دستورالعمل مواقع اضطراری آلودگی هوا
وظایف و اقدامات ادارات و سازمان های مرتبط ،در وضعيت نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس  -شااص

ييييات

هوا از  101تا )150
صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران

 اًتمال ػشيغ پيامّا ٍ اعالػيِّاي دتيشخاًِ واسگشٍُ ؿشايظ اضطغشاس آلطَدگ ّطَا ٍ تَكطيِّطا ٍ جلطة ّوىطاسي ٍهـاسوت ػوَه دس خلَف پشّيض اص الذاهات هٌجش تِ ايجاد آلَدگ َّا ،سػايت ًىات تْذاؿت ٍيظُ ؿطشايظ اضطغشاس
آلَدگ َّا ،واّؾ اػتفادُ اص ٍػايل ًمليِ ؿخل ٍ پشّيض اص ػفشّاي غيش ضشٍسيً ٍ ،ظايش آى.
وسارت آموسش و پزورش:
 اعالع سػاً تِ داًؾ آهَصاى ٍ اًجام الذاهات پيـگيشاًِ هاًٌذ واّؾ حضَس داًؾآهطَصاى دس فضطاي تطاص ٍ وطاّؾفؼاليت ّاي تذً .
پليس راهنمايي و راننذگي فزمانذهي انتظامي استان:
 اػوال لاًَى دس تشخَسد تا ٍػايل ًمليِ تا دٍد لاتل سٍيت تش اػاع تٌذ الف هادُ  01سػيذگ تِ تخلفات ساًٌذگ وٌتشل دليك تش هحذٍدُ عشح تشافيه دس ؿْشّاي وِ داساي هحذٍدُ هلَب تشافيه ٍ عشح واّؾ ّؼتٌذ.اػوال همشسات عشح واّؾ دس ول ؿْش (هٌغ تشدد خَدسٍ ّائ وِ دس عشح واّؾ ٍسٍدؿاى هوٌَع اػت دس ول ؿْشاػوال ؿَد )
 هٌغ تشدد واهيَى ّا دس ؿْش تجض حاهالى هَاد ػَخت ٍ فاػذ ؿذً تا سفغ ؿشايظ اضغشاس آلَدگ َّاادارات ،و ساسمان هاي دولتي ،نظامي و نهادهاي انقالب اسالمي:
– هٌغ فؼاليت ّاي تذً ٍ حضَس دس فضاي تاص هْذ وَدنّا اص عشيك اداسات تْضيؼت (ٍصاستخاًِّا ،ػاصهاى ّا ٍ ػايش
دػتگاُّاي دٍلت  ،ػوَه ٍ خلَك وِ الذام تِ تأػيغ هْذ وَدن ًوَدُاًذ ،هَظفٌطذ تطا اػطالم اداسات تْضيؼطت ،
ًؼثت تِ واّؾ فؼاليت هْذ وَدن الذام ًوايٌذ).
– اػتفادُ ووتشاص خَدسٍّاي دٍلت اص عشيك واّؾ هأهَسيت ّاي غيش ضشٍسي.
ضهزداريها:
– واّؾ ٍ يا جلَگيشي اص فؼاليت ّاي ػوشاً دس ػغح ؿْش وِ هَجة تـذيذ آلَدگ َّا ه گشدد.
– هوٌَػيت فشٍؽ هجَص سٍصاًِ ٍسٍد تِ هحذٍدُ عشح تشافيه.
– جلَگيشي اص سٍؿي هاًذى اتَتَع ٍ هيٌ تَعّا دس پاياًِّا ٍ تشهيٌالّاي هؼافشتشي ٍ اػوال لاًَى تا خَدسٍ ّطاي
هتخلف .
ساسمان حفاظت محيط سيست:
– پايؾ ٍ تـذيذ تشخَسد تا هٌاتغ آاليٌذُ هؼتمش دس هحذٍدُ پيشاهَى ؿْش.
وسارت بهذاضت ،درمان و آموسش پشضكي:
– اسائِ تَكيِ ّاي خَد هشالثت تشاي گشٍّْاي حؼاع ٍ ػوَم هشدم دس هَاجِْ تا آلَدگ َّا.

