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  مدیریت شرایط اضطراري، بحران  و تجسس و نجات در بنادر
  

  کارشناس برنامه ریزي ترمینال کانتینر :احسان سلمانی تهرانی، رئیس اداره امور کانتینر :حسین چراغی
  سالن خدمات-اداره امور کانتینر-اداره کل بنادر و دریانوردي هرمزگان:آدرس

   cheraghi_353@yahoo.com:پست الکترونیکی 
  

  :چکیده
شرایط اضطراري و بحرانی همواره غیر مترقبه می باشند ، لذا بخشهاي مختلف در بنادر میباست در هر زمان آمادگی مقابله بـا ایـن   

و هر چند مدت یکبار در فواصل زمانی یکسان مانورهایی جهت حفـظ آمـادگی کارکنـان و کـارگران برگـزار      شرایط را داشته باشند 
به عالوه مدیریت بندر می بایست در هر بندر بـه عنـوان نقطـه توجـه و     . گردد تا آنها آماده مقابله با چنین شرایطی را داشته باشند

همچنین وي مسـئول همـاهنگی بـا    . و وحدت رویه نقش ایفا نماید جهت هماهنگی ها ،صدور دستورات )FOCAL POINT(کانون
از دیگر وظایف  وي  توافقاتی با نیـروي اتتظامی،شـهرداري ، اورژانـس ، بیمارسـتانها ،     . بخشهاي داخلی و  خارجی بندر  می باشد 

 .الزم را دریافت نمایداستانداري،آتش نشانی و کمیته حوادث غیر مترقبه استان  می باشد تا در موقع لزوم کمکهاي 
در . شرایط اضطراري اصوال شرایطی است که همواره در هر مکانی قابل رخداد است و بنـادر نیـز از ایـن مسـاله مسـتثنی نیسـتند       

صورتی که تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث توسط مدیریت ارشد بنادر اتخاذ گردد مقـدار خسـارات و تلفـات بـه     
در این مقاله سعی شده با استفاده از آخرین دسـتور العملهـا ي موجـود کـه توسـط سـازمانهاي       .گیري کاهش می یابد مقدار چشم

ذیربط که دراین زمینه تدوین گشته  شرایط عمومی ، الزامات ،تجهیزات مورد نیاز، نحوه همـاهنگی بـا بخشـهاي مختلـف  و نحـوه      
  . انیم گامی موثر در جهت آشناسازي پرسنل بنادر با این موارد برداریمتفکیک و ظایف و مسئولیت ها  تشریح گردد تا بتو

  
  :کلمات کلیدي

  بندر ، مدیریت بحران، شرایط اضطراري
  
  

  :مقدمه -1
شناخته شده کـه نحـوه برخـورد بـا     ...  امروزه انواع مختلفی از شرایط اضطراري وبحرانی اعم  از آتش سوزي ،انفجار،زلزله ،طوفان و 

نسبت به شرایطی که یک حادثه معمولی مانند تصادف یا سقوط یک فرد درون انبار کشتی  بسـیار متفـاوت اسـت زیـرا     این شرایط 
در حادثه سقوط یا تصادف حداکثر چند نفر صدمه می بینند و دامنه سانحه بسیار محدود است اما در شرایط اضطراري در صـورت  

آشنایی به شرایط بحرانی و تفکیک وظایف ممکن است خسارات و تلفات جبـران  عدم اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم و همچنین عدم 
اما متاسفانه تا کنون به علت اینکه حادثـه اي از ایـن دسـت  در بنـادر     .   ناپذیري به بار آورد که اصال قابل اغماض و اهمال نیست 

وزش نحـوه مقابلـه بـا شـرایط اضـطراري  صـورت       کشور اتفاق نیافتاده ، توجه و اقدام خاصی جهت تدوین ،گردآوري،تصـویب و آمـ  
بروز شرایط اضطراي میتواند بسیار براي بنادر خطرناك باشدزیرا در بنادر بخشهاي مختلفی چه در داخل  بنـدر ماننـد   . نگرفته است

