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راهنمایی براي کمک به سیستم هاي : راهنماي طرح ریزي واکنش اضطراري براي سیستم هاي بزرگ آبی"
 "آبی در رعایت امنیت بهداشت عمومی و آمادگی و واکنش در برابر بیوتروریسم

  : اهداف

تأسیسات  )107-188قانون عمومی (تروریستی بیو در برابر حمالتو واکنش عمومی و آمادگی  بهداشتامنیت قانون مبحث چهارم از 

پذیري و به تبع آن تدوین یک طرح واکنش را ملزم به انجام ارزیابی آسیب نفر را تحت پوشش دارد 3300آبی که جمعیتی بیش از 

دستورالعمل واکنش اضطراري  و تدوین حصول پیشرفت در تهیه. نمایدري میپذیاضطراري با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی آسیب

تر انجام دادن راحت ،واکنش اضطراريریزي از این راهنماي طرحهدف . باشدمی مضاعفزیاد و سعی و تالش  نیازمند صرف زمان

به آب رسان بزرگ هاي خدماتبراي استفاده سیستم راهنمااین . کند کاربراي سیستم آب  ایجاد طرحی است کهبه کمک کارها و 

آب جوامع رسان هاي خدمات سیستمریزي براي شرایط اضطراري خاص راهنماي طرح. باشدمیو جزئیاتشان ها واسطه پیچیدگی

  .قرار خواهد گرفت، در آینده نزدیک در دسترس باشدکه ویرایشی از این راهنما میکوچک و متوسط 

 .اي دارددوره هاياست و نیاز به بروزرسانیمجموعه به اصطالح زنده ، یک طرح واکنش اضطراري سیستم آبت که اس الزم به ذکر

باید در یک  طرحاین ) آب روي دهدو یا شرایط تأسیسات و یا زمانی که تغییرات زیادي در وضعیت  بصورت سالیانهمثال  ه عنوانب(

طرح واکنش اضطراري . نمودها را بتوان به مطالب قبلی اضافه گذاشته شود تا مطالب اضافی و پیوست مناسب دفتر نگهداري اسناد

هاي کافی باید همچنین چک لیست .سازي باشدو پیادهشرایط اضطراري به سادگی قابل استفاده حین بایستی انعطاف پذیر بوده و در 

  . نمودها استفاده در آن وجود داشته باشد تا بتوان از آن

 تحت الزام قانونواکنش اضطراري ه سازي یک طرح آمادکمک به تأسیسات در براي را و پیشنهادهایی ها ، راهنماییمجموعهاین 

ها، شناسایی طرحهاي آب را ملزم به ، شرکتقانون بیوتروریسم. دهدارائه می بیوتروریسم و واکنش به آنامنیت سالمت عمومی و 

توانند اثرات این و یا می شودبه کار برده می حمالت عمديدر هنگام عملیات تروریستی یا کند که اتی میها و تجهیزدستورالعمل

همچنین عمل به  .آورده شده است راهنمااین  5و  4این مباحث در قسمت . کنداقدامات روي تأسیسات را حذف یا کاهش دهند، می

تاکنون بدین گونه بوده . کندریزي اضطراري محلی را طلب میهاي طرحقانون بیوتروریسم همکاري و هماهنگی نزدیک با کمیته
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آنچه در خاص خود براساس دستورالعمل مدیریت شرایط اضطراري راهنما و کدام هاي کشور آمریکا، هر است که تعدادي از ایالت

 هم از از قانون فدرال واي باشد که هم بگونهباید  تأسیساتطرح مربوط به  .دارند را آورده شده است ایالتیمحلی و هاي قانون

مواردي که در این راهنما آورده شده است را نسبت به الزامات بیشتري ممکن است ها از ایالت رخیب. ایالتی تبعیت کندهاي قانون

یا یک سیستم ) SEMS( 1استاندارد شدهفرنیا یک سیستم مدیریت شرایط اضطراري مثال، ایالت کالی ه عنوانب. داشته باشند

در ایالت کالیفرنیا اجباري است و همچنین این روش در سایر  SEMS/ ICSاستفاده از . داردخاص خود ) ICS( 2هثادفرماندهی ح

  .و پیاده سازي می باشد ها نیز قابل اجراایالت

  تذکر * 

- می اطالعاتی که و، شامل استانداردهاي شناخته شده ملی است مجموعهاین . شودفقط به عنوان یک راهنما ارائه می مجموعهاین 

