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 "کاهش خطر پذیري سیستم هاي آب آشامیدنی و فاضالب در برابر مخاطرات طبیعی"

 راهنما و دستورالعملی براي آنالیز آسیب پذیري

  :معرفی

مخاطراتی مانند زلزله، سیل، فوران آتشفشان، . کشورهاي منطقه آمریکا در معرض مخاطرات طبیعی مختلفی قرار دارند

پیامدهایی که این وقایع به همراه دارند کشته . از جمله این مخاطرات می باشند... طوفان، رانش زمین، خشکسالی و 

هاي ها، قطع خدمات رسانی عمومی و خسارتشدن ، مجروح شدن و صدمه دیدن مردم، وارد شدن خسارت به زیرساخت

ی در جهت کاهش آنها، روز به روز بر میزان آنها افزوده خواهد باشند که در صورت عدم انجام اقدامدي می سنگین اقتصا

  .دهدمی هاي اخیر را در منطقه آمریکاي التین نشانجدول ذیل برخی از رخدادهاي خسارت بار در سال. شد

  کاراییببرخی از زلزله هاي روي داده در منطقه آمریکاي التین و حوزه :  1جدول 
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اگر ما به این رخدادهاي طبیعی، افزایش آسیب پذیري که به علت هایی مانند اقدامات انسانی مانند صنعتی شدن، 

گسترش شهرها و افزایش شهرنشینی کنترل نشده و همچنین نابودي محیط زیست را نیز اضافه کنیم، به صورت بسیار 

چرخه اي دارند که شامل اقدامات پیش از حادثه،  ،خاطرات و خطراتم. ناگواري اثرات و تناوب خطرات بیشتر خواهد شد

هزینه هایی که صرف بخش زیادي از دارایی ها و تجهیزات . واکنش به رخداد، بازیابی و بازسازي پس از حادثه می باشد

أسیسات را به محدود می کند و فرایند پیشرفت تبراي اقدامات جدید و توسعه اي را در دسترس می شود، منابع مالی 

  . تأخیر می اندازد

باشند رسانی آب و فاضالب در راستاي اطمینان پیدا کردن از بهداشت و سالمت مردم و جامعه الزم و ضروري میخدمات

در زمان بروز حادثه و پیش آمدن شرایط اضطراري ، این . دپیشرفت و توسعه جامعه ایفا می کنو نقش مهمی را در 

اثرات و پیامدهاي رخدادهاي . براي بازگشت سریع به حالت نرمال و عادي جامعه، الزم می باشندهاي خدماتی سرویس

طبیعی می توانند باعث آلوده شدن آب، شکستگی خطوط لوله، وارد آمدن خسارت به ساختمان ها و سازه ها، کمبود آب 

تواند از ث، مدت زمان بازیابی سیستم میبسته به میزان آمادگی سیستم در برابر حواد. و یا توقف کلی سیستم گردند

  . چند روز تا حتی چند ماه به طول بیانجامد

بهترین زمان براي شروع واکنش، اولین فاز از چرخه رخداد، زمانیکه اقدامات پیشگیرانه و کاهش خطرپذیري سیستم را 

  .به واسطه کاهش دادن آسیب پذیري نسبت به مخاطرات تقویت کرده اند، می باشد

یک برنامه . رکت هاي آب آشامیدنی و فاضالب مسئول مستقیم فراهم کردن این خدمات در سطح جامعه هستندش

ترکیبی می تواند در این زمینه راهگشا باشد و کیفیت باالي آب و عدم قطع سرویس رسانی در سطح جامعه را تضمین 

که براي فعالیت هاي روتین و عادي برنامه  یريعملکرد سیستم ها در موقعیت هاي اضطراري باید در همان مس. کندمی

حتی در زمان عملکرد . ریزي می شوند، طرح ریزي گردند و اقدامات پیشگیرانه و اصالحی در این طرح ها لحاظ گردند
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روتین سیستم ممکن است بر اثر خرابی تجهیزات، شکستگی لوله ها و جیره بندي به علت کمبود منابع تأمین کننده آب، 