ماننـد  ) بنـدر سـازمان هـا و تاسیسـات مجـاور     (و چه در خارج بندر... کارگران ،شرکتهاي عملیاتی، خن کاران ،شرکتهاي خدماتی و
وجود دارد که در آن شرایط سازماندهی و بسیج پرسنل ،انتقـال تجهیـزات اسـتراتژیک بـه     ... نیروگاهها ،مخازن نفت ،پاالیشگاهها و

اصـوال در شـرایط اضـطراري سـازماندهی و     . مکان امن و جلوگیري از جا ماندن افراد در کانون حادثه بسیار مهم و حساس می باشد
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هاي فوق الذکر از اهمیت خاصی برخوردار است که در مجموع  به هر گونه اقدامات در راستاي کاهش خسـارات  هماهنگی بین بخش
  .و تلفات بحران  ، مدیریت بحران گویند

  
 هماهنگی هاي اضطراري-2
                                              هماهنگی هاي اضطراري در خشکی و کشتی -1-3
در سطح بندر انواع مختلفی از شرایط اضطراري وجود دارد و در بسیاري از کشورها توسعه ، اشـاعه ، تمـرین و بـازنگري طرحهـاي      

  . یکی از ملزومات قانونی است) Emergency plans(اضطراري 
  :خطی مشی هاي کلی در این زمینه توسط سازمان جهانی دریانوردي تهیه شده است

 IMO RECOMMENDATIONS(بندر  حمل و نقل ایمن کاالهاي خطرناك و فعالیت هاي مرتبط در سطح پیشنهادهایی براي*
ON THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS AND RELATED ACTIVITIES IN THE PORT 

AREA)   
 . خطی مشی هاي ایمنی کاالهاي شیمیایی در سطح بندر*
 بنادر برنامه هاي آمادگی در برابر شرایط محلی در*

  .آموزش مناسب کارگران و اقدامات الزم در شرایط اضطراري بسیار ضروري است 
هر نوع از شرایط اضطراري بالقوه ، می بایست مورد توجه قرار گیرد و هماهنگی ها و تدابیر اتخاذ شده  می بایسـت تمـامی شـرایط    

ورت افزایش حجم سانحه یا حادثه می بایسـت توانـایی   به عالوه در ص.اضطراري را پوشش دهد ، چه حادثه کوچک باشد چه بزرگ 
  .پاسخگویی و اقدام مقتضی وجود داشته باشد 

  
                                                                   ریزي در شرایط اضطراري  برنامه-2-3

براي شرایط اضطراري می بایست هماهنگی ها و نحوه مدیریت و کنترل شرایط محیطـی بصـورت مـدون و مکتـوب وجـود داشـته       
بـه عـالوه هـر    . هر بندر می بایست روي هم رفته داراي یک طرح اضـطراري باشـد  .باشد که به این امر طرح اضطراري می گویند و 

تمـامی ایـن طرحهـا مـی     . داراي یک طرح اضطراري باشـد ) ت هماهنگ با بندرولی بصور( بخش در بندر می بایست بصورت مجزا 
همچنین طرحهاي اضطراري بندر می بایست بـا  طرحهـاي اضـطراري    . بایست با طرحهاي بخشهاي دیگر سازگار و هماهنگ باشد

گاري مناسـب و الزم را  کل کشور، بخشهاي محلی، بخشهاي صنعتی و مواردي همچون فرودگاه و غیره هماهنگی ، همکاري و سـاز 
  . داشته باشد

  
  حوزه بحث در مورد طرح اضطراري                                                                                              -1-2-3

  : اهداف کلی طرح اضطراري در بندر عبارت است از 
  . مهار و تحت کنترل داشتن حوادث در بندر * 
  ....). تاسیساتی که در کنار بندر مستقر هستند مانند نیروگاه، پاالیشگاه و(ظ جان و ایمنی کارگران و محیط هاي مجاور بندرحف* 
  . به حداقل رساندن خسارات و تلفات جانی و مالی* 

