح ه از پین نیتنه بر ار و ک طهمح ااز  تا ایتنه بر ارن .3

  ا نیتنه  ت هیتجز

  نیتنه  تا هیآغشته و تجز التر حهبح استفح ه از پین نیتنه بر ار و  ف طهمح ااز  تا ایتنه بر ارن .4

    تا انیتنه  ح نیآنال هیتجز ابرا  for checkو یح  (مه)قرائت مستق نیآنال استفح ه از دحز سنج  حا .5

نه بر ارن .6 فح ه از ا طهمح ااز  تا ایت نه هیو تجز نجرهیپیبح اسمممت ته   تا  حا نیت بح تجههزات پهشمممرف

 و یح        GC-MASS یچتن

شده و تجز ا ح ابح بطر طهاز  تا مح ایتنه بر ارن .7 شده را  نیتنه  تا هیخالء  که براا اینکحر بطرا خال 

ه  ر محهط آلت ه بحز نیت ه بنحتا که  تاا آلت ه وار  آن شممده و به آزمحیشممگحه انتقحل  ا ه می شممت  تح ب

 آنحلهز می نیحیهم  GC-MASSکیک تجههزات پهشرفته  یچتن 

می بحشد  براا بررسی و  و اصالح آن طهمح هیتهت ستمهس یبررس از  یگر متار  مهم  ر کنترل مسیتمهت  ح،

 بهبت  سهستم تهتیه می بحیست:

صیهم .1 شد  ت سهحر مهم می بح ستم تهتیه ب سه ستم تهتیه، انتخحی  سه ستفح ه متر   ر دهرا براا بهبت    از ا

 به تتجه بح  بحشد سهستم  زینه و منحبع بت ن  ر  سترس نهحز، براسحس بحید طبهعی یح مکحنهکی تهتیه سهستم

صب متجت  شرایط ستم ن سیتمهت براا )مکحنهکی و طبهعی( ترکهبی سه شنهح  محل  حا رخدا  م  می په

 در    

 20 فحصله از مستقهیح را  تا که شت  نصب محلی  ر االمکحن  تی بحید  تاکش پهشنهح  می شت  خروجی .2

ستگی  ح خروجی تعدا  و اندازه .کند  دایت سحختیحن بهرون سیت اتحق به کف سحنتهیترا  مسح ت به ب

 تیهز  تاا ترکهبی،  حا سهستم  ر در   می پهشنهح    ار   نمر متر   تاا مهزان تعتیض و بسترا بخش

 و )بحشد سقف از سحنتهیتر 20  داقل بحید  تا ورو ا ارتفحع( شت   مهده  اخل بخش به سقف سیت از

 شت   نصب کف( از مترا سحنتی 20 (  یتار  ر پحیهن خروجی  تاکش

سحعت  خروجی و ورو ا  تاا  بی مهزان .3 شد که  داقل  ر  ست بنحتا بح بحر یکبحر  تاا اتحق  6می بحی

 .تعتیض در  

شد که  تا .4 ستم تهتیه می بحیست بنحتا بح ستقهم بطتر بحید اتحق از سه   دایت سحختیحن بهرون سیت به م

 .شت 
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سیتم را از محل خحرج نی .5 ست ابتدا افرا  م ه ت ه و  ور نیحیند  ب ر خصتص بحز نیت ن پنجره  ح نهز الزم ا

سته بیحند و پس از انجحم نیتنه بر ارا  ح  شت  پنجره  ح ب شنهح  می  یح عدم جهت انجحم نیتنه بر ارا، په

 نسبت به بحز نیت ن پنجره  ح اقدام نیت  نهحز به انجحم نیتنه بر ارا بحید 

 بررسی بهداشت مواد غذایی

بررسمممی عتامل مربتط به فحکتتر حا محهطی و متا  غذایی از طریق بحزرسمممی از مراکز و محل  حا تههه،  .1

 تتزیع و عرضه متا  غذایی مطحبق چک لهست  حا مربتطه 

 شنحسحیی نتاقص بحرانی متجت   ر محل  .2

سحیی رویدا   حا مخحطره آمهز آلت دی متا  غذایی  .3 شره کش بج محنندشنح سیتم   ستفح ه از  حا نیک و ا

 شکر

ضحء،  .4 سحخت و تتلهد، تحریخ تتلهد و انق شتن پروانه  شده از نمر  ا سته بندا تتزیع  سی متا  غذایی ب برر

 شرایط نگهدارا و ا تیحل تقلب

 بررسی نقحط پرخطر و عیلکر  اقدامحت کنترلی نقحط پر خطر .5

بررسی و غربحلگرا عتامل خطر ا تیحلی بح وسحیل پرتحبل سنجش  ر اختهحر محنند  محسنج محهطی ونفتذا،  .6

pH   ( سنجش کهفهت روغن سطتح،  سهن ( TPMسنجی،اندازه دهرا بحر مهکروبی  سنجش آفالتتک  ،M  

  ر شهر، اندازه دهرا مهزان نهترات

رت نبت  متا  غذایی قحبل مصرف از بحقهیحنده متا  بررسی و نیتنه بر ارا از متا  غذایی مشکتک   ر صت .7

 غذاا  ر محل )سطل زبحله( نیتنه بر ارا، پهگهرا و اقدام قحنتنی شت   

 آمتزش بهداشت متا  غذایی به جیعهت  ر معرض خطر .8

 بهداشت آب

 برنامه کلی برای واکنش و مدیریت تهدید

 ا داف مدیریت و واکنش  حا تهدید عبحرتند از:

 تهدیدارزیحبی  .1

 انجحم اقدام ضرورا براا  فحظت از بهداشت عیتمی  ر زمحنی که تهدید ارزیحبی می شت   .2

 تحیهد تهدید .3

 پحک سحزا سحمحنه آبرسحنی  ر صترت نهحزنمحرت بر  .4

 بحزدر اندن سحمحنه به  حلت عح ا و ایینکنترل و نمحرت به منمتر  .5
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 کنترل کیفیت آب