ریسک وارد شدن خسارت به سیستم هاي آب در شرایط اضطراري به علت فاکتورهایی مانند رشد . متوقف گرددسیستم 

کنترل نشده در مناطق شهري، راندمان پایین زیرساخت ها و یا قرار گرفتن اجزاي سیستم در مناطقی که نسبت به 

ه موضوعات نیروي طبیعت نباید هیچگاه در اینگون. مخاطرات طبیعی آسیب پذیري می باشند، افزایش خواهد یافت

  . غیرقابل کنترل دیده شود که در برابر آن نمی توان هیچ اقدامی انجام داد

زمانیکه اقدامی براي تقویت سیستم انجام می گیرد و یا یک مکانیزم واکنشی براي زمان اضطراري طراحی می گردد، 

ته برزرسانی سوه سازي برنامه هایی که به طور پیپیاد. د یافتخسارت هایی که به سیستم وارد می گردند، تقلیل خواهن

، یک واکنش مؤثر و مفید نسبت به حادثه و )بخصوص طرح هاي کاهش خطرپذیري و طرح هاي واکنشی(می گردند 

  . شرایط اضطراري را تضمین می کند

براي پاسخ به این سئوال که  راآنالیز آسیب پذیري که موضوع اصلی این مجموعه می باشد، یک روش ساده و آسان 

خروجی این پرسش  .پیدا می کند "آسیب پذیري هر کدام از اجزاي سیستم بر اثر مخاطرات موجود در منطقه چیست؟"

در تعریف اقدامات کاهش خطرپذیري الزم و دستورالعمل واکنش اضطراري قبل از انجام هرگونه اقدامی می تواند کمک 

کمک را بکند که آیا اقداماتی که پیاده سازي شده اند، مفید هستند و یا اینکه اثري روي  شایانی بکند و می تواند این

  .کاهش خطرپذیري دارند یا نه

  :آنالیز آسیب پذیري اساسی براي استقرار طرح هاي کاهش خطرپذیري و طرح هاي اضطراري براي

توجه به ) 3و  زماندهی و آماده سازيسا) 2انجام اقدامات کاهش خطرپذیري براي بخش هاي مختلف سیستم ، ) 1

  .دنشرایط اضطراري می باش
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الزم است هم قبل، هم در حین و هم بعد از شرایط اضطراري اقدامات واکنشی مناسب انجام گیرد  که هدف از این 

عبارت  به. اقدامات در اصل تأمین ترکیبی از اهداف متداول و اهداف بازیابی سیستم بعد از شرایط اضطراري می باشد

دیگر یعنی هم از اثرات حادثه روي فرایند خدمات رسانی کاسته شود و هم از بازیابی خدمات رسانی آب و فاضالبدر یک 

  . گرددمی بازه زمانی معقول اطمینان حاصل

بخش اول توضیح می دهد که چگونه یک برنامه اضطراري و مقابله با . بخش سازماندهی شده است 4این مجموعه در 

همچنین اجزاي این طرح و گام هایی که باید طی شود ، مراحل اجرایی و بروز رسانی آن ها . دها باید ایجاد گرددرخدا

در . بخش دوم اصول آنالیز آسیب پذیري در سیستم هاي آب آشامیدنی و فاضالب را شرح می دهد. شرح داده شده است

وان به پارامترهاي کمی تبدیل نمود و چگونه می توان از این بخش توضیح داده می شود که چگونه آسیب پذیري را می ت

بخش سوم یک توصیف کلی از مخاطرات طبیعی بزرگ و عمده فراهم می آورد و . خسارت استفاده کرد ل،ماتریس احتما

در بخش چهارم روش هاي جدید . در خصوص نوع خسارتی که آنها می توانند به اجزاي سیستم وارد کنند بحث می کند

در این بخش توضیحات و توصیفات با . بکارگیري در آنالیز آسیب پذیري نسبت به مخاطرات مختلف ارائه شده است براي