این طور تشخیص داده است که شاید همه این  EPA. کندبیان میرا  هاي واکنش اضطراري پوشش داده شوندتوسط طرح بایست

این . ممکن است در این مجموعه بیان نشده باشند ي بالقوههاموقعیتتمام ها قابل استفاده در سیستم شما نباشند و مباحث و بخش

بسته به . نماییدهاي مطلوب و مناسب مربوط به آن را مشخص سیستم خود را تعیین و واکنشوظیفه شماست که نقاط ضعف 

  . سبت به نیازهاي شما تغییر یابدنتواند می راهنما، این مشخصات و موقعیت تأسیسات

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Standardized Emergency Management System (SEMS) 
2 Incident Command System (ICS) 

http://www.wwes.ir
mailto:Waterwwes@gmail.com


 

  

راهنماي طرح ریزي واکنش اضطراري براي سیستم هاي بزرگ آبی"  

WATER AND WASTEWATER ENGINEERING SCIENCE 
www.wwes.ir  ▪  Waterwwes@gmail.com  ▪Alireza Asaddokht  

 

 Page 3 

  »سیستم هاي آب  براي اضطراري واکنش ریزي طرحراهنماي «

   معرفی) 1

اضطراري  مواقعسریع در  واکنشریزي براي برنامه. باشدو حیاتی میبراي هر جامعه ضروري اطمینان آب آشامیدنی سالم و قابل 

و الزامات یک طرح واکنش ضرورت دربرگیرنده  دیبا» معرفی«بخش . باشدمیآب آشامیدنی  سیستمبخش مهمی از مدیریت 

هاي اضطراري و شروع به موقع و مؤثر اقدامات به عنوان مثال توانایی در شناسایی سریع و به موقع موقعیت(، اهداف طرح اضطراري

دسترسی  چگونگیو ) اندن زمان توقف سیستمواکنشی، توانایی در واکنش و انجام تعمیرات سریع و به موقع به منظور به حداقل رس

ها باید طرح دریافت کنندگان. گذاري شوندجهت کنترل شمارهباید ها طرح. باشد موجود در این زمینه هايیتمحدودو به طرح 

تعهد  .3 هامجدد آن انتشارتوافق براي عدم . 2. گیردها قرار میاي که در اختیار آنمجموعهشماره  .1که شامل  مواردي را ثبت کنند

  .به مطالعه و مرور طرح

  

مجموعه ، مجموعه کلی و خالصهد شامل یک نتوانمیها آن. ندنیستو مجموعه یک مستند  اًضرورت هاي واکنش اضطراريطرح

. باشد... ها و ، پیوستبرداري موجودهاي بهرهبراي دستورالعملها، موارد تکمیلی ، چک لیستاقدامات واکنشی در زمان اضطرار

هایی نیز ممکن طرحعالوه بر اینها . تر بیشتري بصورت جداگانه ارائه گرددهاي جزئیتواند طرحبراي رخدادهاي خاص میهمچنین 

دهی و آدرسذکر  طرح واکنش اضطراريمستندات کاربردي بایستی در . نباشنداطالعات حساسی حاوي است وجود داشته باشند که 

  )...واکنش نسبت به آلودگی و کلر، ریسک مدیریت برنامه به عنوان مثال . ( شوند
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  ریزي اضطراري روند طرح) 2

A (ریزيدر طرح مشارکت کنندگان  

واکنشگرهاي  به عنوان مثال. (اضطراري کمک کنند مواقعدر  تأسیساتتوانند به که میریزي بایستی شامل آنهایی باشد فرآیند طرح

، محلیریزي اضطراري طرح هايو کمیته ها، سازمانتأسیسات مجاور، مسئولین بهداشت و سالمت عمومی، مراجع قانونی، اولیه

  .هاي مختلف بوده و طرح باید براساس الزامات دولتی باشداز طیفبایست می مشارکت کنندگان...) ها و آزمایشگاه

  

B  (واکنش در مواقع اضطراري، اقدامات و مستندات کلی هادستورالعملها، سیاست   

هاي مدیریت هاي احتمالی و طرحهاي واکنشی، طرحچگونگی طرحاضطراري، شرایط از ساختار کلی مدیریت  اي کوتاهخالصه