مکانهـایی همچـون   . طرح اضطراري می بایست تمامی محوطه هاي بندر و فعالیت هایی که در آن صورت می گیـرد پوشـش دهـد   
در بعضی از بنادر محلهایی براي فرود هلیکوپتر و فرودگاه در نظـر گرفتـه   . لنگرگاه ، سطح اسکله، انبارها، ترمینالها و محلهاي تردد 

در هنگام شرایط اضطراري مـی بایسـت همـاهنگی     .شده است که در مواقع اضطراري می بایست به این مکانها نیز توجه خاص کرد
  . درخصوص جلوگیري از ایجاد وقفه در ورود تجهیزات کمکی برقرار گردد) گارد  و حراست بندر( با بخش امنیتی بندر هاي الزم 
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                                                                                                     مسئولیت ها-2-2-3
می بایست بصورتی دقیق  بـه تـدوین ،توسـعه و بـه روز رسـانی طـرح       و  اداره بندر می باشدمسئول اولیه طرح اضطراري هر بندر، 

در پایه ریزي طـرح  . همچنین تدوین این طرح می بایست با همکاري دیگر سازمانهاي درگیر، صورت گیرد. اضطراري پرداخته شود 
ده مسئولیت ها شناسایی شد، باید به روزرسـانی  محدوده هر بندر ضروري است وبعد از آن که محدو اضطراري بندر مشخص کردن

  .  و توسعه طرح اضطراري انجام شود
الزم به ذکر است در ترمینالهایی که در اختیار بخش خصوصی است ، بخش خصوصی می بایست با نظـارت و همکـاري اداره بنـدر،    

  . طرح اضطراري مربوط به آن ترمینال و همچنین مسئولیت ها را تهیه و تدوین کند
  
  ارتباط و هماهنگی با دیگر بخشها                                                                                     -3-2-3

در راستاي تهیه و تدوین طرح اضطراري بندر باید  جلسات مشاوره اي و هماهنگی با سازمانهایی که مجاور بندر مـی باشـد، برگـزار    
لذا یک همکاري همه جانبه بـین  .لسات می بایست تاثیر شرایط اضطراري بر سازمانهاي مجاور بندر را در نظر گرفتدر این ج. گردد

  : ضمنا بازنگري طرح اضطراري بندر،می بایست با حضور بخشهاي زیر انجام شود  .تمامی سازمانهاي درگیر  ضروري و حیاتی است
 کارگران* بخشهاي محلی * ی  بخشهاي دولت* ارباب رجوع * پورت اپراتورها  

  : عامل در ارتباط باشد 4طرح اضطراري می بایست با  
  با خطرات و طبیعت هر حادثه و نحوه گسترش آن * 
  خطر و احتمال وقوع خطر* 
  تاثیر و نتایج آن خطرات بر مردم و محیط زیست* 
  .ابزارها و اقداماتی که در راستاي کاهش تاثیرات خطرها انجام می شود* 

ایـن طـرح مـی بایسـت     . مفاد طرح اضطراري بندر می بایست بصورت واضح و شفاف نحوه اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم را بیان کنـد 
  . انعطاف پذیر ، موثر و مفید باشد

  : چارچوب طرح اضطراري می بایست
  . افراد مسئول را مشخص کند*
 . مرکز کنترل ایجاد کند*
 . هماهنگی هاي الزم در خصوص وضعیت هاي اضطراري و ارزیابی موقعیت*
 . اقدامات اولیه در راستاي کاهش خطرات و بهبود وضعیت*
 مهیاکردن یک سیستم نظارتی*
  

  :به عالوه الزم است طرح اضطراري بندر براساس شرایط موجود یک بندر باشد  و به  موارد زیر توجه خاص کرد
، .)به عنوان مثال باید به محل استقرار کانتینرهاي حاوي کاالهاي خطرناك توجه کـرد (یی بندر، محموله هاي بندرموقعیت جغرافیا 