میکن اسممت آلت دی بح  ر ترکهبی که بح کلر و کح ش آن نسممبت به شممرایط عح ا بحقهیحنده  آزا  آزمحیش کلر

شحن   د سهحنهد، واکنش می   د، نمهر شحخص آلت دی  pH دایت الکتریکی و    متا  آلی و بحکترا را ن می تتاند 

 )مقحیسه بح شرایط عح ا( به متا  غهرآلی بحشد 

براا بررسی تهدید انجحم می  شبکه تتزیع و نقطه مصرفخروجی تصفهه خحنه، پحیش عتامل ذیل  ر آی خحم، 

 در  :

 ،  دایت الکتریکی، رنگ و بتTOC ، کدورت، کل کلهفرم  ح و کلهفرم  حا مدفتعی،pH آی خحم :

نده، یح بحقه کل و  که تتزیع: کلر مدفتعی،HPC خروجی و شمممب کل کلهفرم  ح و کلهفرم  حا   ، pH یت ،  دا

 الکتریکی، بت، طعم، مزه و فشحر

، براا آنحلهز ویروس  ح و عتامل بهیحریزا،  اسممپکتروفتتمترا، جذی اتیی و کرومحتتدرافی  PCRاز روش  حا 

 حیی و فرار استفح ه می شت    هیتنی براا متا  معدنی و دحز کرومحتتدرافی جرمی براا تشخهص متا  آلی شهی

 وقوع تهدید زماننظارت در 

شد،  شترا راجع به آالینده و اثرات آن به منمتر زمحنی که  ح ثه آلت دی تحیهد  سحنی بحید اطالعحت به وا د آبر

  از پخش آلت دی و  فحظت از سالمت مر م کسب کند  اانتخحی  رست عیلهحت جلتدهر

که آالینده بح چه سرعتی  ر سحمحنه  مدیر وا د آبرسحنی بحیستی بح مراکز بهداشتی  یکحرا کند تح مشخص شت 

 آبرسحنی پخش می شت  و آیح نقحطی وجت   ار  که بتتاند آالینده را متتقف نیت   

 عملیات واکنش بهره بردارینظارت در 

واکنش  حا بهره بر ارا عیلهحتی  ستند که بح کح ش  ر معرض قراردهرا بح آی مشکتک بحعث  فظ سالمت 

اغلب زمحنی مطرح است که اطالعحت زیح ا جیع آورا شده است تح مشخص شت  که حت این عیله مر م می شتند 

واکنش فترا بهره بر ارا این است که شهر لتله خروجی از مخزن بسته شت  و مخزن آیح تهدید متثق است یح خهر؟ 

 جدا در  ، بدین ترتهب از پخش بهشتر آلت دی میحنعت می در    آی از سحمحنه آبرسحنی 

 رسانی به مردم اطالع

شتی محدو یت  سهل تحثهر بهدا ست، بحید پتحن سته ا شتی نحختا صرف آی  اراا اثرات بهدا چتن محدو  کر ن م

حدو یت  ر ماسممتفح ه از آی  ر برابر اثرات بهداشممتی  ر معرض قرار درفتن بح آالینده مقحیسممه شممت  بعد اقدام به 



7 

 

ستفح ه براا آی شری  ر جدول پهاا اطالع رسحنی ر ر صترت تصیهم ب مصرف آی نیت   حم  حا عیتمی  متر  ا

 نشحن  ا ه شده است   زیر

 می برای آب شربمثال هایی از پیام های عمو -جدول

 تاثیر بر مردم چه زمانی از این پیام استفاده شود نوع پیام

 آی قبل از استفح ه جتشحنده شت 

شحندن، آی  شت  که بح جت ستفح ه  زمحنی ا

مشکالت بهداشتی ایجح  سحلم می شت  و 

 نیی کند 

قح یر فراوان  -اثر کم که از م تجههزاتی 

ی براا آمح ه سممحزا غذا اسممتفح ه می آ

 کنند بهشترین تحثهر را می پذیرند 

 از آی براا شری استفح ه نشت 

شحندن آی به  شت  که جت ستفح ه  وقتی ا

و خطر تیحس عنتان یک دزینه نهسمممت 

 پتستی  م نداشته بحشد

یح تحثهر  تحمهن آی براا  -ز یک منبع 

 شری و تههه غذا متر  نهحز ختا د بت  

  هچ استفح ه اا از آی نشت 

که آلت دی  فح ه می شمممت   وقتی اسمممت

نحشنحخته بحشد، ادر تصفهه  ر محل دزینه 

شتی  سک بهدا شد یح خطر ری سب نبح منح

نده وجت   یحس پتسمممتی آالی تنفس و ت

  اشته بحشد 

شترین تحثهر تحمهن آی براا  یک منبع -به

 یه ا مصممحرف شممحمل آتش نشممحنی و 

سرویس  حا بهداشتی متر  نهحز ختا د 

 بت  

 

 گزینه جایگزین برای تامین آب در کوتاه مدت

تصیهم درفته شد، وا د آبرسحنی  "غهرقحبل استفح ه"و یح  "آی نتشهده نشت "ادر  ر اطالع رسحنی بر متضتع 

آی بطرا  مر م نمهر آی بطرا شممده و یح آبرسممحنی بح تحنکر جحیگزین نیحید  بحید دزینه ا منحسممبی براا تحمهن آی

 شده نهز  ر معرض آلت دی  حا اتفحقی یح عیدا به وسهله ا مهکروی  ح قرار  ار  

 پاک سازی آلودگی

شتارا این مر له  ست  مهزان   سحزا ا ضطرارا آلت دی آی، پحک  شرایط ا یکی از مرا ل نهحیی  ر رابطه بح 

محنند بحکترا اشرشهحکلی به اسحنی به به نتع آالینده یح ترکهب آالینده ا متر  استفح ه بستگی  ار   آالینده  حیی  کحمال

ثحبت شده است که ترکهبحت  یگر  ر برابر روش  حا متدوال  وسهله ا کلرزنی سح ه و فهلتراسهتن برطرف می شت  