عملیاتی و هاي ها، طرحها، دستورالعملدر طرح واکنش اضطراري سیستم آب گنجانده شود و سیاستتأسیسات  سایر ریسک
ها و ها باید شامل قراردادهاي همکاري داخلی با سیستمسیاست. هاي مرجع قابل بکارگیري باید در مجموعه ذکر گرددمجموعه

ارائه چگونگی کنترل ها باید همچنین سیاست. ها باشدها در حادثه و نحوه اثرپذیري آنتأسیسات مجاور و چگونگی درگیر شدن آن

  . در بر داشته باشدرا نیز ... هاي برق و گاز و مانند شرکت رسانهاي خدماتانسازمخدمات به دیگر 

  

C  (سناریوها   

براي  اقدامات اصالحیاضطراري، بازیابی و واکنش الزم در زمان  اقدامات اضطراريخود براي تعیین ) VA( 3پذیريآسیب ارزیابیاز 

در شرایط اضطراري تکنولوژیکی و یا انسان آب  اقدامات اصالحی تأسیساتو بازیابی  واکنش،ذکر شده در راهنماي  حادثهحالت  5

 پذیريهاي حاصل از ارزیابی آسیبدرباره یافتهگراف کوتاه ادر این بخش یک پ .استفاده کنید )EPAتهیه شده در دفتر آب (ساز 

                                                             
3 Vulnerability Assessment (VA) 
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- دستورالعملاین طرح،  )V( 5 در بخش. شوند بیاننباید  ،باشدمی هاپذیريجزئیات خاص که مشخص کننده آسیب .بایستی ذکر شود

  .باشد، باید آورده شوندهاي حادثه میهاي مربوط به اقدامات اضطراري خاص که ارائه دهنده هر یک از گونه

  

  ها سیاست - واکنش اضطراريطرح ) 3

A (اطالعات خاص سیستم  

هاي خارجی مانند بخش و پرسنل براي و اساسی اضطراري، یک سیستم آب نیازمند داشتن یک سري اطالعات اولیه یک حالتدر  
 مشخص و روشناین اطالعات بایستی به صورت  .باشدمی... ها و رسانه ،پیمانکاران و تعمیرکاران، واکنشگرهاي دیگر، مراجع قانونی

اضطراري هستند،  در واکنشها را پیدا کرده و بین کسانی که درگیر بتوانند به راحتی آننوشته و در دسترس باشد تا کارکنان سیستم 

، نام ) ID(شماره شناسایی سیستم  عبارتند از ،طرح واکنش اضطراري ممکن است ارائه شوندکه در  اياطالعات اولیه. کنند توزیع

بردار یا صاحبان هاي بهرهسازمان، انشعابات، تعداد وششتحت پ جمعیت نحوه دسترسی به سیستم،سیستم، یا محل سیستم، آدرس 

منطقه با جزئیات،  هاينقشه، شبکه توزیعهاي نقشه. اطالعاتی در مورد فردي که مسئول مدیریت در زمان اضطرار است سیستم و

  .یا به آن ارجاع داده شوندتوانند به این طرح ضمیمه گردند می برداريهاي بهرهراهنمايو خام پالن سایت، موقعیت منابع آب 

  بردار یا صاحبان و فرد رابطهاي بهرهشماره شناسایی سیستم آب، سازمان)  1

   تحت پوشش و تعداد انشعاباتجمعیت )  2

  :اجزاء سیستم)  3

a (خطوط انتقالها و لوله  

b (فیزیکی  موانع  

c ( شیرآالت ایزوله کننده  

d ( ،تأسیسات و شبکه توزیع  ،هذخیرپیش تصفیه، تصفیه، جمع آوري آب   
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e (شونددر سیستم آب بکار گرفته میهاي اتوماتیک که سیستم سایرهاي الکترونیکی، کامپیوتري یا سیستم.  

f ( ژنراتورهاي اضطراري برق)در محل و قابل حمل (  

g ( استفاده، ذخیره یا جابجایی مواد شیمیایی گوناگون  

h (اجزاي سیستمبرخی از برداري و نگهداري بهره  
 

B  (شناسایی منابع آب جایگزین  

  هاي گوناگون نیاز براي دوره مقدار آب مورد) 1 

  حمل و نقل اضطراري آب ) 2

  منابع تأمین آب اضطراري ) 3

  شناسایی مخازن جایگزین و منابع تصفیه ) 4

  ) ارتباطات داخلی(اي منطقهمحلی و کمک همکاري و هاي توافق نامه) 5

   . باید مد نظر قرار گیرد... هاي آب مجاور، تانکرهاي حمل آب و هاي تأمین آب پشتیبان، سیستمتوجه به چاههمچنین در این بخش 
  

