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سازمان هواشناسی

وزارت بهداشت،درمان و
آموزش پزشکی 

معاونت بهداشتی دانشگاه

استانداری ها اداره کل محیط زیست
استان

وضعیت هشدار
  )200 -100(

وضعیت اضطرار
)300 -200(

وضعیت بحران
) >300 (

معاونت بهداشتی 
ستاد بهداشت محیط

)کمیته بهداشت هوا (

معاونت درمانمرکزاورژانس

اعالم وضعیت 
آلودگی هوا



   PSI < 250 >100اعالم شرایط ھشدار به دلیل آلودگی ھوا: موضوع 

:مکاتبه با

استانداری استان-

اداره کل محیط زیست استان  -

  وقوع احتمال ، جوی خاص کیفیت بر مبنی استان ھواشناسی سازمان آینده ساعت 48 بینی پیش به به توجه با

  از آمده بعمل سنجش براساس ھوا آلودگی کیفیت حاضر حال در اینکه یه توجه با و دما وارونگی و  پایداری

  ھشدار موقعیت در .... شھر گردد می اعالم بدینوسیله دارد قرار سالم نا شرایط در ، موجود ایستگاھھای

  . قراردارد

: باشد می زیر قرار به شرایط این در پیشگیرانه و بھداشتی ھای توصیه

.شود می آلودگی افزایش به منجر که فعالیتی ھرگونه از خودداری و عمومی مشارکت§

شھری نقاط و باز فضاھای در بخصوص ، آسم به مبتالیان و ریوی و قلبی بیماران فعالیت کاھش§

آلوده نقاط و شھری باز فضاھی در سالمند افراد و نوزادان ، اطفال حضور از جلوگیری§

منزل از ضروری غیر خروج عدم§

شھری نقل و حمل ھمگانی وسایل از استفاده و شخصی نقلیه وسیله از استفاده کاھش§

خودروھا موتور تنظیم§

: رونوشت 

مرکز سالمت محیط و کار-

معاونت درمان دانشگاه -

ستاد فوریت ھای سالمت محیط دانشگاه-

روابط عمومی معاونت بھداشتی دانشگاه   -



   PSI < 350 >250اعالم شرایط اضطرار به دلیل آلودگی ھوا: موضوع 

:مکاتبه با

استانداری استان-

اداره کل محیط زیست استان  -

 و دما وارونگی و  پایداری وقوع احتمال ، جوی خاص کیفیت بر مبنی استان ھواشناسی سازمان آینده ساعت 48 بینی پیش به به توجه با

 قرار سالم نا بسیار شرایط در ، موجود ایستگاھھای از آمده بعمل سنجش براساس ھوا آلودگی کیفیت حاضر حال در اینکه یه توجه با

 . قراردارد اضطرار موقعیت در   .... شھر گردد می اعالم بدینوسیله دارد

: باشد می زیر قرار به شرایط این در پیشگیرانه و بھداشتی ھای توصیه

. سرنشین تک خودروھای تردد ممنوعیت§

رویت قابل آالیندگی با ھا موتورسیکلت و خودروھا کلیه تردد از جلوگیری§

آلوده نقاط و شھری باز فضاھی در سالمند افراد و نوزادان ، اطفال حضور از جلوگیری§

شھری آلوده نقاط در ھوا بھداشت کمیته ھماھنگی با )اورژانس ( پزشکی ھای فوریت ثابت و سیار مراکز استقرار§

) رانندگی و راھنمائی ( راھور نیروھای برای تنفسی حفاظت وسایل از استفاده§

کودک ھای مھد تعطیلی§

 در مستقر ھوا آلودگی اضطرار شرایط کمیته گیری تصمیم به توجه با ( راھنمائی مدارس و دبستانھا ، دبستانی پیش مراکز تعطیلی§

) استانداری

اداری کار ساعات در تغییر§

شھر کننده آلوده مراکز و ھا کارخانه موقت تعطیلی§

شھری نقل و حمل وسایل از استفاده و شخصی نقلیه وسایل از استفاده کاھش§

خودروھا موتور تنظیم §

:  رونوشت 

مرکز سالمت محیط و کار-

معاونت درمان دانشگاه -

ستاد فوریت ھای سالمت محیط دانشگاه-

روابط عمومی معاونت بھداشتی دانشگاه   -



    PSI >350اعالم شرایط بحران به دلیل آلودگی ھوا: موضوع 

:مکاتبه با

استانداری استان-

اداره کل محیط زیست استان  -

  و  پایداری وقوع احتمال ، جوی خاص کیفیت بر مبنی استان ھواشناسی سازمان آینده ساعت 48 بینی پیش به به توجه با

  در ، موجود ایستگاھھای از آمده بعمل سنجش براساس ھوا آلودگی کیفیت حاضر حال در اینکه یه توجه با و دما وارونگی

  . قراردارد  بحران موقعیت در .... شھر گردد می اعالم بدینوسیله دارد قرار  خطرناک شرایط

: باشد می زیر قرار به شرایط این در پیشگیرانه و بھداشتی ھای توصیه

. شخصی پالک خودروھای کامل تردد ممنوعیت§

) استانداری در مستقر – ھوا آلودگی اضطرار شرایط کمیته گیری تصمیم به توجه با ( آموزشی مراکز کلیه تعطیلی§