 مقحوم  ستند بسهحر 

تتزیع وجت   ار   ستاالتی محنند آنچه شنحخت بسهحر اندکی  ر متر  سرنتشت و انتقحل عتامل خطر  ر سحمحنه 

آیح بهتفهلم یک عحمل متثر  قبل از پحک سحزا پحسخ  ا ه شت   آیح آالینده به بدنه لتله می چسبد؟ ر ا امه می آید بحید 

قرار می دهرند؟ آیح  ر ترکهبحت آی وت تحت تحثهر آالینده متفحاسمممت؟ چگتنه انتاع مختلف لتله  ح بح قدمت  حا 
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سیهت  صفهه منجر به  سحمحنه  حا ت ضی از  ستند؟ آیح امکحن  ار  بع سیی   شتند؟ آیح محصتالت جحنبی  تجزیه می 

 بهشترا نسبت به  حلت قبل از تصفهه شتند؟

 فرآیند پحک سحزا

 طوالنی: یافتن گزینه مناسب برای تامین آب برای مدت 1مرحله 

شتی تههه در      ر صترتهکه عیلهحت پحک سحزا و اصالح وقت دهر بحشد، بحید براا آن  وره آی سحلم و بهدا

وقتع  ح ثه مشخص شده بحشد  ادر شرکت آبرسحنی یک  یه ا دزینه  حا تحمهن آی بحید طی برنحمه ریزا قبل از 

از شمممرکت  حا آی سمممحیر اسمممتحن  حا  م جتار منطقه قح ر به تحمهن آی خت  براا مدت طتالنی نبحشمممد، بحید 

  رختست کیک نیحیند 

 نه و مطالعه امکانپذیریامشخصات سام: تعیین 2مرحله 

بعد از اینکه آلت دی اتفحق افتح ، بحیستی اطالعحت بهشترا براا انتخحی  رست روش پحکسحزا کسب در  ، این 

سحیی آالینده  ح  و مقدار آی آلت  شنح سحزااطالعحت می تتاند  شد  دزینه  حا ا تیحلی پحک  شده بح و چگتنگی  ه 

 ر این مر له بحید تنمهم در    تعههن مشممخصممحت سممحمحنه و مطحلعه امکحن پذیرا این اثربخشممی و اجراا آن  ح 

وا د حا آبرسممحنی و سممحزمحن  حا بهداشممتی  ر این مر له اطالعحت را فرا م می کند  سممحزمحن  حا مختلفی محنند 

 زیر نمحرت کحفی اعیحل نیحیند کحرشنحسحن بهداشت محهط می بحید  ر اجراا مرا ل   ردهر  ستند 

 : ارزیابی ریسک3مرحله 

سریع براا  سک  شت   این ارزیحبی ری شخص  سریعحً م سک محل  ح ثه براا کحرکنحن و مر م بحید  ضعهت ری و

سخ  صیهم دهرا  ر خصتص عیلهحت پح ست رت سحزا مفهد ختا د بت   له سک  ح و ابزار حا کح ش و ا داف پحک ی

 آن بحید به وا د آبرسحنی، وا د حا بهداشت و  رمحن و سحا نهح  ح اطالع رسحنی شت  

 : ارزیابی گزینه های پاک سازی4مرحله 

شت کهفهت آی  2به محض اینکه مر له  سحزا و روش  حا برد شد، می تتان دزینه  حا ا تیحلی پحک  انجحم 

سحزا کتتحه به  حلت نرمحل را ارزیحبی و ب سحزا می تتاند طی مرا لی محنند پحک  سه نیت    یچنهن پحک  ح  م مقحی

مدت براا کح ش سممطتح خطر به سممطتح ایین تر و به  نبحل آن پحک سممحزا طتالنی مدت براا  ذف بحقهیحنده 

 آلت دی انجحم شت  
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 : انتخاب فن آوری درست برای پاک سازی5مرحله 

 د:فن آورا که انتخحی می شت  بحی

 از سالمت انسحن و محهط زیست مححفمت نیحید  .1

 از مقررات )محنند قحنتن آی آشحمهدنی سحلم( تبعهت نیحید  .2

 به را تی انجحم پذیر و تح  د امکحن کم  زینه بحشد  .3

 طراحی پاک سازی -6مرحله 

مستندسحزا پحک بعد از اینکه نتع عیلهحت و فن آورا پحک سحزا انتخحی شد، طرا ی مهندسی، برنحمه ریزا و 

را ی پحک سحزا اعیحل شت  سحزا شروع می شت   پهشنهح  حا فنی وا د آی و  یگر کحرکنحن  ردهر بحید  ر امر ط

 رات نحختاسته بر آی سحلم بحقهیحنده  ر سحمحنه آبرسحنی میحنعت در    تح از اث

 انجام پاک سازی -7مرحله 

پحک سحزا بخش آلت ه سحمحنه آبرسحنی انجحم می شت    ر به محض اینکه طرا ی پحک سحزا تحیهد شد، عیلهحت 

شرایط عح ا براا  شده  ر طی بهره بر ارا  ر  سب  شتند  تجحری ک ست پهیحنکحران وار  عیل  این مقطع میکن ا

 میحنعت از اثرات نحختاسته بر سحمحنه آبرسحنی الزم است 

 پایش بعد از پاک سازی -8مرحله 

سحزا، کهفه صتل اطیهنحنبعد از پحیحن پحک  ستی تح   سحنی بحی سحمحنه آبر ضعهت  از متثر بت ن پحک  ت آی و و

 مشکل برطرف شت  و آی مجد اً متر  آزمحیش قرار دهر  سحزا پحیش شت   ادر پحک سحزا متثر نبحشد، بحیستی 

 ها برقراری ارتباط با مردم برای جلب اعتماد آن -9مرحله 

 ر طی  یه ا مرا ل پحک سحزا بحیستی  ر متر  فرآیند پحک سحزا، اینکه چه مسحله اا سالمت مح را به خطر 