C  (است  تدوین شدهکه با هماهنگی کمیته اضطراري محلی  فرماندهیزنجیره  ساختار )واکنشگرهاي 

  ) یا هر دو سازمانی یا خارجسازمانی، اضطراري داخل 

  نام فرد مرتبط ) 1

  سازمان تابعه و مسئولیت در زمان اضطراري) 2

   ...) تلفن ثابت، موبایل، فاکس و (ها شماره تلفن) 3

  ستانساعته ا 24تلفن مرکز ارتباطات اورژانسی ) 4
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D  (چه کسی، چه چیزي، چه هنگام : ارتباطی دستورالعلمل هاي  

، ضروري خواهد تأسیسات آبهاي گوناگون داخلی و خارجی رسانی سریع به بخشاطالعاضطراري، شرایط هنگام وقوع بسیاري از در 

روند ، کندفعال میچه کسی طرح را  کندکه مشخص می پرسنل مناسب از لیست زیر کلیهو   ساختار فرماندهی حادثهاستفاده از . بود

بخصوص  تمام اطالعات مرتبط. افرادي خواهند بودچه اضطراري واکنش و اعضاي گروه  رسانی به چه صورت خواهد بوداطالع

لزوماً تمام موارد را در لیست زیر . در اختیار قرار گیرد راحتیاشد و به بدر دسترس  ايهاي دورهباید براي بروز رسانی اطالعات تماسی

  . گیرد و باید متناسب با شرایط تطبیق داده شودبر نمی

  داخلی  رسانیاطالعهاي لیست) 1

a (بسیج شدن تأسیسات  

b ( مدیر منابع آب  

c (آب  خانهمدیر تصفیه  

d ( آب  شبکه توزیعمدیر  

e ( مدیران تأسیسات  

f ( آب  تأسیساتسر مهندس  

g (مسئول هر یک از تأسیسات آب  

h ( مدیر اطالعات)IT (  

i (خانه فاضالب تصفیه  

j ( دیگران  

  محلی  هايرسانیاطالع) 2

a (مسئولین محلی )رئیس شورا و شهرداران مناطق، شهر مانند شهردار ، (...  
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b ( در زمانی که احتمال وقوع اقدامات متعمدانه وجود دارد، ، اورژانس، پلیس، مراجع قانونی، نشانیآتشیا  عمومی ایمنیمقامات
نهادهاي امنیتی مسئول اصلی . رسانی گرددعمراجع قانونی باید سریعاً مطلع شوند و به دنبال آن به پلیس و مراجع امنیتی نیز باید اطال

  . باشندرخدادهاي خرابکارانه و تروریستی میرسیدگی به 

c (شرکت برق و ، مراکز مالی و اقتصاديها، بهداشت، مدارس، پاركمراکز : سایر مراکز دولتی...  

  خارجی  رسانیاطالعهاي لیست) 3

a (نهادهاي نظارتی بر عملکرد تأسیسات آب  

b (اي آبمسئولین منطقه  

c (سازمان حفاظت از محیط زیست  

d ( پلیس ایالتی  

e (مسئولین بهداشت استانی   

f (مشترکین خاص و حساس )و  مهم بیمارستان ها و مراکز دولتی (...  

g (هاي دوجانبه کمک/ رسانی خدمات  

h ( اطالعات آببه اشتراك گذاري و  آنالیزمرکز  

i ( نشده اند رسانیکه قبال ً اطالع مشتریان مسکونی و تجاري  

  .این ارتباط باید ایجاد شودچه وقت و چگونه : ايرسانه/عمومیهاي رسانیاطالع) 4

با . است ضروريرسانه یا طرح ارتباطاتی براي برقراري ارتباطات خوب یک است و  واکنش اضطراريارتباطات مؤثر عنصر کلیدي 

هاي کلیدي واضح، متن .توان آمادگی اولیه را کسب نمودمیبحران و سیستم آبرسانی در مورد اي ساماندهی حقایق اولیه و پایه

شده و با  با دقت نوشتهها که متن باید این اطمینان حاصل شود. ها باید از قبل تدوین شوندبراي انتشار در رسانهخالصه، دقیق 