ضمیمه، یک لیست کوتاه و یک  3. جزئیات در مورد چگونگی تکمیل ماتریس احتمال خسارت ارائه شده است

bibliography تکمیل کننده این کتاب می باشند .  
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  :آمادگی و واکنش نسبت به شرایط اضطراري طرح ریزي:  1بخش 

  :معرفی

) تعدادي بیشتر و تعدادي کمتر(برخی از آنها . تمام سیستم هاي آب و فاضالب در معرض مخاطرات مختلف قرار دارند

تأثیر مستقیمی روي سیستم  ...آمادگی در برابر شرایط اضطراري حتی زمانیکه رخدادهایی مانند طوفان، سیل، زلزله و 

از آنجاییکه حوادث تصادفی و یا شکستگی در خطوط لوله می تواند باعث آلودگی آب شود و  اما .دارند را دارا می باشندن

  . بسیار الزم و ضروري می باشدطرح ریزي براي شرایط اضطراري به طور جدي خدمات رسانی را تحت الشعاع قرار دهد، 

- براي کاهش آسیب پذیري خاصیي می نمایند باید برنامه و استراتژي سازمان هایی که از اینگونه سیستم ها بهره بردار

این طرح . هاي سیستم و فراهم کردن بهترین و مناسب ترین برنامه هاي واکنشی در زمان حالت  اضطراري داشته باشند

در صورت لزوم  اضطراري باید دستورالعمل هاي الزم و ضروري را براي تجهیز و بکارگیري سریع و مؤثر منابع موجود و

  .را ایجاد نماید سازمان ها و نهادهادرخواست از سایر 

زمانیکه وقوع یک حادثه در یک ناحیه . آنالیز آسیب پذیري یک ابزار اولیه و اساسی براي دستیابی به این اهداف می باشد

  :شناسایی می گردد، آنالیز آسیب پذیري در تعیین موارد ذیل کمک می نماید

 اجزاي سیستمنقایص فیزیکی  -

 .نقاط ضعف در سازماندهی و پشتیبانی هایی که توسط شرکت آب انجام می گیرد -

 محدودیت در پارامترهاي کمیت ، پیوستگی و کیفیت خدمات -

آنالیز آسیب پذیري فقط براي اجزاي فیزیکی سیستم قابل پیاده سازي نیست و در مورد ساختار و نحوه مدیریت سیستم 

  . باشدنیز قابل استفاده می 
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این بخش فرایند طرح ریزي براي آمادگی و واکنش نسبت به شرایط اضطراري را شرح و اجزا و مراحل آن را به ترتیب 

  . اولویت ارائه می دهد

  :برنامه هاي آمادگی و واکنش نسبت به شرایط اضطراري

رز فکر وجود دارد که این در مناطقی که به شدت به واسطه رخدادهاي طبیعی فاجعه بار خسارت می بینند، این ط

رخدادها، حوادثی هستند که به ندرت رخ می دهند و حاال که رخ داده است تا سال هاي سال دیگر حادثه اي با این 

ن دلیل که نه به ای. ولی حقیقت این است که پیامدهاي این رخدادهاي فاجعه بار افزایش می یابند. شدت اتفاق نمی افتد

بلکه به این دلیل که جمعیت و تأسیسات در معرض ریسک زیاد می شوند و . فزایش می یابدشدت و تناوب وقوع شان ا

  . رشد می یابند

از عملکرد  بکارگیري اقدامات کاهش خطرپذیري فقط ظرفیت سیستم را در واکنش اضطراري افزایش نمی دهد، بلکه

به عنوان مثال، اقدامات پشتیبانی طراحی . روتین سیستم حفاظت می کند و اطمینان پذیري سیستم را افزایش می دهد

،. کندتر میشده براي شرایط اضطراري عملکرد روتین سیستم را ایمن  تداولمنگهداري هاي اصالحی و پیشگیرانه  مشابهاً