شت    ر غهر  صحبت  شت  بح مر م  ضحع عح ا می  شت  و چه زمحنی او سحلم  انداخته، چه کحر بحید کر  تح آی مجد اً 

از منحبع غهرمطیئن ا امه   ند و یح  تی  و تههه آیاینصممترت مر م میکن اسممت به اسممتفح ه از آی غهربهداشممتی 

 اقدامحتی انجحم   ند که بح عیلهحت پحک سحزا تداخل  اشته بحشد 

 بازسازی کامل -10مرحله 

مر له نهحیی شروع مجد  بهره بر ارا عح ا سحمحنه و آبرسحنی به مر م است  بح بحزسحزا کحمل سحمحنه است که 

  دف کلهدا واکنش متثر محقق می شت  
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 وصیه هات

آمتزان، مربهحن و مسئتلهن بهداشت مدارس بحید از تیحم مفح  این  ستترالعیل و خطرات ا تیحلی  انش ،والدین .1

 متا  شهیهحیی و را بر  حا میکن براا پهشگهرا، آدح ی کحمل  اشته بحشند 

متاجهه بح عحمل بح الزم اسممت طی بحز ید مهدانی و نمحرت  قهق تیحم ا تیحالت مرتبط بح نحته آلت ه سممحزا و  .2

  قت بررسی شت  

ست .3 سئتل و  الزم ا سی افرا  غهر م ستر شت  و از   از  ردتنه ورو  افرا  متفرقه به مراکز متر  نمر جلتدهرا 

 حا مراکز، مخحزن ذخهره آی شممری، تحسممهسممحت متتترخحنه، پشممت بحم مراکز، محل متفرقه به آزمحیشممگحه

   حا آی و فحضالی میحنعت شت خحنهتصفهه

سهر تیحم لتله .4 ضالی و  و کشم شکحف متجت ،  حا کتلر ورو ا به اتحق ح و کحنحل حا فح  ح،  ردتنه  رز و 

)ابتداا روز و انتهحا روز کحرا بح   حا زبحله مراکز ر دتنه پسیحند پراکنده شده کتچک، پنبه آغشته، تیحم سطل

 یده مطیئن بحز ید و  ردتنه شیء مشکتک را   ح(، بطتر  ائم تتسط فر  آمتزشبررسی نتع زبحله  اخل سطل

 آمتزان انجحم شت   به  قت متر  بررسی قرار   ند   ر مراکز آمتزشی بهتر است این بحز ید ح قبل از ورو   انش

 اعیحل  ر آزمحیشگحه  ح و کحردحه  حا مدارس بندا و برچسب دذارا متا شهیهحیی قهق آیهن نحمه طبقهاجراا  .5

 شت  

 تشدید شت   حا سیتم  فع آفحت خحنگی و کشحورزا بح کیک وزارت جهح  و کشحورزا فروشگحهنمحرت بر  .6

سیتم ا تیحلیکیک .7 شی از  سیتمهت نح سب براا زمحن متاجهه بح م سک)به  حا اولهه منح صتص مح و  FFP3خ

ه ا هحء  ح، نحت ستکش منحسب(  ر  سترس بحشد و افرا  مسئتل آمتزش الزم  ر خصتص نحته استفح ه از آن

 و بحز نگهداشتن مسهر تنفس و  تی رفع آلت دی را دذرانده بحشند 

 دزارش شت : شحمل متار  زیر   قهق عالئم و اطالعحت متر  نهحز ثبت .8

 روز، سحعت و  قهقه( زمحن و تحریخ بروز  ح ثه ) 1-8

آمتزشی  ست نتع )فضحا بحز یح بسته، ادر مرکز  متقعهت مکحنی، نشحنی و نتع کحربرا محل بروز  ح ثه 2-8

 مرکز  بح ذکر مشخصحت کحمل( 

 )درم و خشک، درم و شرجی، مرطتی، نهیه مرطتی کت ستحنی(  شرایط آی و  تائی محل  ح ثه 3-8

 )تعدا ، دروه سنی، جنس(،  مشخصحت جیعهت  حضر و تحت تحثهر 4-8

 تعدا  افرا  آلت ه شده  5-8

سهحه، آبی، قهته اا، بی رنگ، خحکستر 6-8 سفهد، رنگ  عحمل منتشر شده :  سبز، نحرنجی، ارغتانی، قرمز،  ا، 

 زر   
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 مهزان وضتح عحمل منتشر شده : شفحف، ابرا، محت،  7-8

بتا متا  منتشر شده: بتا استن، بتا الکل، بتا بح ام تلخ )سهحنهد این بت را  ار (، بتا آمتنهحکی، بتا  8-8

نعنح، بتا نفت، سممهب، بتا متز، بتا مح ی، بتا کلر، بتا مهته خحص یح دل خحص، بتا سممهر، بتا 

بت ح بح تتجه به غلمت  (، بی بت و یح سمممحیر بت ح(،  ر بسمممهحرا متار  اینH2Sبتا تخم مرغ دندیده )

 ح بح نیتنه بر ارا و تجزیه شممهیهحیی قحبل شممنحسممحیی نهسممتند چتن از غلمت  د آسممتحنه نبسممهحر کم آ

ستگحه ستند، ولی  س بتیحیی  تتانحیی   شخهص و  ح براا اندازه دهرا کیتر   سحس قح ر به ت افرا   

 شنحسحیی بت ح  ستند  

 حلت و نتع متا  منتشر شده )دحز، دحز محیع شده،  محیع، جحمد، چحمد کریستحل شده، جحمد فلزا، جحمد  9-8

 پت را، 

مزه عحمل منتشر شده: شتر، ترش، شهرین، تلخ، اسهدا، سهب، متز، تتت، ستزنده، نحردهل، مهته خحص،  10-8

 ل، بی بت، سحیر بت ح دل خحص، نعنح، آجه

11-8 pH  سهد قتا کیتر از سهدا )ا سهد متتسط 3: ا ضعهف5تح 3، ا سهد  ضعهف،  9تح9(، خنثی، بحز )6، ا بحز 

