اهم وظایف واحد مدیریت بحران ،پدافند غیرعامل وHSE
 -1ایجبد ّوبٌّگی  ،اًسجبم ً ،ظبست ٍ اسصیبثی هستوش ٍاحذّبی سبصهبًی دس ساستبی ّ :ن افضایی سیبست ّبی
جبهغ پیطگیشی ٍ کبّص اثشات ٍ پیبهذّبی ًبهطلَة حَادث ٍ سَاًح غیشهتشقجِ  ،آهبدگی ٍ هقبثلِ ثب
حَادث ٍ سَاًح غیشهتشقجِ ٍ اًجبم غحیح ٍظبیف هشثَط ثِ ثبصسبصی ٍ ثبستَاًی.
ّ -2وبٌّگی ٍ ًظبست دس صهیٌِ ایجبد ٍ گستشش سیستن ّبی هؤثش پیطگیشی  ،هقبٍم سبصی ٍ ثْسبصی لشصُ ای
سبختوبى ّب  ،صیشسبخت ّب ٍ اثٌیِ حیبتی ٍ هْن ٍ ثبصسبصی ٍ ثْسبصی ثبفت ّبی فشسَدُ  ،سٍضْبی اتکبئی
ٍ ججشاًی خسبسات ًظیش اًَاع ثیوِ ّب  ،حوبیت ّبی هبلی ،تسْیالت ٍیظُ ٍ غٌذٍق حوبیتی ثب ّوبٌّگی
سبصهبى هذیشیت ثحشاى استبى ٍ ّوکبسی ٍاحذّبی استبًی دستگبُ ّبی ریشثط.
 -3پیگیشی جْت اًجبم هطبلؼبت ٍ اسائِ طشح ّبی هٌبست ثِ هٌظَس آهبدگی ّبی الصم ثشای هقبثلِ ثب حَادث ٍ
سَاًح غیشهتشقجِ طجیؼی اص قجیل سیل  ،صلضلِ  ،خطکسبلی  ،سشهبصدگی  ،آفبت گیبّی  ،آلَدگی َّا ،لغضش
الیِ ّبی صهیي ًَ ،سبًبت آة دسیب ٍ پطتیجبًی الصم ٍاحذ ّبی استبًی دستگبُ ّبی ریشثط ثِ هٌظَس کبّص
خسبسات ٍ تلفبت ًبضی اص ٍقَع آًْب دس استبى.
 -4پیگیشی جْت اًجبم اهَس هطبلؼبتی  ،تحقیقبتی ٍ پظٍّص ّبی کبسثشدی دس صهیٌِ هذیشیت ثحشاى ثوٌظَس
پطتیجبًی کبسضٌبسی ٍاحذّب
 -5پیگیشی جْت اًجبم اهَس هطبلؼبتی  ،تحقیقبتی ٍ پظٍّص ّبی کبسثشدی دس صهیٌِ هذیشیت ثحشاى ثوٌظَس
پطتیجبًی کبسضٌبسی ٍاحذّب
 -6ثشًبهِ سیضی ٍ پیگیشی تطکیل ٍ سبصهبًذّی کویتِ هذیشیت ثحشاى سبصهبى ٍ ضشکت دس کبسگشٍُ ّبی
تخػػی هشتجط ثب هشاحل چْبسگبًِ هذیشیت ثحشاى
 -7پیگیشی اجشای دٍسُ ّبی آهَصضی هشثَط ثِ هشاحل چْبسگبًِ ثحشاى تَسط دفتش آهَصش ٍ پظٍّص
استبًذاسی
 -8اسائِ ثشًبهِ ّب ٍ گضاسش ػولکشد دفتش هذیشیت ثحشاى ثِ هشاجغ ریشثط
 -9ثشسسیّ ،ذایتً ،ظبست ٍ کٌتشل ٍ تأییذ ًْبیی هطبلؼبت پذافٌذ غیشػبهل اًجبم ضذُ ثشای طشحْب ٍ سبصُ ّب
.
 -11تْیِ ٍ تذٍیي دستَسالؼول ٍ ًظبهٌبهِ ّبی هَسد ًیبص .
 -11تقَیت کٌتشلْبی سبیجشی .
 -12تقَیت کٌتشل ّبی صیست هحیطی ٍ پذافٌذ صیستی .

 -13پیطٌْبد طشحْب ٍ پشٍطُ ّبی پظٍّطی دس صهیٌِ ( استتبس ٍ اختفب .تقَیت ًقبط آسیت پزیش .هؼشفی ٍ تحلیل
سبصُ ّب ٍ طشح ّبی هسئلِ داس .گضیٌِ ّبی ضبخع ثشای هطبلؼِ پذافٌذ غیشػبهل) .
 -14ثشًبهِ سیضی ٍ ثشگضاسی ( ّوبیص  .سویٌبس .کبسگبُ  .هبًَس )
-15پیطٌْبد ٍ تَغیِ طشحْبی خبظ جْت هطبلؼِ ٍ قشاسداد  :الف) ضٌبسبیی هخبطشات آثی ٍ پبیص حَادث .
ة) پیگیشی اقذاهبت کبّص هخبطشات دس تأسیسبت آثی .
 -16پیگیشی اجشا هبدُ  215قبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ ثب ًظبست ثش اًجبم هطبلؼبت پذافٌذ غیشػبهل طشح ّبی
دسحبل اجشا ٍ هطبلؼِ .
-17ضٌبسبیی هخبطشات  HSEدس پشٍطُ ّبی ػوشاًی سبصهبى .
 -18پیبدُ سبصی ٍ استقشاس ًظبم  HSEدس سبصهبى .
 -19اسصیبثی سیستن هذیشیتی  HSEپیوبًکبساى .
 -21اسصیبثی ٍ تأییذ  HSE – PLANپیوبًکبساى دس صهبى ثشگضاسی هٌبقػِ ٍ ػقذ قشاسداد پیوبًکبساى .
ً -21ظبست ٍ پبیص  HSEدس فؼبلیت ّبی ػوشاًی سبصهبى .
 -22ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصش ّبی تخػػی ٍیظُ کبسضٌبسبى  HSEسبصهبى دس حَصُ ّبی ،ثبصسسی،
هویضی ٍ ػولیبتی .