  . از تجهیزات، واکنش مؤثر و مناسب را در حین شرایط اضطراري تقویت می سازد

واسطه واکنش سریع و به موقع در شرایط اضطراري ارتقاء پیدا خواهد تصور شرکت هاي تأمین کننده آب آشامیدنی به 

اگر یک برنامه اضطراري به یک برنامه دائمی و پایدار در سطح سازمان تبدیل گردد، انگیزه مسئولین رده باالي . کرد

افزایش می یابد، ارزیابی آسیب پذیري انجام می گیرد و طرح هاي کاهش خطرپذیري و  نیز سازمان هاي مرتبط

  . اضطراري پیاده سازي می گردد
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براي آنکه برنامه هاي آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري موفقیت آمیز باشد، این روند باید در غالب یک فرایند مدون 

نب اصالحی و پیشگیرانه اقدامات بهره برداري و نگه داري روتین سیستم را انجام گیرد و این یعنی اینگونه برنامه ها جوا

  :براي اطمینان از موفقیت آمیز بودن این برنامه ها شرکت ها آب. کامل می کند

 .نیازمند شرکت طیف مناسبی از پرسنل هستند -1

 .باید یک روند آموزشی با پیشرفت پیوسته را داشته باشند -2

 .ارزیابی اي را براي آزمایش برنامه هاي اضطراري انجام دهندتمرین هاي شبیه سازي و  -3

 .در مورد سایر حوادث اطالعات خود را با سایر سازمان ها به اشتراك بگذارند -4

  

  :ایجاد ساختار و سازماندهی کردن برنامه ها

  :ر گرفته شوندادگی و واکنش اضطراري در نظمجوانب زیر باید براي ایجاد ساختار و سازماندهی کردن طرح هاي آ

 ...جوانب محلی شامل استانداردها و دستورالعمل ها و  •

کمیته هاي اضطراري، کمیته هایی براي تهیه پیش : ساختارهاي سازمانی و هماهنگی هاي بین سازمانی شامل •

نویس طرح هاي کاهش خطرپذیري و طرح هاي اضطراري، مراکز فرماندهی حادثه، سامانه هاي کشف کننده و 

 هنده شرایط اضطراريهشدار د

 هماهنگی هاي داخل سازمانی بین اداره ها و بخش هاي مختلف •

ت پیشبرد داده شود باید در بستر و چارچوب هاي قوانین محلی و ملی طرح ها و برنامه هایی که قرار اس :جوانب محلی

حادثه مانند دفاع شهري و یا  پیروي از این روند سبب می گردد تا هماهنگی بین سازمان هاي مسئول و درگیر در. باشد

  .مدیران دپارتمان هاي مدیریت بحران شهري می گردد
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هر کشوري قوانین، مقررات و دستورالعمل هاي خود را در زمینه هاي مختلف دارد که در سطح ملی : استانداردهاي ملی

ور طتعریف شده اند که به در سطح ملی آژانس ها و نهادهایی . مسئولیت هر سازمان و نهادي در آن مشخص شده است

از اینرو باید قبل از ایجاد برنامه آمادگی . مشخص شده است... واضح و روشن عملکرد و مکانیزم آن ها براي هماهنگی و 

در شرایط اضطراري و به منظور اطمینان از انطباق پذیري آن ها با قوانین و مقررات موجود و نیز اطمینان از اینکه 

ی هاي الزم بین برنامه ها و طرح هاي ملی و سازمانی وجود دارد، استادنداردهایی باید مطالعه و پشتیبانی و هماهنگ

  . تدوین گردد

د نمسئولین سرویس هاي خدمات آب آشامیدنی و فاضالب قوانین و مقررات مربوط به خود را دار :استانداردهاي سازمانی

خدمات رسانی و کمیت خدماتی که انجام می دهند، تعریف شده که در آن ها استانداردهایی در مورد کیفیت، پیوستگی 

این سرویس ها و خدمات رسانی ها تا آنجا که ممکن است به  طرح هاي اضطراري این اطمینان را می دهد که .است