 بحز قتا( 12بحز متتسط، بحالا 12تح  10

 وزن مخصتص: روا آی شنحور و کیتر از یک،  ر آی فرو می رو  و بهشتر از یک  12-8

 شت  و بهشتر از یک ز یک،  ر  تا ته نشهنی میرو  و کیتر ا:  ر  تا بحال میخحرچگحلی ب 13-8

 : بح  ریحفت اطالعحت  قهق از جیعهت  حضر و بحزرسی  قهق محل نحته شروع انتشحر 14-8

سحمحنه در ش  تا مثل کتلر یح فن کتئل خحمتش و  .9 ست بالفحصله  سته، الزم ا  ر صترت بروز  ح ثه  ر مکحن ب

بیحند تح ضین میحنعت از انتشحر آن به فضح حا  یگر،  ر صترت   ح براا سحعحت اولهه بسته ح و پنجرهکلهه  ر

 بر ارا از  تا انجحم شت  نهحز قبل از رقهق شدن، نیتنه

االمکحن  ر کیترین فحصممله زمحنی میکن بعد از وقتع  ح ثه، از  تاا محل نیتنه بر ارا و جهت تجزیه و  تی .10

طهف سنج  روفتتمترت ستگحه اسپک یح  GC MS/MS تگحه س  ح به کیکآزمحیشحت الزم و شنحسحیی نتع آالینده

سب الزم  یگر،  یح  (Fourier Transform Infrared Spectroscopy – FTIR)مح ون قرمز سهله منح  ر و

 اقدام شت  

سهلبحس .11 صترت وجت   ر که شتند ) ر  سحیل آلت ه بحید  ر جحیی  ور از افرا   یگر قرار  ا ه  سحیر و  حا  ح و 

ستهکی(  سحعت، جتا رات،  پال ستهکی قرار دهرند عبحرتند از  سه پال سحیلی که بحید  یراه بح لبحس  ر که سحیر و

 ح را  وبحره  اخل چشم قرار لتازم جحنبی مت، کهف پتل، کلهد، کهف اسنح  و    و  لنز حا تیحسی را بر ارید و آن

 .استفح ه کر  تتان آنهح را  وبحرهند هد   ر متر  عهنک نهز پس از شستن عهنک می
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ادر مح ه شهیهحیی محیع، لبحس یح پتست را خهس کر ، بالفحصله لبحس را  رآورید و پتست را بح مقدار زیح ا آی  .12

 .بشتیهد تح متا  شهیهحیی از بهن برو 

 . ح را بح آی بشتیهد ح متا  شهیهحیی محیع یح مقح یر زیح ا دحز پحشهده شد، چشمادر به چشم .13

شهیهحیی تن .14 سرایت کند که لبحس یح پتست فر ا که  ر هح  ر صترتی میمسیتمهت  تتاند از فر ا به فر   یگر 

شته  شهیهحیی محیع آغ شد یح  ر مح ه  شده بح شحنده  ست بح مقح یر زیح ا دحز پت ابتدا  ر معرض آن قرار درفته ا

 .بحشد

 پهشگهرانه را ببهنند بدیهی است این افرا  بحید قبل از  ضتر  ر منطقه  ح ثه آمتزش  حا الزم و  .15

 لزوم پهش بهنی وسحیل  فحظت شخصی براا  ضتر  ر محل  ح ثه الزامی است  .16

 ر صممترت مشممخص بت ن مح ه شممهیهحیی، راه  حا متاجهه ا تیحلی مدنمر قرار درفته و براا انجحم اقدامحت  .17

 فترا آمح دی عیلهحتی و ذ نی وجت   اشته بحشد 

 :باید انجام داداقداماتی که در خصوص مسمومیت ها 

 اضطرای خت  را کنترل کنهم   .1

 به محض ا سحس بت محل را سریعح ترک کنهم و افرا  مسیتم را به فضحا بحز منتقل کنهم   .2

 فترا از  ستیحل یح محسک جهت پتشش   حن و بهنی استفح ه کنهم   .3

  ر محهط بسته آلت ه از تنفس عیهق خت  ارا کنهم   .4

 ورژانس اقدام به نتشهدن شهر یح  هچ مح ه  یگرا نکنهم  به  هچ عنتان پهش از رسهدن ا .5

  انش آمتزان مبتال به آسم و آلرژا تنفسی  تیح اسپرا مربتطه را  یراه  اشته بحشند   .6
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 )بیماری های واگیر( اقدامات اولیه در بیماریابی

منطقه جغرافهحیی  بح تتجه به تکرار بروز طغهحن  حا محدو  بح عالئم تنفسمممی  ر مراکز آمتزشمممی  ر یک .1

شخص سحزا شدت پهشنهح  می در   ر تهم  حا واکنش سریع اعزامی از  ستگحه پحلس اکسی متر جهت م

 ( تنگی نفس استفح ه شت  بهحن شده تتسط  انش آمتزاننه ا سحس واقعی )

ی ) بررسممایسممتح ه و ختابهده(، تعدا  ضممربحن قلب وتعدا  تنفس)اندازه دهرا و ثبت  یزمحن فشممحر ختن  .2

 ، وجت  ویح عدم وجت  سهحنتز و نتهجه سیع ریه  ر محل انجحم شت  عالیم چهحردحنه  هحتی(

 پرسشگرا  ر متر  وجت  یح عدم وجت  سردهجه بح چشیحن بحز و بسته و ثبت نتحیج براا کلهه بهیحران .3

نه به نتک پحا  یگر انجحم تست تعح لی سح ه راه رفتن روا پحشنه و نتک پح، انجحم راه رفتن بح قرار  ا ن پحش .4

 ، به منمتر ارزیحبی اولهه عصبی

سیع  ر تهم واکنش سریع اعزامی از پزشک  م استفح ه شت : انجحم معحینه فهزیکی کحمل بح تحکهد بر معحینه و .5

، بررسی عالیم عصبی )وجت  نهستحدیتس، انجحم معحینه انگشت بهیحر به نتک بهنی معحینه کننده و  یگر ریه