تعداد افراد شاغل در بندر، تعداد افراد مسافر در بندر و همچنین تاسیساتی که در کنار بندر می باشد مانند مدارس، بیمارستان هـا،  
  .... . ها ،مخازن مواد  نفت و نیروگاهها ، کارخانجات ، پاالیشگاه

البتـه نـوع مـورد    . طرح اضطراري می بایست با تمامی مراحل و قسمتها ارتباط داشته باشد و بوسیله طرحهاي جزئی تکمیل شـود  
اگرچه طرحهاي اضطراري در جزئیات با هم تفاوت دارند، به عنـوان مثـال تـدابیر    . اضطراري می بایست با هم همخوانی داشته باشد

طرحهاي اضطراري در بندر مـی بایسـت تمـامی    . تخاذ شده در خصوص یک طوفان شدید با یک آتش سوزي یا انفجار تفاوت داردا
همچنین اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم می بایست بصورتی باشـدکه  . حوادثی که احتمال وقوع در بندر را دارد، تحت پوشش قرار دهد

در خصـوص حـوادث روتـین و عـادي      . ادر باشد جلوي گسـترش حجـم حادثـه را بگیـرد    جلوي شدت حادثه را بگیرد و همچنین ق
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میتوان از طرحهاي اضطراري جزئی و معمول استفاده کرد، اما در خصوص حوادث با حجم خسـارت زیـاد، الزم اسـت  از طرحهـاي     
  . اضطراري کامل و جامع استفاده نمود

  
                                                   پرسنل مورد نیاز                       -4-2-3

مسـئولیت هـاي ایـن    . براي کنترل و مهار در شرایط اضطراري می بایست طرح اضطراري افراد خاصی را شناسایی و منصوب نمایـد 
  :دو فرد کلیدي در مواقع اضطراري عبارتند از. افراد می بایست به آنها ابالغ و اعالم شود

 )Main Controller(اصلی  کنترل کننده* 
 .) Incident Controller( کنترل کننده حادثه* 

  . این فرد می تواند ناظر اداره بندر و یا مسئول آتش نشانی باشد. کنترل کننده اصلی مسئول مستقیم عملیات ها است 
ولیه مـی توانـد ماننـد یـک کنتـرل      فرد دیگر تحت عنوان کنترل کننده حادثه ، مسئول گزارش از صحنه حادثه است و در مراحل ا

درنتیجه کنترل کننده حادثه می بایست اطالع جامع و دقیقی در خصوص  طرح اضـطراري و اقـداماتی کـه    . کننده اصلی اقدام کند
الزم اسـت تمـامی انتصـابات بصـورت     . این فرد می توانند یک مدیر عملیـاتی باشـد  . در هر لحظه می بایست انجام داد، داشته باشد

انتصاب افراد می بایست قبل از وقوع حادثـه  . همچنین هر پست می بایست داراي فرد موردنظر باشد. ق و اداري و مکتوب باشددقی
  .  ] 1[باشد، زیرا هنگامی که حادثه اي اتفاق بیفتد، فرصت زمانی براي  هماهنگی و کارگروهی وجود ندارد

  
  : شرایط می بایست براي موارد ذیل آمادگی داشته باشد

  )نیاز به معاونت هاي مشخص( کسالت و یا غیبت یک نفر * 
  . وقوع حادثه در هر زمان و در هر روز از سال ، بدون توجه به اینکه بندر در حال عملیات باشد یا نه* 

و یا تصـمیمات کنتـرل کننـده هـا را     ) مشاوران(اهنمایی می کنند دیگر پرسنل نیز شامل افرادي هستند که یاکنترل کننده ها را  ر
تمامی افراد فـوق مـی بایسـت سـریعا     ..... ) نماینده هاي خطوط کشتیرانی ، پورت اپراتورها ، نمایندگان کاال و (اجرا می کنند مانند 