موقعیت ها و شرایط . سرعت به حالت نرمال باز خواهند گشت و سیستم عملکرد عادي خود را از سر خواهد گرفت

ي بزرگترین ریسک را براي سالمت عمومی ایجاد می کند که ممکن است نیاز به استفاده از یک منبع آب اضطرار

اولین گامی که شرکت هاي آب به منظور پشتیبانی و . آشامیدنی جایگزین و یا روشی جایگزین براي دفع فاضالب باشد

ی می کنند، طرح ریزي براي آمادگی و واکنش در تبعیت از استانداردهاي ملی و رسیدن به سطوح باال و عالی مدیریت ط

  . شرایط اضطراري می باشد

  

سازمان هایی که این چنین خدماتی را فراهم می کنند باید سازماندهی و ساختاري داشته باشند که  :ساختار سازمانی

قادر باشد تا آسیب پذیري سیستم و اجزاي آن را تعیین کند، اقداماتی براي کاهش خطرپذیري انجام دهد و سیستم را 

که نماینده براي پیشبرد و ) لبته در هر سازمانا(این مسئولیت باالترین مدیر است . در شرایط اضطراري راهبري نماید

  . مدیر کل هر شرکت نیز باید عضو کمیته اضطراري باشد. ارتقاء برنامه باشد
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به عنوان بخشی از برنامه پیشبرد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري باید یک کمیته اضطراري :  کمیته اضطراري

میته باشند و مسئول هماهنگی فعالیت هاي مربوط به برنامه ریزي مدیران شرکت ها باید عضو این ک. تشکیل گردد

  :عموماً افرادي که این کمیته را تشکیل می دهند از افراد ذیل می باشند. اضطراري می باشند

 مدیر کل یا مدیر شرکت مربوطه -1

 ناظر تولید، عملیات و نگهداري -2

 مسئول طرح ریزي -3

 مسئول مالی -4

 مسئول مهندسی -5

 )و تدارك تجهیزات تهیه(مسئول آماد  -6

 مسئول روابط عمومی -7

 مسئولی براي ثبت طرح هاي پیش نویس و طرح اولیه شرایط اضطراري -8

  :مسئولیت و عملکرد این کمیته عبارت خواهند بود از

 مشارکت در فعالیت هاي کمیته و تهیه پیش نویس طرح هاي کاهش خطرپذیري و طرح شرایط اضطراري -

 ها، پیشبرد ، اجرا و ارزیابی آنها همکاري و هماهنگی در تهیه طرح -

 ایجاد تداوم اقدامات و فعالیت هاي هماهنگی بخصوص با مسئول روابط عمومی -

کننده تجهیزات، مواد شیمیایی و حتی افراد آشنا به  نیهنگی با شرکت ها و افرادي که تأمتداوم ارتباط و هما -

 .موضوع مدیریت بحران هستند

 رح هاي اضطراريبازبینی دورهاي و بروزرسانی ط -

 تالش در جهت تخصیص بودجه هاي خاص براي پیاده سازي طرح ها -
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شناساندن شرایط اضطراري داخلی در صورتیکه شرایط اضطراري توسط مسئولین سطح ملی شناسایی نشده  -

 .باشد

 فراهم کردن و نظارت بر آموزش هاي دوره اي پرسنل در مورد دستورالعمل هاي اضطراري -

ته هاي اضطراري باید در حوزه هایی مانند مدیریت، تولید، عملیات و نگه داري مسئولینی را داشته در سطح ملی، کمی

  .باشد

  

  :کمیته هاي اضطراري براي طرح کاهش خطرپذیري و طرح اضطراري

این کمیته اي که تشکیل می شود، افرادي با تخصص هاي مختلف را در خود جاي داده است که از اینرو می تواند  

  .قابلیت هاي مختلفی را از خود بروز دهد

 :مرکز فرماندهی حادثه

کلیدي در زمانیکه کمیته اضطراري شکل گرفت، یک یا چندین مرکز باید براي استقرار کمیته و مالقات کمیته با پرسنل 