اي تنظیم شوند تا هم کارکنان دفتري و هم کارکنان مستقر ید بگونههاي بادستورالعمل. شده است هماهنگو محلی  استانیمقامات 

همچنین باید شناسایی کامل از . گو مسئول پاسخگویی به سئواالت استندر سایت و تأسیسات متوجه این موضوع باشند که فرد سخ
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، b، شرق بزرگراه aغرب بزرگراه ز امثال ً (. دهی مناطق حادثه دیده آسانتر گرددمنطقه تحت پوشش وجود داشته باشد تا آدرس

  .) اطالع یابند مناطق متأثر از حادثهتا افکار عمومی به صورت واضح از مرزهاي  dو جنوب به بزرگراه  cشمال به بزرگراه 

E  ( امنیت فردي  

نسبت به رخداد و عموم که باید  واکنشگرهاي اضطراريچگونگی عملکرد کارکنان، درخصوص هایی را این طرح باید راهنمایی

که ) میاییشی سایر عواملخانه آب یا مثال ً نشت لوله کلرزنی در تصفیه. (، ارائه دهداحتمالی آزاد شدن مواد سمی واکنش نشان دهند

تجهیز کارکنان با وسایل حفاظت شخصی براساس موارد بیان شده در ، و افراد پرسنل يشمارسر، اضطراري تأسیساتشامل تخلیه 

  .تخلیه شوندفقط از محل یا به پناهگاه منتقل و باید آن محدوده اینکه افراد نهایتاً و  یت ریسک و طرح مدیریت ایمنیبرنامه مدیر

  

F  (تجهیزات   

سالمت تهدید با هدف  اقدامات متعمدانه کهتواند از تأثیر حمالت تروریستی یا سایر که می تجهیزاتیباید در طرح واکنش اضطراري 

، کاهش دهداي جلوگیري کند یا به طور قابل مالحظهد، نگیرانجام می و یا تهدید روند تأمین آب آشامیدنی براي افراد جامعه عمومی

حفظ عملکرد در حالت نرمال و روتین را آماده براي یدکی و قطعات  تجهیزات کنونیآب باید لیستی از  تأسیسات. ودششناسایی 

  . داشته باشد

باید براي منابع تأمین لوازم و قطعات یدکی اضافی ، هاي سنگین و فاجعه بار بر اثر اقدامات متعمدانهبروز خسارتاحتمال به علت 

این کار باید بر . تأمین گردد و نیز قطعات یدکی بیشتر از حالت معمولشناسایی باید ها فراهم کردن و نیز افرادي براي نصب آن

، ها وجود داردپتانسیل تخریب آنکه  يپذیرآسیب شناسایی شده در ارزیابی کلیدي و بحرانیاجزاي و  سناریوهاي خاصمبناي نتایج 

پتانسیل خرابی و توقف را ، اندراحی شدهطآب هایی که براي تأسیسات هاي پرفشار، بخصوص آنمثال، برخی از پمپ به عنوان. باشد

هاي که داراي دستورالعمل خاصی باشند که الزم است دستورالعملهمچنین برخی از تجهیزات ممکن است وجود داشته باشند . دارند

اي که درخصوص تأمین برخی تجهیزات است عالوه بر این، قراردادهاي همکاري دوجانبه. ها همواره دردسترس باشدمربوط به آن
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هاي مورد نیاز باید در مجموعه مورد اشاره توان گفت لیست تجهیزات و دارایییعنی بطور کلی می . باید در این مجموعه ذکر گردد

  . قرار گیرد

G   (هاحفاظت از دارایی  

هاي کنترل شوند، دستورالعمل) قفل(باید در این مجموعه تعیین گردد که چه بخش از تأسیسات آب باید سریعاً بسته و مسدود 

اي باید در نظر اقدامات احتمالی متعمدانه ثانویه دسترسی خاص اجرا گردد، امنیت محیطی اولیه پیرامون مجموعه اجرا گردد، چه

   . بندي باشداقدام اولیه در این زمینه ممکن است اقدام مربوط به تقسیم... . وگرفته شود 

  

H ( آموزش، اجرا و تمرین  

است که کارکنان از این  یهدف از برنامه آموزش. باشدمی و حیاتی امري ضروري اجراي اقدامات واکنش در شرایط اضطراريآموزش 