  . شناسایی و به محل حادثه منتقل شوند
   

                                                                          وظایف                             -5-2-3
کنترل کننده حادثه می بایست حادثه را گزارش نماید و همچنین مسئول طبیعت و اندازه آن حادثه است و باید تشخیص دهد کـه  

سریعا فعال کند و مسئولیت ها و وظایف کنتـرل  این حادثه ، یک حادثه بزرگ است یا خیر؟ همچنین می بایست طرح اضطراري را 
کنترل کننـده حادثـه در مرحلـه اول مـی بایسـت بصـورت ایمـن و        . کننده اصلی تا زمانی که وي کنترل را بدست بگیرد، اجرا کند

م در ایـن اقـدا  . فوري محوطه هاي که در خطر هستند، تخلیه کند و همچنین مسیر و شریان رسیدن خدمات اضطراري را باز کنـد 
وي مسئول اصلی در صحنه حادثه اسـت و ایـن   . رسیدن سریع کمکها و اقدامات فرا خوانده شده به محوطه ها بسیار ضروري است 

، جسـتجو بـراي مجروحـان وتخلیـه و     ) تا موقعی که کار را به مسئولین مربوطه تحویل دهد( مسئولیت شامل نجات و اطفاء حریق 
اط تلفنی، بی سیم و غیره با مرکز کنترل و مسئول اطالع رسانی به بخش سرویسهاي اضـطراري نیـز   جابه جایی افراد غیر الزم، ارتب

  .می باشد
کنترل کننده اصلی مسئول تشکیل مرکز کنترل اضطراري است و همچنین باید در هنگام لزوم ، تدابیر و اقـدامات خاصـی را اتخـاذ    

بخشهاي  همجوار بندر، نیروي انتظامی، آتش نشانی ، رسانه هاي خبـري  کنترل کننده اصلی مسئول خبررسانی به  همچنین . کند
  می باشد ... و 
کنتـرل مـی بایسـت مرکـز      مرکز                                              مرکز کنترل و هماهنگی در شرایط اضطراري-6-2-3 

  :افراد زیر میبایست مستقر شوند )ECC(در مرکز کنترل اضطراري.ایجاد هماهنگی و همکاري در مواقع اضطراري باشد
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  کنترل کننده اصلی،  کارشناسان خبره عملیات و پرسنل کلیدي  
  : در طراحی و تجهیزمرکز کنترل اضطراري می بایست موارد زیر را در نظر گرفت 

  .یین محل ، طراحی و تجهیز در راستاي مهارکردن خطر تع* 
  تجهیز کردن براي ارسال و دریافت اطالعات و تصمیم ها از کنترل کننده حادثه و دیگر قسمت هاي بندر و خارج از بندر* 
  تجهیز با تعداد خطوط تلفن کافی * 
، مکانهایی که در آنها خطرات اصلی وجود دارد، نقشـه  تجهیز بوسیله تعداد کافی نقشه از طرح سطح بندر، لیست پرسنل کلیدي * 

محل استقرار تجهیزات اضطراري مانند تجهیزات ایمنی، اطفاء حریق با آب، مواد اطفاء حریق، مواد خنثی ساز، مـواد جـذب کننـده     
  . و مخازن سوخت و نفت 

ست  موارد اطالعاتی ، کتب و جزوات مربوط بـه  الزم ا ، در مرکز کنترل عالوه بر عضویت متخصصین امر و پرسنل مجرب و کلیدي
، برنامه ریزي اضطراري  ، راهنماي کمکهاي اولیه پزشکی  و بانک اطالعاتی کامپیوتري مناسـب و  IMDG قوانین کاالهاي خطرناك

  . خطوط تلفنی کافی مهیا گردد
زم به ذکر است که محـل اسـتقرار رسـانه    اما ال. همچنین تسهیالت الزم در خصوص  محل استقرار رسانه هاي جمعی ضروري است