صبی مرکزا، مخچه،مجمعحینحت تعح ل ستم ع سه سی از نمر بروز  (،حرا نهم  ایره دتش  رونیی الزم ) برر

 عالیم پتستی و عالیم چشیی، بررسی از نمر عالیم دتارشی 

 متتسط زمحن بهبت  عالئم بهیحران تحت  رمحن اعم از سرپحیی و بسترا  .6

  فح ه در  رتحبل جهت تههه درافی قفسه صدرا است رصترت نهحز از را یت درافی پ .7

 تکیهل جدول زیر: .8

ردیف 

 )بیماران(

 درجه

 حرارت

 تعداد

 تنفس

 فشارخون

 خوابیده

 فشارخون

 نشسته
PaO2 سیانوز 

 سمع

 قلب

گرافی 

 قفسه

 صدری

دیگر 

 نشانه

بیماری 

 عفونی

 نشانه

 درخانواده

 نشانه در

 روزقبل

            

 

که منشح این نحختشی می تتاند بهیحرا عفتنی تشکهل کیهته عفتنی  انشگحه علتم پزشکی بح  ستتر کحر این  .9

 بحشد یح خهر

بدیهی می بحشمممد  ر  نگحم ورو  تهم ارزیحی و بررسمممی کننده به مکحن یح محل مشمممکتک، بحید اقدامحت  .10

  فحظت فر ا تتسط تهم اعزامی بدقت به مر له اجرا دذاشته شت  
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 سالمت روان

 واکنش های شایع در مواجهه با بحران

سلط آنهح بر  شدت و تکرار  ح ثه، مهزان آمح دی روانی فر  و ت سن،  سب بح  شرایط بحرانی متنح واکنش افرا   ر 

 مهحرت  حا مقحبله اا، تجربهحت قبلی و       متفحوت است  از جیله واکنش  ح می تتان به متار  زیر اشحره نیت  : 

  ا سحس ترس و نگرانی 

 تپش قلب 

  رفتحر دریز از متقعهت 

 ریح  ز ن ف 

  بی  س شدن یح مهخکتی شدن 

 تحریک پذیرا یح پرخحشگرا 

وجت  این عالئم نشممحنه ا منفی و قطعی وجت  یک آسممهب یح اختالل جدا نهسممت   این نشممحنه  ح مربتط به 

  متقعهت استرس زا است و به خت ا خت  آسهب زا نیی بحشد

 برای دانش آموزانمداخالت مبتنی بر مدرسه 

 به  تا ث را بشنحسند و نسبت به آنهح پذیرش  اشته بحشد   واکنش  حا شحیع .11

 محنتر حا خروج از کالس و متاجه بح شرایط بحران را  ر منزل تیرین نیحید   .12

 به مسئتلهت خت   ر قبحل کیک به  یکالسی  ح آدح ی  اشته بحشد و  ر انجحم آن تالش نیحیند   .13

نیحید   بح کیترین سرو صدا و بر اسحس رعحیت   ر جهت  فظ ختنسر ا خت  و سحیر  یکالسی  ح تالش .14

 نتبت اقدام به خروج از کالس نیحید 

ستفح ه نیحید تح  هجحنحت خت  را  .15 ستی ا شده به  ر از تکنهک  حا مدیریت  هجحنحت که به آنهح آمتزش  ا ه 

 تیرکز کند   رسطح بههنه نگه  ار    مثال  : تنفس خت  را آرام کند و بر اقدامحتی که بحید انجحم   د 

از تقلهد رفتحر حا تشمدید کننده تنش، مثل فریح  ز ن،  ل  ا ن  یگران،  ویدن، بهم ریختن کالس اجتنحی  .16

 نیحید  

شرایط خت  .17 سب  سه  ر مکحن منح شدهکه  ر محنتر ح آمتزش  ا   ر  هحط مدر قرار دهر  و از  یهیه و  ه 

 شلتغ نیت ن محهط اجتنحی نیحید  

صترت نهحز به خدمح .18 شده منتمر  ریحفت خدمحت بیحند و بر کنترل  هجحنحت  ر  شکی  ر مکحن تعههن  ت پز

 منفی تیرکز کند 
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 ر مدرسه برای مسئولین مدرسهمداخالت مبتنی ب

شیحم بتا  .1 ست صترت ا ضحا بحز  ر  سنحریت حیی براا روش تخلهه کالس  ح و  دایت  انش آمتزان به ف

 ینی  ر مدرسه اجرا نیحیهد  صترت محنتر حا تیره نتشته و آن را ب نحمنحسب

  ر  هحط مدرسه مکحنی به منمتر استقرار افرا  بد حل  ر نمر بگهرید   .2

 برای معلمینمداخالت مبتنی بر مدرسه 

  انش و مهحرت خت  را  ر زمهنه مدیریت  هجحنحت منفی ارتقحء   هد   .1

 واکنش  حا شحیع به بحران را به  انش آمتزان آمتزش   هد   .2

صترت متاجه بح   انش آمتزان .3 شنح کنهد   مثحل  ر  شحیع آ سب متاجه متثر بح واکنش  حا  را بح را هحا منح

بتا نح منحسب  ر ابتدا واقعهت سنجی انجحم   ند از طریق اطالع به معلم و ستال معلم از سحیر  یکالسی 

و بح  فظ   سممتیحل خت  را بر روا   حن و بهنی خت  قرار   ندمحسممک یح  ح   ر صممترت تحیهد مسممحله 

 ختنسر ا از کالس خحرج شتید و  ر  هحط مدرسه منتمر بیحنهد  

سممنحریت حیی براا متاجه بح  ح ثه  ر کالس و مدرسممه تنمهم نیحیهد و محنتر حا آمتزشممی منحسممب ترتهب  .4

  هد تح  ر صمممترت ایجح   ح ثه رفتحر حا  انش آمتزان قحبل پهش بهنی تر در     از این طریق مدیریت 