نوعاً یک فضاي متعارف . حین مانور شرایط اضطراري، دوره هشدار و آماده باش و شرایط اضطراري واقعی ایجاد گردد

اداري براي این منظور در نظر گرفته می شود، اما در طرح اضطراري باید دست کم یک محل دیگر براي این هدف در 

مرکز . اول قابل استفاده و بهره برداري نبود، بتوان از آن استفاده نمودنظر گرفته شود تا در صورتیکه به هر دلیل محل 

  :حادثه باید ویژگی هاي ذیل را داشته باشدفرماندهی 

 .کمترین آسیب پذیري نسبت به بیشترین مخاطرات موجود در منطقه را داشته باشد -

 .دسترسی به آن سریع باشد -

 .فاضالب مورد نظر باشدمحلی که انتخاب می شود در محدوده شبکه آب و  -
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 . تأسیسات ارتباطی که براي این محل تأمین می گردد، تجهیزات و سیستم هاي قابل اطمینانی باشند -

 . داراي سیستم تأمین برق اضطراري باشد -

 .ساعته باشد 24داراي شرایط امنیت  -

 نقشه هاي دیتایل از تمام سیستم ها و کپی از طرح واکنش اضطراري و ضمائم آن ها  -

 مجهز به لوازم و وسایل الزم براي برگزاري جلسات -

 داراي تجهیزات مناسب حمل و نقل -

 داشتن سیستم هاي مجهز کامپیوتري -

 ایمن بودن فضا و ساختمان -

 براي اطمینان از کامل بودن شرایط و تجهیزات) حداقل هفته اي یکبار(بازدید دوره اي از وسایل و تجهیزات  -

  

  :شرایط اضطراري بیانیه ها و هشدارهاي اعالن

بیانیه ها و هشدارهاي اضطراري در زمان آغاز طرح واکنشی و هم در زمان خاتمه شرایط اضطراري باعث فعال شدن و یا 

کمیته اضطراري ملی باید هشدارها و بیانیه هایی را براي سطوح مختلف . متوقف شدن طرح هاي اضطراري می گردد

در شرایط اضطراري مختلف مانند عدم کارایی موقتی سازه آبگیر، خشکسالی، . آوردفراهم ...) ملی، استانی، محلی و (

که روي عملکرد سیستم اثر می گذارند، شرکت هاي آب و فاضالب باید این قابلیت را داشته ... رخدادهاي تصادفی و

  .باشند تا بتوانند سریعاً طرح هاي خود را فعال نمایند

  :آنالیز آسیب پذیري

  .الیز آسیب پذیري و روند آن در بخش هاي آتی به تفصیل توضیحاتی ارائه خواهد شددر مورد آن
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  :طرح هاي کاهش خطرپذیري

خروجی آنالیز آسیب پذیري، طرح کاهش خطرپذیري خواهد شد که شامل اقداماتی نظیر اقدامات اصالحی، تکمیلی و یا 

  . پذیري سیستم به کار بسته می شودبهبود سیستم خواهد بود که مستقیماً در جهت افزایش اطمینان 

شوند و مشخص می گردد که چه فرد یا بخشی می يدبنی که باید انجام گیرد، اولویتدر طرح کاهش خطرپذیري اقدامات

هاي مرتبط نیز مشخص همچنین یک بازه زمانی براي اجراي آن و هزینه. و حتی چه سازمانی مسئول اجراي آن می باشد

  . می گردند

  :کنش در شرایط اضطراريطرح وا

این طرح باید . زمانی که آنالیز آسیب پذیري انجام گرفت، پیش نویس طرح واکنش در شرایط اضطراري باید تهیه گردد

شامل دستورالعمل ها، دستور کارها و اطالعات الزم و ضروري براي آمادگی، تجهیز و بسیج کردن و نیز استفاده از منابع 