  . هاي جمعی می بایست از مرکز کنترل مجزا باشد تا در کار مرکز کنترل اختالل ایجاد نشود 
  
  نشریات آموزشی، مانور ،یادآوري و بازنگري-7-2-3
ضمنا  طرح اضطراري  می بایست بصـورت  . انتشار طرح اضطراري بصورت نشریه و کتاب جهت در اختیار قرار دادن افراد الزم است 

هدف از این تمرینـات و مانورهـا ، آمـادگی مقابلـه بـا      .سال و به صورت منظم اجرا شود  3تمرینی و مانور  در فواصل زمانی کمتر از 
  .خطر در شرایط واقعی است 

تمامی طرحهاي اضطراري می بایست تحت بازنگري قرار گیرد یکی از مزایاي مانورها این است که بصـورت سیسـتماتیک ایـن امـر     
ماه این طرحها بازنگري شود و این فاصـله نبایـد    12اما در صورت عدم وجود مانور و تمرین زنده می بایست هر   صورت می گیرد ،

  . ] 2[سال باشد 3بیش از 
  
  
  
  تجهیزات اضطراري                                                                   -8-2-3
الزمه مقابله با شرایط اضطراري تجهیزات مناسب میباشدو همه بنادر می بایست با تجهیـزات و جعبـه هـاي کمکهـاي اولیـه،        -1 

 ).هاي کمکهاي اولیه می بایست بصورت مرتب چک و جایگزین شودمحتویات جعبه (تجهیز شوند ... برانکار ، آمبوالنس و غیره 
  
  نمونه اي از شرایط اضطراري و نحوه مقابله با آن -4
  جراحات-1-4

در صورت بروز شرایط اضطراري می بایست سریعاٌ جعبه هاي کمکهاي اولیه ، افراد متصدي کمکهاي و همچنین وسایل مـورد نیـاز   
در بعضی از بنادر با استفاده از آمبوالنس به این جراحات و سوانح رسیدگی می شـود در ایـن   . مهیا شود انتقال به بیمارستان سریعاٌ 

موقع نحوه اطالعات رسانی به مرکز کمکهاي اولیه و درمانگاه بندر می بایست بسیار واضح و روشن باشد و تلفـن تمـاس آن نیـز بـه     
افراد متصدي کمکهاي اولیه توانایی رسیدگی به افراد سانحه دیده را داشـته   همچنین الزم است آمبوالنس و.سادگی به خاطر بیاید 

  .باشد 
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                          نجات افراد- 2-4
در صورتی که کارگران صدمه دیده و مجروح در محلی باشند که دسترسی سریع و آسان به بیمارستان و یا درمانگاه ممکن نباشـد،  

  : نجات دهیم این مکانها عبارتست از  الزم است که آنها را سریعا
  . انبارهاي کشتی هاي فله بر که فقط از طریق نردبان به آن دسترسی داریم* 
  . ارتفاع که فقط از طریق نردبان عمودي به آن دسترسی داریم 50باالي تاورهاي نورافکن با * 
  . مترعمق 25خشک با ) دراي داك( حوضچه* 
  . و یا جرثقیل جنرال کارگوکابین اپراتور گنتري کرین *
  .درون خن کشتی هاي کانتینري بزرگ*

  . سقوط درون آب* 
در هر مورد، الزم است  در ابتدا وضعیت ارزیابی شده وانجام عملیات نجات می بایستی بصورتی برنامه ریـزي شـود کـه از پیشـرفت     

  . وگیري کردجراحات و افزایش خطر به خاطر کمبود اکسیژن ، کاالهاي خطرناك و برق جل
  .می بایست نیاز به تجهیزات خاصی مورد توجه قرار گیرد و  تجهیزات می بایست بدون هیچگونه وقفه در دسترس قرار گیرد 

   
  آتش سوزي-3-4
  : اقدامات در خصوص پیشگیري از آتش سوزي  الزم است بصورت زیر انجام شود 