روي  ها مستقیماًسطح آموزش. رود، آگاهی یابندها میاقدامی که باید انجام دهند و انتظاري که در حین شرایط اضطراري از آن

و هاي دورمیزي کارگاه، هاي هدفمندتواند در قالب برنامهها میین آموزشا. است اثرگذار بحراندر شرایط  واکنش کارکنانچگونگی 

  .باشد ...عملی و  ورهايمان

  

I ( ارزیابی  

اي از هایی که به عنوان زیرمجموعهدستورالعملها و از اینکه تمریناطمینان و به دنبال آن  سراسري طرحبراي ارزیابی میزان تأثیر 

را  هابرنامه دبای آبکارکنان تأسیسات شوند، می سازياز سوي دیگر پیادهو  باشندگردند، کافی میطرح واکنش اضطراري تدوین می

  .دنو کنترل نمای اي ممیزيبصورت دوره
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   هاي عملیات اضطراريدستورالعمل)  4

زمان وقوع یک حالت اضطراري عملیاتی یا اقدام متعمدانه مورد استفاده قرار در باشند که تري میي جزئیهادستورالعملموارد این 

در تعداد زیادي از شرایط اضطراري مختلف استفاده کرد و نوعاً عناصر و اجزاي اصلی و  توانرا می هااین دستورالعمل از .گیرندمی

رسانی، هاي مشخص شده، ساختار اطالعبه عنوان مثال مسئولیت. (باشندهاي واکنش اضطراري سراسري میکلیدي طرح

  ...)هاي امنیتی و دستورالعمل

  شدت شرایط اضطراري/ بندي رخدادطبقه) الف

  هاي مسئول شرایط اضطراريمسئولیت) ب

  هاي فرمانده حادثهمسئولیت) پ

  سازي مرکز عملیات اضطراريفعال) ت

  دهیارتباطات داخلی و گزارش) ث

  رسانیارتباطات خارجی و اطالع) ج

  )داخل سازمانی(هاي اضطراري لیست تلفن) چ

  ) ها و نهادهاي خارج سازمانیافراد، سازمان(هاي اضطراري لیست تلفن) ح

  قراردادهاي همکاري دوجانبه) خ

  دسترس لیست تماس با پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات در )د

  )براي هر یک از تأسیسات(لیست تجهیزات اضطراري  )ذ

  امنیت و کنترل دسترسی در حین شرایط اضطراري )ر

  تخلیه تأسیسات و سرشماري پرسنل )ز

  درمان و انتقال مجروحان )ژ

  )براي مقایسه با نتایج و گزارشات قبلی(موارد ثبت شده از مواد شیمیایی ) س
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  هاي در دسترسلیست آزمایشگاه) ش

  )شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی(برداري و آنالیز اضطراري نمونه) ص

  هاي استفاده از آب در حین شرایط اضطراريمحدودیت) ض

  تأمین آب در طول شرایط اضطراري   منبع موقتی) ط

  هاي تأمین، تصفیه، ذخیره و توزیعطرح ایزوله کردن سیستم )ظ

هاي توزیع شامل کلرزنی هاي پمپاژ یا سیستمهاي کاهش خطرپذیري براي خنثی کردن، شستشو، گندزدایی مخازن، ایستگاهطرح )ع
  بیش از حد

  یط اضطراريحفاظت از رکوردهاي حیاتی و مهم در طول شرا )غ

  ها ثبت رکوردها و گزارش کردن آن )ف

  ها و مانورهاهاي اضطراري، مهارتآموزش برنامه )ق

  هاي مدیریت شرایط اضطراريها و دستورالعملارزیابی طرح) ك

  )عدم به هم زدن آن(ها و آموزش حفظ صحنه جرم طرح) گ

  ...)انه ها و با پلیس، آتش نشانی، مسئولین محلی، رس(طرح هاي ارتباطی ) ل

  مدیریت و پشتیبانی شامل مرکز عملیات اضطراري) م

  نگهداري از تجهیزات/ نیازهاي تجهیزاتی) ن

  بازیابی عملکردي) و

   پایان شرایط اضطراري و پایان فاز بازیابی) ه
  

   هاي اقدامات اضطراري مربوط به برخی شرایط خاصدستورالعمل)  5

اي هستند که مراحل خاص در واکنش نسبت به یک شرایط اضطراري عملیاتی یا هاي عملیاتیهاي خاص، دستورالعملدستورالعمل