  .ؤثرترین شکل ممکن در شرایط اضطراري باشدسازمانی به بهترین و م

طرح ها باید با هدف واکنش در شرایط اضطراري و مخاطرات با منابعی که در حال حاضر در اختیار سازمان مربوطه می 

نیکه زما. به عبارت دیگر این طرح باید بجاي اینکه ایده آل گرایانه باشد، تا حد زیادي واقع بینانه باشد. باشند، تهیه گردند

طرح هاي کاهش خطرپذیري اجرا شد و یا تجهیزات و وسایل اضافی براي تأسیسات تأمین شد، این طرح ویرایش خواهد 

موفقیت آمیز بودن این طرح تا حد زیادي به . این طرح باید بروز نگه داشته شود تا در هر زمانی قابل استفاده باشد. شد

ل درگیر در حادثه که به صورت دوره اي آموزش دیده باشند و نیز و کاربردي بودن آن و نیز دانش پرسن ساختار

  . مانورهاي منظم بستگی دارد

  :در حالت حداقلی این طرح باید موارد ذیل را در بر داشته باشد
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 .مخاطراتی که طرح براي آن ها تدوین شده است: اهداف -1

 منطقه جغرافیایی مورد نظر -2

 )مربوط به کمیته اضطراري ملی یا مربوط به آژانس هاي دفاع شهريیا (ارتباط با طرح هاي اضطراري ملی  -3

مسئول . (کمیته هاي اضطراري مرکزي، منطقه اي و محلی و آنهایی که مسئول تهیه طرح می باشند: ساختار -4

 )طراحی عملکردها و مسئولیت ها

 )مستندات و نقشه ها(توصیف و عملکرد سیستم  -5

 )دهی حادثهمراکز فرمان(مراکز عملیات اضطراري  -6

 دهنده و اضطراري هشداربیانیه هاي  -7

 .، پرسنل کلیدي و مواردي که باید به آنها آموزش داده شود)آموزشی(طرح هاي انسانی  -8

 طرح هاي امنیتی -9

 طرح هاي حمل و نقل -10

 ارتباطات -11

 طرح هاي تأمین منابع -12

 تأمین اضطراري کاالها و موارد مورد نیاز -13

 هماهنگی هاي داخل سازمانی -14

 با شرکت ها و سازمان هاي خصوصیهماهنگی  -15

 اثرات روي سیستم هاي مجاور و وابسته - 16

 ارزیابی خسارت -17

 اولویت بندي تأمین آب -18
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 منابع جایگزین تأمین آب و روش هاي جایگزین براي دفع فاضالب -19

 اطالعات آماده شده براي رسانه ها  -20

 دستورالعمل هایی براي بهره برداري در موقعیت اضطراري -21

 براي بازرسی هاي بعد از بروز حادثه دستورالعمل هایی -22

 استفاده از تانکرهاي آب، مخازن پرتابل و سایر موارد براي انتقال آب -23

 :مدیریت منابع مالی براي  -24

ü کمیته هاي اضطراري 

ü کمیته تدوین طرح، ارزیابی و کنترل طرح براي طرح اضطراري 

ü  فرماندهی حادثه(مراکز عملیات حادثه( 

ü ضطراريبیانیه هاي هشدار حالت ا 

 :بودجه الزم براي بکارگیري طرح ها شامل -25

ü طرح هاي سیستم 

ü طرح هاي عملیاتی 

ü نتایج اولین فاز از ارزیابی آسیب پذیري 

 آموزش مردم در خصوص نحوه استفاده از آب در شرایط اضطراري - 26

 مدیریت اطالعات در زمان شرایط اضطراري -27

منطقه خدمات رسانی می کند بهتر و مناسب تر استکه براي هر اگر تأسیسات آب و فاضالب به چند شهر یا حتی چندین 

در ادامه نیز با یک طرح جامع که . منطقه یا هر شهري طرحی جداگانه تدوین شود تا بهتر بتوان شرایط را مدیریت نمود

 .در حقیقت نقش یکپارچه کنندگی این طرح ها را دارد می توان بطور درست بر سیستم مدیریت نمود
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