  . رسی منظم عملیاتباز. * مهار مواد سوختنی * سیستم ضدحریق ساختمانها * 
در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزي ، می بایست فورا آژیر خطر فعال شودزیرا ممکن است آتش سـوزي جزئـی بـه یـک حریـق      

نزدیـک تـرین محـل ایمـن      بزرگ تبدیل شود و در صورت نیاز به تخلیه محل، می بایست کلیه افراد سریعامحل را ترك کنند و در
   .قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار بگیرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

همچنین آنها باید از شـرایطی و خطراتـی کـه    . اطفاء حریق فقط می بایست توسط افراد آموزش دیده بکار گرفته شودتجهیزات  -5
مانند استفاده از آب در آتش سوزي ناشی از برق یـا مـوادي   . استفاده نادرست از تجهیزات اطفاء حریق ، ایجاد می کند ، آگاه باشند

  )کاربیت. (که در برابر آب واکنش نشان می دهند
  . می بایست سریعا دسترسی مناسب اضطراري براي آتش نشانها و تجهیزات آنها مهیا شود -6
  . می بایست مانورها و تمرین هایی در فواصل معین جهت حفظ آمادگی پرسنل برگزار شود -7
  

  ریزش کاال-4 -4         
در ایـن  . دي جدي بـراي کـارگران محسـوب مـی شـوند     ریزش بسته ها و کانتینرهایی که محتوي کاالي خطرناك هستند تهدی -1

مواقع می بایست هماهنگی هاي الزم در خصوص تشخیص نوع ماده ، مجـزا کـردن مـواد ریـزش دار و انتقـال آن بـه صـورتی کـه         
  . کمترین ضرر را داشته باشد

ن افراد یا مشـغول بـه کـار در بخـش     ای. براي رسیدگی به موارد ریزش کاالهاي خطرناك می بایست از افراد مجرب استفاده کرد -2
  . حوادث اضطراري بندر و یا کارگرانی هستند که تجربه و تخصص کافی در این زمینه را دارند

در هنگام هماهنگی هاي الزم در خصوص رسیدگی به ریزش کاالهاي خطرناك می بایست این امر را مورد توجـه قـرار داد کـه     -3
  . بر روي کشتی در حال ورود به بندر اتفاق افتاده باشدریزش و نشت ماده خطرناك ممکن است 

در صورت امکان می بایست مکانی جهت مدفون کردن ظروف محتوي کانتینر و یـا کشـنده آلـوده بـه مـواد خطرنـاك در نظـر         -4
  . این محل می بایست بصورتی باشد که از نفوذ و نشت مواد به آبهاي زیرزمینی جلوگیري کند. گرفت
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جمـع آوري و  . ماهنگی و اقدامات در خصوص پاکسازي می بایست به خطرات زیسـت محیطـی بـالقوه آن توجـه کـرد     در هر ه -5
  ). جلوگیري از ریختن آب آلوده به دریا. (شستن مواد نشت شده در کنار اسلکه ها می بایست قدغن گردد

  
                                             افتادن درون آب                                                   -5-4
به خاطر طبیعت بندر، افتادن درون آب ، امر پیش پا افتاده اي است و کسانی کـه احتمـال مـی دهنـد درون آب بیفتنـد، مـی        -1

  . بایست قادر به شناکردن باشند
حلقـه نجـات ، جلیقـه نجـات، نردبـان اسـکله       براي بقاء کارگران در آب هنگامی که منتظر دریافت کمک هستند می بایست از  -2

  . ودیگر وسایل نجات جان استفاده کرد
در هنگام هماهنگی ها و اتخاذ تدابیر می بایست این مطلب را که امکان پوشیدن جلیقه نجات براي همه کارگران وجـود نـدارد،    -3

کارگران طناب گیـري و پهلـودهی کشـتی در    . نباشداین نوع جلیقه نجات می بایست سبک باشد و دست و پا گیر . مد نظر قرار داد
  . همچنین در هنگام کار بر روي شناور، پوشیدن جلیقه نجات ضروري است. هنگام کار می بایست جلیقه نجات بپوشند