براي تأسیسات آب در مقابل  )ترمیمی( اقدامات واکنشی، بازیابی و اصالحی"در راهنماي . کنندمشخص مییک اقدام متعمدانه را 
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گام اصلی در پیشبرد  3تدوین شده است،  EPAکه توسط دفتر آب سازمان  "شرایط اضطراري تکنولوژیکی و تهدیدات انسان ساز
   :هاي تبیین شده استدستورالعمل

  . گیرد داللت داردآگاهی از حادثه انجام می که به اقدامات سریع که به دنبالواکنش  -

  .گیردبراي بازگرداندن سیستم به حالت عملیاتی انجام میه شود ککه به اقداماتی گفته می  بازیابی -

 .گیرداقدامات اصالحی و ترمیمی که منظور اقداماتی است که در بازه بلندمدت براي بازگردان سیستم انجام می -

زاي سیستم و ها روي اجهاي قبل، باید اثرات آندر زمان تدوین یک طرح عملیاتی براي شرایط اضطراري شناسایی شده در بخش 

پذیري، مشخص اگر در حین فرایند ارزیابی آسیب. دست در نظر گرفته شوندهاي باالدست و پایینها روي اجزا و سیستمنیز اثرات آن

  . باشد، باید از طرح واکنشی حذف گرددشد که یک حادثه خاص داراي احتمال وقوع در تأسیسات نمی

  )گذاري یا سایر تهدیدات خاصمانند بمب(تهدیدات تروریستی واکنش کلی و عمومی نسبت به ) الف

  سازهاي خاص نسبت به شرایط اضطراري تکنولوژیکی یا انسانواکنش) ب

  )با مواد ناشناخته(رخداد آلودگی  -

  تهدید آلودگی در یک رخداد بزرگ و مهم -

  آبرسانی از سوي مراکز بهداشتی و درمانی مبنی بر آلودگی بالقوه اطالع -

 SCADAنفوذ به سیستم  -

  اي قابل توجه منتج از اقدامات متعمدانههاي سازهخسارت )پ

  شکایت مردم )ت

  واکنش به شرایط آب و هوایی بسیار بد )ث

  واکنش به سیل )ج

  سوزيواکنش به آتش )چ

  واکنش به انفجار )ح
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  واکنش به حوادث مربوط به وسایل نقلیه )خ

  واکنش به قطع برق )د

  واکنش به روند قطع تأمین آب از منبع )ذ

  واکنش به حوادث حمل و نقلی )ر

  خانهاستفاده بیش از حد از مواد شیمیایی در تصفیه )ز

  واکنش به زلزله )ژ

  واکنش کارکنان ناراضی )س

  واکنش به خرابکاري )ش

  گذاريواکنش به تهدید بمب )ص

  هاي اجتماعیها و ناآرامیآشوب )ض

  به مجموعه واکنش به نفوذ) ط

  دریافت نامه مشکوك و گزارش دادن آن ) ظ

  خته شدن یا آزاد شدن مواد شیمیایی خطرناكیواکنش به ر) ع

 SCADAهاي سایبري به سیستم واکنش به حمله )غ

  

  هاي بعدي گام)    6

  آن  ارتقاءمرور طرح و ) الف

   رسانی ریزي براي بروزتمرین و طرح) ب

 آموزشی  نیازهاي -
 است هاتمرین و هامسئول اجراي آموزشچه کسی  -

 بروزرسانی و ارزیابی الزامات -
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  هاي خاصو مهارت تمرینات -

  

  پیوست ها )  7

  آنموقعیت  مربوط به تأسیسات و اطالعات) الف

  تأسیساتنقشه هاي  -

 نقشه دسترسی به تأسیسات -

  تأسیسات و جانمایی واحدهاتوصیف  -
 غیره  -

  

  اسددخت   علیرضا: مترجم 

  

  مراجع -8

 
A. Department of Homeland Security — http://www.dhs/gov/dhspublic 
B. Environmental Protection Agency — http://www.epa.gov 
C. The American Water Works Association (AWWA) — http://www.awwa.org 
D. The Center for Disease Control and Prevention — http://www.bt.cdc.gov 
E. Federal Emergency Management Agency – http://www.fema.gov 
F. Local Emergency Planning Committees – http://www.epa.gov/ceppo/lepclist.htm 
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