  کمیته گیری تصمیم به توجه با ( اسالمی انقالب نھادھای و نظامی ، دولتی ھای سازمان و ھا ارگان ، ادارات کلیه تعطیلی§

) استانداری در مستقر – ھوا آلودگی اضطرار شرایط

شھری آلوده نقاط در ھوا بھداشت کمیته ھماھنگی با )اورژانس ( پزشکی ھای فوریت ثابت و سیار مراکز استقرار§

) رانندگی و راھنمائی ( راھور نیروھای برای تنفسی حفاظت وسایل از استفاده§

شھر کننده آلوده مراکز و ھا کارخانه موقت تعطیلی§

  در مستقر – ھوا آلودگی اضطرار شرایط کمیته گیری تصمیم به توجه با ( استانداری در مترقبه غیر حوادث بحران ستاد تشکیل§

) استانداری

: رونوشت 

مرکز سالمت محیط و کار-

معاونت درمان دانشگاه -

ستاد فوریت ھای سالمت محیط دانشگاه-

روابط عمومی معاونت بھداشتی دانشگاه   -



1385/ 6/22ب س مورخ  6/  86537مکاتبه ( دستورالعمل تشکیل کمیته بھداشت ھوا 

:اعضاء و مسئولیت ھا 

رئیس کمیته: معاون بھداشتی دانشگاه -

دبیر کمیته: کارشناس بھداشت ھوا معاونت بھداشتی -

معاون درمان دانشگاه-

)اورژانس ( رئیس مدیریت حوادث و فوریت ھای پزشکی -

معاون پشتیبانی-

مسئول آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان-

دبیر کمیته بالیا و حوادث غیر مترقبه دانشگاه-

مسئول روابط عمومی دانشگاه-



1385/ 6/22ب س مورخ  6/  86537مکاتبه ( دستورالعمل تشکیل کمیته بھداشت ھوا 

:ھمکاری ھا

با ھمکاری استانداری ترتیبی اتخاذ گردد ، سازمان ھواشناسی و اداره کل محیط زیست -

استان روزانه ، بطور مستمر اطالعات مربوط به پیش بینی ھواشناسی و نتیجه سنجش  

.آالینده ای ھوا را در اختیار معاونت بھداشتی دانشگاه قرار دھند

در شرایطی که میزان آالیندگی ھوا در شرایط ناسالم ، بسیار ناسالم  و خطرناک قرار دارد -

وظیفه رئیس کمیته بھداشت ھوا اعالم شرایط ھشدار ، اضطرار و بحران به استانداری می 

)قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ھوا  7براساس ماده . ( باشد



1385/ 6/22ب س مورخ  6/  86537مکاتبه ( دستورالعمل تشکیل کمیته بھداشت ھوا 

:شرح  فعالیت 

:معاونت بھداشتی با ھمکاری روابط عمومی 

v  آموزش و اطالع رسانی در سطح جامعه با کمک رسانه ا و جراید در زمینه پیام ھای بھداشتی مربوط به ھر

یک از شرایط ھشدار ، اضطرار و بحران

:مدیریت حوادث و فوریت ھای پزشکی 

vاطالع رسانی به ستاد ھدایت از طریق کمیته بھداشت ھوا

v ، اطالع رسانی به اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی و تجھیز نمودن فوق العاده خدمات اورژانس

تنفسی– داروھا و وسایل مورد نیاز بیماران قلبی 

v در شرایطی که میزان آالیندگی ھوا در موقعیت اضطرار و بحران قرار گیرد استقرار واحدھای امداد رسانی در

سطح شھر با ھمکاری و جانمائی کمیته بھداشت ھوا و استانداری

v روزانه ( اعالم گزارش و گزارشگیری از خدمات انجام شده به صورت فعال ، غیر فعال به کمیته بھداشت ھوا –

....   )درخصوص بیماریھای قلبی ، ریوی  و 



1385/ 6/22ب س مورخ  6/  86537مکاتبه ( دستورالعمل تشکیل کمیته بھداشت ھوا 

:شرح  فعالیت 

:معاونت درمان و مسئول آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان 

v تنفسی و مرتبط با شرایط ویژه آلودگی ھوا دارند ، – ھماھنگی با بیمارستان ھایی که پذیرش بیماران قلبی

جھت ثبت آمار مراجعین ، بستری شدگان و ارسال گزارش ھفتگی 

v تنفسی و مرتبط با شرایط ویژه آلودگی ھوا در – معاونت درمان در خصوص تجھیز و پیش بینی مراجعین قلبی

مراکز بھداشتی درمانی

:دبیر کمیته بالیا و حوادث غیر مترقبه دانشگاه 

v در شرایط که پایداری ھوا بگونه ای باشد که میزان آالیندگی ھوا در موقعیت بحران قرار گیرد(PSI > 350 )  

.ھدایت کمیته بھداشت ھوا  توسط کمیته بالیا و حوادث غیر مترقبه استانداری انجام  می گیرد 

:معاونت پشتیبانی دانشگاه 

v معاونت ) ھشدار ، اضطرار و بحران ( در شرایطی که میزان آلودگی ھوا به بیش از مقدار استاندارد برسد

پشتیبانی خدمات مورد نیاز کمیته بھداشت ھوا در خصوص آموزش و اطالع رسانی ، استقرار واحدھای 

.اورژانس در سطح شھر  و اقالم مصرفی و پشتیبانی را فراھم نماید