در عملیات نجات غریق سرعت عامل بسیار مهمی است زیرا عواملی همچون سردي آب ، موج،  جزر و مد باعـث کرختـی و بـی     -4
  . فرد می شود و عملیات نجات را سخت تر می کند هوشی

در . در صورت لزوم ، قایق هاي نجات می بایست مورداستفاده قرار بگیرند علی الخصوص در مواقعی که جریان آب شـدید اسـت   -5
  . این قایقها می بایست حداقل یک نفر فرد مجرب در امور کمکهاي اولیه حضور داشته باشد

ن فرد قربانی از آب ، می بایست بدن او سریعا گرم شود و لبـاس هـاي او درآورده شـده و توسـط پتـو گـرم       پس از بیرون کشید -6
  . شود

همچنـین در صـورت   . در صورت مشاهده عدم تنفس فرد، می بایست از تنفس مصنوعی به شیوه دهان به دهـان اسـتفاده کـرد    -7
  . ي معالجه استفاده کردحضور فرد متخصص و مجرب می توان از کیسه هوا و تزریق برا

  
 قطعی برق و دیگر خدمات                                                               -6-4

این قطعی ممکن است به خاطر طوفان و یا در حـوادثی  . به قطعی برق و دیگر خدماتی همچون تلفن می بایست توجه خاصی شود
  . همچون قطعی کابلهاي برق در طی ساخت و ساز ساختمانها رخ دهد

  
 خطرات جوي و حوادث طبیعی               -7-4
  : حوادث زیر باعث خسارت به بندر می شود -1

  آتشفشان * زلزله * حرارت و دماي باال * برف و یخبندان  * سیل در اثر جزر و مد و یا طغیان رودخانه ها  * طوفانهاي شدید * 
  : در راستاي اطالع رسانی و هشدار در خصوص وضعیت جوي بد، می بایست هماهنگی هاي زیر صورت پذیرد  -2

  . توقف عملیات* 
  . که احتماال تحت تاثیر شرایط قرار گیرند) استراتژیک(ل هاي بزرگ و تجهیزاتیایمن کردن محل استقرار جرثقی* 
  . استفاده از کیسه شن و دیگر موارد محافظت در برابر سیل* 

  
 :مراجع-6

اداره کـل بنـادر    -ایمنی و بهداشت کار در عملیات کـانتینري  -  1384-شاهپور خاور-محمود فکریان –احسان سلمانی تهرانی  -1
  59ص –وکشتیرانی استان هرمزگان 

2-Audit & Checklists for ports operation safety-2004-Geneva- International Labour Organization 
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Management of Emergency, Crisis, Search and Rescue Conditions in the Ports 
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Abstract: 

Emergency and crisis conditions are always unexpected. Therefore different sections in ports 

should be always ready to deal with these conditions and every once in a while in the same time 

durations maneuvers are held to maintain the readiness of employees and workers and they are 

prepared to deal with such a situation in addition to the port management in every port as focal 

point for coordination, issuing the directives and precedents play roles. He is also responsible for 

coordinating the internal and external parts of the ports. Another of his duties is the agreements 

with police, municipality, emergency, hospitals, governorate-general, firefighting and provincial 

unexpected disaster committee to receive the required assistance when necessary. Basically, the 

emergency situation is always available and might happen everywhere and ports are not 

exceptional from it. If the measures and precautionary measures are taken before the events by 

senior management of ports the amount of damages and losses are significantly reduced. This 

paper attempts by using the latest available instructions that has been developed by the relevant 

organizations in this area, general conditions, constrains, required equipment, the coordination 

ways with different sectors and the segregation ways of duties and responsibilities are described 

so that we can take an effective step to familiarizing personnel with these ports. 

Key words: Emergencies conditions, Crisis management, Port 
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