
نيآتشنشا رابطان جلسه نيآتشنشا رابطان جلسه

واحد بهبود كيفيت

دبير كميته مديريت خطر حوادث و باليا



شرح وظايف رابطان آتشنشاني

همكاري با مسئول تيم آتشنشاني و جانشين وي و انجام مسئوليت هاي محوله در اين زمينه – ١

شركت در دوره هاي آموزشي و مانورها – ٢

شناسايي تجهيزات اعالم و اطفاء حريق موجود در بخش – ٣

آشنايي با كاربرد تجهيزات اعالم و اطفاء حريق– ٤

حصول اطمينان از خروج كليه افراد از داخل بخش در صورت نياز به تخليه  – ٥

در صورت امكان  اقدام به اطفاء حريق تا زمان حضور تيم آتشنشاني – ٦

مساعدت در تخليه بيماران و پرسنل از محل آتش سوزي با هماهنگي سوپروايزر و استقرار در محل هاي تعيين شده ايمن – ٧

سرشماري بيماران و پرسنل و حصول اطمينان از خروج كليه افراد داخل بخش  – ٨

برقراري آرامش روحي و رواني بين بيماران و پرسنل و كوشش رفع مشكالت آن ها  – ٩

ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مسئول تيم آتشنشاني – ١٠

آموزش كاركنان در خصوص نحوه كار با تجهيزات اطفاء حريق و ارائه گزارش به صورت ماهانه به دفتر بهبود كيفيت -١١



رابط آتشنشاني واحد فني  و تاسيساتشرح وظايف 

همكاري با مسئول تيم آتش نشاني و جانشين وي•

شركت در دوره هاي آموزشي و مانورهاي آتش نشاني•

بازديد فصلي از كليه تجهيزات و وسايل اطفاء حريق و ثبت در فرم مربوطه•

انجام تست هاي دوره هاي سيستم هاي هشداردهنده اعالم حريق•

ثبت و نگهداري گزارش بازديدها و كنترل هاي انجام شده بطور منظم•

اقدام در شارژ به موقع كپسول هاي اطفاي حريق•

كنترل ادواري سيلندرهاي گاز، انشعابات برق و گازهاي طبي•

جهيزات اعالم آشنايي كامل به موقعيت كپسول هاي اطفاي حريق، شيرهاي آتش نشاني، فايرباكس ها و ساير ت•

و اطفاي حريق

آمادگي جهت حضور در محل حادثه و اجراي عمليات اطفاي حريق•



استفاده از تجهيزات مناسب اطفاي حريق باتوجه به نوع آتش سوزي

خاموش نمودن سيستم گرمايش و تهويه در زمان بروز حريق

اقدام جهت قطع سيستم توزيع گاز و برق در بخش مربوطه بنا به ضرورت

شناسايي محل حريق از طريق سيستم كنترل و مراجعه سريع به محل مورد نظر

اخذ آدرس كامل محل حادثه از اپراتور تلفن و اعالم به ساير اعضاي تيم آتش نشاني

بررسي علل ايجاد آالرم در سيستم درصورت وقوع آالرم و عدم آتش سوزي

ثبت گزارش حادثه در دفتر وقايع و فرم گزارش حادثه

 ارزيابي وخامت حادثه و درصورت نياز اعالم درخواست كمك از نهادها و سازمان هاي زيربط به مديريت

راهنمايي نيروهاي آتش نشاني به محل آتش سوزي و همكاري با آنها

اجراي دستورات مافوق

شرح وظايف رابط آتشنشاني واحد فني  و تاسيسات



كريمتشرح وظايف رابط آتشنشاني واحد 

همكاري با مسئول تيم آتش نشاني و جانشين وي و انجام مسئوليت هاي محوله در اين زمينه•

