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شماره 45

شﺮایﻂ اﺿﻄﺮاري:
ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻫﺮ ﮔﻮنﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﯾا ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨی نﺸﺪه و ﻃﺮح رﯾﺰی نﺸﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣاﺻﻞ اﺗﻔاق ﯾا ﺣادﺛﻪ ﺑﻮده و ﻣی
ﺗﻮانﺪ ﺑاﻋﺚ ﻣﺮگ ،آﺳﯿﺐ و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ انﺴانﻬا ،جاﻣﻌﻪ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻃﺮف ﻫای ذﯾﻨﻔﻊ ﺷﺪه ﯾا ﺑﺘﻮانﺪ ﺑاﻋﺚ اﯾﺠاد ﺧﺴارت ﻫای ﻣالی
ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻣی ﺗﻮانﺪ ﺑاﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ در ﻓﻌالﯿﺖ اﻗﺘﺼادی ﺳازﻣان ﺷﺪه ،آﺳﯿﺐ ﻫای ﻓﯿﺰﯾﮑی اﯾﺠاد ﮐﺮده و ﺣﯿات ﺳازﻣان
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨاﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری /ﺑﺤﺮانی وﺿﻌﯿﺘی اﺳﺖ ﮐﻪ:
الﻒ -ناﮔﻬانی رخ ﻣی دﻫﺪ
ب -وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻮاناﯾی ﻓﻌالﯿﺖ ﻋادی ﯾﮏ ﺳازﻣان/جاﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻫﻢ زده و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣی نماﯾﺪ
ج -نﯿازﻣﻨﺪ اﻗﺪام ﻓﻮری اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔی ﻫای ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و ﺑﺤﺮان ﻋمﻮﻣاً ﻏﯿﺮ ﻗاﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨی اﺳﺖ ﯾﻌﻨی نمی ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨی ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐی و در ﮐﺠا
اﺗﻔاق ﻣی اﻓﺘﺪ.
 ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری آﺛار ﻣﺨﺮﺑی دارنﺪ و ﻣﺮدﻣی ﮐﻪ ﺗا ﻗﺒﻞ از آن نﯿازﻣﻨﺪ ﮐمﮏ نﺒﻮدنﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان نﯿازﻣﻨﺪ ﮐمﮏ ﻣی ﺷﻮنﺪ. ﻣاﻫﯿﺖ و آﺛاری ﻃﻮﻻنی و اﺳﺘﻬﻼﮐی دارنﺪ. در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮانی ﻣﻌمﻮﻻً ﺗﺼمﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ و در زﻣان ﻣﺤﺪود و اﻃﻼﻋات ﻣﻮرد نﯿاز ﺗﺼمﯿﻢ ﮔﯿﺮنﺪﮔان ناﻗﺺاﺳﺖ.
 زﻣان ﻣﻮجﻮد ﺑﺮای ﭘاﺳﺦ دﻫی ﺗﺼمﯿﻢ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و اﻋﻀای واﺣﺪ ﺗﺼمﯿﻢ ﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮت وا ﻣی دارد. ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻓﺸﺮدﮔی زﻣان ،ﻏاﻓﻠﮕﯿﺮی ،اﺳﺘﺮس و ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن اﻃﻼﻋات.اﻫﺪاف مﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري
-1جﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد در داﺧﻞ و ﺧارج واﺣﺪ ﻋمﻠﯿاﺗی
 -2ﮐاﻫﺶ ﺧﺴارت ﺑﻪ اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﻔاﻇﺖ ﻣﺴﺘمﺮ از آنﻬا
 -3ﮐاﻫﺶ ﺧﺴارت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 -4وﻗﻔﻪ در ﺗﻮلﯿﺪ
 -5ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘماد ﺳﻬاﻣﺪارن و ارزش ﺳﻬام
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اﺻﻄالﺣات و تﻌاریﻒ :

شماره 45

بﺤﺮان ()Crisis
ﺑﺤﺮان ﻣی ﺗﻮانﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾا واﻗﻌﻪ ای ﺑاﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮج وﻣﺮج وآﺷﻔﺘﮕی ﻫمﺮاه ﺑا درد و رنﺞ را در ﭘی دارد .ﺑﺤﺮان واﻗﻌﻪ واﻗﻌﻪ ﯾا ﻓﻌالﯿﺘی
ﻫمﺮاه ﺑا  ،ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨی نﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘانﺴﯿﻞ ﻗﻮی ﺑﺮای نﺘاﯾﺞ ﻣﻨﻔی و ناﻣﻄﻠﻮب دارد .ﺑﺤﺮان اﺛﺮات ﻣﻨﻔی اﺳﺖ ﮐﻪ روی
ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒار ﮐار ﺗاﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد و نﻮﻋا ﻣﻮﻗﻌﯿﺘی اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿاع ﺧارج از ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
اﯾﺴﺘﮕاه اﺿﻄﺮاري Emergency Station
ﻣﮑانی ﮐﻪ ﮐارﮐﻨان وﯾﮋة واﮐﻨﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ آنﺠا ﻣی رونﺪ ﺗا وﻇاﯾﻒ ﺧﻮد را انﺠام دﻫﻨﺪ.
مﺤﻞ ﺗﺠمﻊ اﯾمن MUSTER POINT
ﻣﺤﻠی اﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠمﻊ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕام ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری در نﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .
بﻼﯾا Disaster
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳازﻣان ﺑﻬﺪاﺷﺖ جﻬانی ،ﺑﻼﯾا  DISASTERﺑﻪ ﻫﺮ ﺣادﺛﻪ ای اﻃﻼق ﻣی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑاﻋﺚ اﯾﺠاد ﺻﺪﻣات ، ،ﺧﺘﻼﻻت
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄی ،ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ انﺴان ﻫا و ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﺪﻣات نﻈام ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻘﯿاﺳی ﺷﻮد ﮐﻪ نﯿاز ﺑﻪ ﮐمﮏ ﻫای ﺧارج از جاﻣﻌﻪ
ﺑﺮای اداره ﺣادﺛﻪ ﺑاﺷﺪ.
روﯾﺪاد Incident
رﺧﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘانﺴﯿﻞ اﯾﺠاد ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری را دارد .ﺑﺪون روﯾﺪاد ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑﻮجﻮد نمی آﯾﺪ.ﺳﻄﺢ واﮐﻨﺶ ﻣﻮرد
نﯿاز در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑﺮ اﺳاس ﺷﺪت روﯾﺪاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣی ﺷﻮد.ﺑﻨاﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺮاﯾﻂ اﻇﻄﺮاری  ERPروﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺪت ﮔﺮوه
ﺑﻨﺪی ﻣی نماﯾﺪ ﮐﻪ ﺷاﻣﻞ ﺣﻮادث جﺰﯾی ﺣﻮادث جﺪی و ﺣﻮادث ﻋمﺪه ﺑاﺷﺪ.
ﺣﻮادث جزﯾی Minor Accident
ﺑﻪ ﺣادﺛﻪ ای جﺰﺋی ﮔﻔﺘﻪ ﻣی ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑاﺷﺪ :ﺗاﺛﯿﺮ آن ﺑﺮروی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ نﻔﺮ نﺒﻮده و جﺰﺋی اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻔات
ﺑﺮناﻣﻪ رﯾﺰی نﺸﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ نﺸﻮد .ﻫﯿﭽﮕﻮنﻪ رﯾﺴﮏ اﯾمﻨی را ﺑﺮ روی ﺳاﯾﺖ ﻫای ﻣﺠاور اﯾﺠاد نﻨماﯾﺪ.
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