 تزان نهز براا مسئتلهن مدرسه تسههل می در     انش آم

به  انش آمتزان روش کیک به سممحیر  انش آمتزانی که شممرایط جسممیحنی منحسممب براا خروج از کالس  .5

 ندارند را آمتزش   هد  

  فظ ختنسر ا و جلتدهرا از رفتحر حا تشدید کننده  هجحنحت منفی را به  انش آمتزان آمتزش   هد   .6

سحیی کنهد و براا آنهح   انش آمتزانی که .7 شنح ضطرابی  ارند را  ر کالس  سی و یح اختالالت ا شکالت تنف م

 یک فر  کیکی  ر نمر بگهرید  

  وظحیفی  ر خصتص مدیریت بحران محتل نیحیهد آن  حمتنحسب بح تتانیندا به  ر یک از  انش آمتزان  .8

  مداخالت مبتنی بر مدرسه برای والدین

 متتجه شممت  که  یه  ر  حل تالش  سممتند تح امنهت او را  ر مدرسممه تحمهن نیحیندبه کت ک کیک کنهد تح  .1

  ولی  ر عهن  حل نهحز است که او  شهحرتر از قبل عیل نیحیند و به  ستترالعیل  ح آدحه بحشد

   ر متر  سنحریت حا مححفمتی تعریف شده  ر مدرسه از او ستال کنهد و  ر خحنه نهز بح او تیرین کنهد .2

 خت   ر متر  مدیریت  هجحنحت منفی و تنش  حا روانی نحشی از  تا ث را آمتزش   هد زندبه فر .3
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 واکنش های روانی پس از حوادث و بالیا

 

 ا سحس اضطرای یح تحریک پذیرا بکنند  

 تغههرات خلقی شدید  اشته بحشند و یح غیگهن به نمر برسند  

 شحن عیل کنندکتچکتر از سن  

 بحشندنقت چسبنده و/یح نق  

 بحشند تکحنشی و/یح پرخحشگر  

 اند،  تی عیلکر  حا پحیه مثل  رف ز ن بحشندنحتتان از انجحم مهحرت  حیی که قبال آن را کسب کر ه  

 مشغتلهت ذ نی و مشکل تیرکز  اشته بحشند  

 برای معلمینمداخالت مبتنی بر مدرسه 

ضطرای فزاینده به  تکنهک .1 سحزا را براا کم کر ن ا به آنحن آمتزش  انش آمتزان آمتزش   هد    حا آرام 

  هد که چگتنه انگشتحن  ست و پح و  یگر اعضحا بدن خت  را سفت و شل کنند  چگتنه آ سته و عیهق 

 شحن را نگه  ارند و بعد آ سته و بح   حن، بحز م عیهق  اشته بحشند نفس 5ا بح بهنی نفس بکشند، تح شیحره

  این ادر یک  انش آمتز مضطری شد، به وا کیک کنهد که بفهید چه چهز بحعث اضطرای او شده است  .2

جحم  حیی   کحر را خحرج از کالس انجحم   هد  و جحیگزین یح ان ندن چهزا  و  را  ر نمر بگهرید مثال ختا

 ( کر ن  تاسش زمحنی که  ر کالس استکحرا براا پرت 

وسهله بح  انش آمتز یک نشحنه مثل بلند کر ن یک انگشت،  ر نمر بگهرید تح زمحنی که مضطری شد بدین  .3

  معذوریت خت  را اعالم کنند

مهحرت  حا مقحبله اا مثل فعحلهت  حا جحیگزین که  انش آمتز می تتاند به عنتان پروژه اا مسمممتقل یح  .4

  رج از کالس انجحم   د تعههن کنهدبراا خح

نش آمتز کیک کنهد زمحنی که مضممطری می شممت  )معیتالً یح آورا  ح ثه بحعث اضممطرای وا می به  ا .5

سحزا مثبت و  صتیر ستفح ه از تکنهک ت ستفح ه کند زیرا ا ضحا امن  ر ذ ن خت  ا شت (، از تکنهک ایجح  ف

 ایجح  فضحا امن، ا سحس کنترل بر افکحر آزار  نده را  ر  انش آمتز بتجت  می آور  
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ش آمتز اجحزه   هد تح آنچه را که از  ح ثه  ر ذ ن  ار  و  یچنهن ا سحس و واکنش خت  را نسبت به  ان .6

به  ح ثه  ر  فتر خحطراتی بنتیسد و یح ادر محیل است به شکل نقحشی بهحن نیحید تح بتتاند  ر شرایط منحسب 

لدین و یح  تی  وستحن خت  و محهطی که بح  یحیت  یراه است آن را براا معلم، سحیر کحرکنحن مدرسه، وا

سحس دنحه  انش  شرایط بح ا  ست که ادر  ر این  سهحر مهم این ا شهد نکته ب شته بح بحزدتیی کند   تتجه  ا

شهد و  ر جهت کح ش این  شدید، بحید کحمال  یحیت در بح سبت به وقتع  ح ثه یح عتاقب آن روبرو  آمتز ن

 ا سحس دنحه، به وا کیک کنهد 

   درسه برای معلمیالت مبتنی بر ممداخ

شرایطی که  انش آمتز  .1 شت را تتافق کنهد تح  ر  شحنه مثل بلند کر ن یک انگ بهن خت  و  انش آمتز یک ن

صترت نهحز کالس را  سحز  و بتتاند  ر  شیح را مطلع  شت  بدون جلب تتجه  انش آمتزان  ضطری می  م

، آنهح را مالقحت کند و سپس ک می کندکحرکنحن مدرسه به او کی ترک نیحید و  ر متار ا که تیحس بح سحیر

  به کالس بردر  

سه را به مکحنی امن، قحبل پهش بهنی بح  .2 شد فعحلهت  حا نرمحل تبدیل کنهد  )مدر ست الزم بح ادر چه میکن ا

 (براا چند روز یح  فته، کح ش یحبدکه بسته به شدت  ح ثه  رختاست  حا تحصهلی 

شت  که متق .3 سحس امنهت کند و  ر کالس به کت ک کیک کنهد تح متتجه  ست تح او ا  عهت کنتنی او امن ا