برقراري امنيت و آرامش در فضاي بيمارستان•

جلوگيري از ورود افراد متفرقه به محوطه حريق•

كنترل ترافيك در سطح بيمارستان•

نظارت مستمر در ورود و خروج وسايل نقليه•

هدايت گروه هاي امداد خارج از بيمارستان•

اقدامات الزم جهت آماده سازي وسايل نقليه جهت حمل و نقل افراد•

كمك در امر تخليه افراد درصورت لزوم•

شركت در دوره هاي آموزش و مانور•



اتخدمشرح وظايف رابط آتشنشاني واحد 

زمينه همکاری با مسئول تيم آتش نشانی و جانشين وی و انجام مسئوليت های محوله در اين•

شرکت در دوره های آموزشی و مانورها•

پاکسازی محيط پس از وقوع حريق•

مساعدت در انتقال بيماران•

اطمينان از باز نگهداشتن راهروها و محل های رفت و آمد از نظر وجود ترالی، برانکارد •

و ديگر تجهيزات 

به محل حريق... حمل تجهيزات مورد نياز از قبيل کپسول های اطفاء و •



):  بروز حريق(قرمز دستورالعمل اعالم كد 

تمـاس گرفتـه و اعـالم كـد  ٤٤٩٩در زمان بروز حريق ، هر فرد به ترتيب ، ابتدا با شـماره 

push buttonقرمز نمايد ، در صورت عدم دسترسي به تلفن ، شكستن كليد هاي 

حضـور تـيم به صدا در آمدن آژير اعالم حريق  ، در صـورتي كـه فـرد بتوانـد عمليـات اطفـاء را تـا 

.آتشنشاني انجام دهد



:بيمارستان در حال حاضر)دتكتور ها (وضعيت تجهيزات اعالم حريق  

د سيستم اعالم حريق ، به صورت هوشمند مي باشد ، در صورت به صدا در آمدن آژير ، به واحـ:  ١فاز  -الف 

)واحد برق و تاسيسات.(مخابرات اعالم ، و واحد مخابرات به تيم آتشنشاني اطالع مي دهد

.اعالم حريق به صورت  هوشمند نمي باشد  و آژير به صورت محلي اعالم مي گردد:  ٢فاز   -ب 

:بيمارستان در حال حاضر)دتكتور ها (وضعيت تجهيزات اعالم حريق  

د سيستم اعالم حريق ، به صورت هوشمند مي باشد ، در صورت به صدا در آمدن آژير ، به واحـ:  ١فاز  -الف 

)واحد برق و تاسيسات.(مخابرات اعالم ، و واحد مخابرات به تيم آتشنشاني اطالع مي دهد

.اعالم حريق به صورت  هوشمند نمي باشد  و آژير به صورت محلي اعالم مي گردد:  ٢فاز   -ب 



دتكتور

آژير



:وضعيت تجهيزات اطفاء حريق بيمارستان در حال حاضر 

خاموش كننده هاي دستي  –الف 

پودري

CO2

بايورسال

)جعبه هاي آتشنشاني(فاير باكس ها   -ب 

)تنها در پاركينگ ها  و انبار ها موجود است(اسپرينكلر  –ج 

)پزشكي هسته اي ، راديوتراپي –سيستم اطفاء حريق اتومات ( FM200 –د 

:وضعيت تجهيزات اطفاء حريق بيمارستان در حال حاضر 

خاموش كننده هاي دستي  –الف 

پودري

CO2

بايورسال

)جعبه هاي آتشنشاني(فاير باكس ها   -ب 

)تنها در پاركينگ ها  و انبار ها موجود است(اسپرينكلر  –ج 

)پزشكي هسته اي ، راديوتراپي –سيستم اطفاء حريق اتومات ( FM200 –د 



كپسول اطفاء حريق 
پودري



 كپسول اطفاء حريق
CO2



كپسول اطفاء حريق 
بايورسال



١فاز –فاير باكس 



٢فاز –فاير باكس 



اسپرينكلر



FM200



روش اجرايي ايمني در مقابل آتش سوزي



روش اجرايي ايمني در مقابل آتش سوزي



روش اجرايي ايمني در مقابل آتش سوزي



يروش اجرايي ايمني در مقابل آتش سوز




