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 بیمارستان دامنه: "اضطراری تخلیه یا و حریق زمان در آسانسورها از استفاده"  :دستورالعمل عنوان

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران/کارکنان

 :فرد پاسخگو

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 : شیوه انجام کار

 در زمان تخلیه بیمارستانی

 آسانسور مقابل در و کابین داخل در زیر متن بایستی و بوده ممنوع حریق وقوع زمان در آسانسور از استفاده .1

 . نمایید استفاده پلكان از و شده خارج آسانسور از سوزی آتش زمان در: ) گردد نصب کنندگان استفاده جهت

 توانندب تا گیرد قرار نشانها آتش یا ذیصالح افراد اختیار در فقط سوزی آتش مواقع در آسانسور شود می توصیه

 (دهند انجام را تخلیه عملیات بیشتر راندمان با

  .های طبقات را کنسل کند در زمان حریق بایستی مسئول تاسیسات تمامی فراخوانی

 گریطبقه دیو د و در هیچ تراز انبه تراز تخلیه خروج باز گردرا در زمان حریق مسئول تاسیسات بایستی اتاق اسانسور 

 .را متوقف نكند آسانسور

 .تا استفاده کنندگان احتمالی حاضر در اتاق اسانسور خارج شوند وددرب اتاق کابین در تراز تخلیه بار ش

 کند.مسئول تاسیسات موظف است درب اسانسور را بسته و آسانسور را از سرویس دهی عمومی خارج 

بار اطالع  5از آسانسور را عدم استفاده  Pageمسئول تاسیسات موظف است با اعالم کد بحران در شرایط اضطراری 

 .دهد

از استفاده  اجازه  مسئول تاسیسات موظف است تا دستور نهایی فرمانده حادثه مرکز / آتش نشانی به هیچ عنوان

 نشود.داده آسانسور 

 .مسئول تاسیسات موظف به نصب برگه عدم استفاده از آسانسور درشرایط اضطراری در اتاقک اسانسور می باشد
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مدیریت اسانسورها در طول حریق به کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا می نحوه سات موظف به گزارش مسئول تاسی

 باشد 

 برق اسانسورها در اختیار مسئول تاسیسات میباشد. اتاقکلید 

 تبصره

 ازتمامی آسانسورها  به صالحدید ارشد  تاسیسات می توان استفاده کرد.-1

 بیماران می باشد الویت بازمان انتقال در زمان تخلیه -2

 ر ،برانكاردی هستند به ترتیب اولویت دارند.چبیمارانی که باولی-3

 ورودی آسانسور با دسترسی بالمانع صندلی چرخدار یا برانكارد هست. .2

 درهمه آسانسورها دستگیره های کمكی در دیواره های آسانسورنصب شده است. .3

 بیمارستان فاقدآسانسور آتش نشانی است. .4

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 

 :منابع/مراجع

 

 سمت تصویب  و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 محدثه رحمانیان

 

 بذکارابراهیم 

 رحمانیانساره 

کارشناس مدیریت خطر و 

 حوادث

 تاسیساتمسئول 

 حرفه ایبهداشت 

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 ریاست انیعبدالوهاب رحمان

 

 

 