  نترسد

آی بنتشد، کر کند یح کحر  یگرا انجحم   د )را براا  انش آمتز فرا م کنهد تح به چهز حیی  یگر ف«  قحیقی» .4

 (گرا انجحم   د، به مکحن  یگرا  ر اتحق برو یتکلهف  

  ر آن لحمه می تتانند از او  یحیت و متاظبت کنند    انش آمتز را تشتیق کنهد که  وستحنی پهدا کند که .5

را یح  اشمممت کند تح بح سمممحیر کحرکنحن  ربحره آن  بحزدتیی خحطراتو مزا م به کت ک اجحزه   هد افکحر  .6

 صحبت کند  

 مداخالت مبتنی بر مدرسه برای والدین 

ت  آمتزش   هد   به آنحن به فرزندان خ  حا آرام سمممحزا را براا کم کر ن اضمممطرای فزاینده را  تکنهک .1

آمتزش   هد که چگتنه انگشتحن  ست و پح و  یگر اعضحا بدن خت  را سفت و شل کنند  چگتنه آ سته 

شحن را نگه  ارند و بعد آ سته و بح   حن، بحز م عیهق  اشته نفس 5ا و عیهق بح بهنی نفس بکشند، تح شیحره

 بحشند 

د که بفهید چه چهز بحعث اضممطرای او شممده اسممت و ادر فرزند شممیح مضممطری شممد، به وا کیک کنه .2

 را  ر نمر بگهرید مثال ختاندن چهزا  و یح انجحم کحرا براا پرت کر ن  تاسش حیی   جحیگزین
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به کت ک خت  کیک کنهد زمحنی که مضممطری می شممت  )معیتالً یح آورا  ح ثه بحعث اضممطرای وا می  .3

ست ضحا امن  ر ذ ن خت  ا سحزا مثبت و شت (، از تکنهک ایجح  ف صتیر ستفح ه از تکنهک ت فح ه کند زیرا ا

 ایجح  فضحا امن، ا سحس کنترل بر افکحر آزار  نده را  ر افرا  بتجت  می آور  

د خت  اجحزه   هد تح آنچه را که از  ح ثه  ر ذ ن  ار  و  یچنهن ا سحس و واکنش خت  را نسبت نبه فرز .4

محیل است به شکل نقحشی بهحن نیحید تح بتتاند  ر شرایط منحسب  به  ح ثه  ر  فتر خحطراتی بنتیسد و یح ادر

و محهطی که بح  یحیت  یراه است آن را براا معلم، سحیر کحرکنحن مدرسه، والدین و یح  تی  وستحن خت  

سحس دنحه  انش  شرایط بح ا  ست که ادر  ر این  سهحر مهم این ا شهد نکته ب شته بح بحزدتیی کند   تتجه  ا

سبت  شهد و  ر جهت کح ش این آمتز ن شدید، بحید کحمال  یحیت در بح به وقتع  ح ثه یح عتاقب آن روبرو 

 ا سحس دنحه، به وا کیک کنهد 

   ر صترت زیح  بت ن اضطرای فرزندتحن از مشحورین مدرسه کیک بگهرید .5

 برای دوستان  مداخالت مبتنی بر مدرسه

به آنحن آمتزش  حا آرام سحزا را براا کم کر ن اضطرای فزاینده به  وستحن خت  آمتزش   هد    تکنهک  .1

  هد که چگتنه انگشتحن  ست و پح و  یگر اعضحا بدن خت  را سفت و شل کنند  چگتنه آ سته و عیهق 

 م عیهق  اشته بحشند شحن را نگه  ارند و بعد آ سته و بح   حن، بحز نفس 5ا بح بهنی نفس بکشند، تح شیحره

  ادر یک از  وستحن شیح مضطری شد، به وا کیک کنهد که بفهید چه چهز بحعث اضطرای او شده است  .2

را  ر نمر بگهرید مثال ختاندن چهزا  و یح انجحم  حیی   کحر را خحرج از کالس انجحم   هد  و جحیگزیناین 

 کحرا براا پرت کر ن  تاسش( 

  ح  درفته اید به  وستحن خت  نهز بهحمتزیدمهحرت  حا مقحبله اا که ی .3

شتند  .4 ضطری می  ستحن خت  کیک کنهد زمحنی که م ضطرای وا می به  و )معیتالً یح آورا  ح ثه بحعث ا

سحزا مثبت و  صتیر ستفح ه از تکنهک ت ستفح ه کند زیرا ا ضحا امن  ر ذ ن خت  ا شت (، از تکنهک ایجح  ف

 آزار  نده را  ر  انش آمتز بتجت  می آور   ایجح  فضحا امن، ا سحس کنترل بر افکحر

به  وسمممتحن خت  اجحزه   هد تح آنچه را که از  ح ثه  ر ذ ن  ار  و  یچنهن ا سمممحس و واکنش خت  را  .5

نسبت به  ح ثه  ر  فتر خحطراتی بنتیسد و یح ادر محیل است به شکل نقحشی بهحن نیحید تح بتتاند  ر شرایط 

 یراه است آن را براا  وستحن خت  بحزدتیی کند   تتجه  اشته بحشهد نکته منحسب و محهطی که بح  یحیت 

سبت به وقتع  ح ثه یح عتاقب آن  شرایط بح ا سحس دنحه  انش آمتز ن ست که ادر  ر این  سهحر مهم این ا ب

 روبرو شدید، بحید کحمال  یحیت در بحشهد و  ر جهت کح ش این ا سحس دنحه، به وا کیک کنهد 

ستحن خ .6 سحس امنهت کند و  ر به  و ست تح او ا  شت  که متقعهت کنتنی او امن ا ت  کیک کنهد تح متتجه 

 کالس نترسد 

   یحیت و متاظبت کنهدرا ت تر از یکدیگر  بتتانهدخت  را تقتیت کنهد تح  روابط  وستحنه .7
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