–ػشضِ هاػه تٌفؼ هتٌاػة تا ًَع آاليٌذگ َّا تشاي آى دػتِ اص واسوٌاى هؼتمش دس ػغح ؿْش وِ حضَس فيضيى
دس ػغح ؿْش تِ ػٌَاى ٍظيفِ خذهت آًْا هـخق ؿذُ اػت ،تِ اػتٌاد هادُ  10لاًَى واس جوَْسي اػاله ايطشاى،
هاًٌذ ًيشٍي اًتظاه ٍ پليغ ساَّس (اص عشيك اػتاًذاسي) ،واسوٌاى پايگاُّاي اٍسطاًغ (اص عشيك ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى
ٍ آهَصؽ پضؿى ٍ داًـگاُ ػلَم پضؿى ٍ خذهات تْذاؿت دسهاً اػتاى)ّ ،الل احوش (اص عشيك جوؼيت ّالل احوش
اػتاى) ،واسوٌاى ؿْشداسيّا دس اهَس فضاي ػثض ٍ خذهات ؿْشي (اص عشيك ؿْشداسيّطا) ،تاصسػط هحطيظ صيؼطت ٍ
هَاسد هشتثظ (اص عشيك ػاصهاى حفاظت هحيظ صيؼت).
تبصزه  –1وليِ دػتگاُّاي وِ ًيشٍي اًؼاً دس هؼشم آلَدگ داسًذ ،اص هحل تأهيي اػتثاسات خَد ًؼثت تطِ تْيطِ
هاػهّاي اػتاًذاسد تأييذ ؿذُ هزوَس تشاي ايي افشاد الذام ه ًوايٌذ.
تبصزه  –2تؼييي ًَع هاػه ٍ اعالع سػاً دس ايي صهيٌِ تش ػْذُ ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿى ه تاؿذ.
تبصزه ً –3ظاست تش ػشضِ هاػهّاي اػتاًذاسد دس داسٍخاًِّا ٍ هشاوض هجاص كَست ه پزيشد.
وسارت ورسش و جوانان
– اعالع سػاً هٌاػة تشاي واّؾ فؼاليت ّاي تذً دس هحيظ ّاي تاص.
وظايف و اقذامات ادارات و ساسمان هاي مزتبط ،در وضعيت قزمش (ناسالم برزاي همرگ گزوههرا  -ضراص
كيفيت هوا اس  151تا  ،)222عالوه بر اقدامات وضعيت نارنجی ،اقدامات ذیل را انجام میدهند:

پليس راهنمايي و راننذگي فزمانذهي انتظامي استان:
ط وٌتشل هضاػف هحذٍديتّاي ًَػ ٍ صهاً تؼييي ؿذُ تشاي خَدسٍّا ٍ هَتَسػيىلتّا دس هحطذٍدُّطاي تشافيىط
هلَب ٍ يا ول هحذٍدُ ؿْش.
تبصزه  –1هحذٍدُّا ،ػاػات هوٌَػِ ٍ خَدسٍّاي هجاص ه تايؼت لثالً ٍ تشاػاع آييي ًاهطِ اجشايط تثلطشُ هطادُ 7
لاًَى َّاي پانً ٍ ،يض ضَاتظ هادُ  01لاًَى سػيذگ تِ تخلفات ساًٌذگ (وِ دس يىلذ ٍ دّويي جلؼِ ؿَساي ػال
ّواٌّگ تشافيه ؿْش ّاي وـَس هلَب ؿذُ اػت) ،تؼييي ؿذُ ٍ اعالع سػاً الصم كَست گشفتِ ٍ هشصّاي هحذٍدُ
تا ػالئن ،تاتلَّا ٍ يا ػايش سٍؽّاي هٌاػة هـخق ؿذُ تاؿذ.
 اػوال لاًَى دس تشخَسد تا ٍػايل ًمليِ تا دٍد لاتل سٍيت تش اػاع تٌطذ الطف هطادُ  01سػطيذگ تطِ تخلفطاتساًٌذگ
ط اػوال تشدد ًَتت (صٍج يا فشد ٍ ،يا ديگش سٍؽّا) وليِ خَدسٍّا دس يى اص هحذٍدُّاي هلَب.
تبصزه  –2ؿْشداسيّا ٍ اداسات ول حول ٍ ًمل ٍ پاياًِّاي ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػطاصي هَظطف ّؼطتٌذ اص تطشدد ٍػطايل
حول ٍ ًمل ػوَه (هيٌ تَع ،اتَتَعٍ ،ى ،تاوؼ ) وِ آاليٌذگ لاتطل سؤيطت داسًطذ ،اص هحطل تَلفگطاُّطا (هاًٌطذ
پاسويٌگّاي ؿثاًِ اتَتَعّاي ؿشوت ٍاحذ) ٍ پاياًِّاي حول ٍ ًمل تشٍى ؿْشي خَدداسي ًوايٌذ.

تذكز– گـت اًتظاه  ،گـت اتَتَعساً ٍ تاوؼ ساً  ،هإػؼات تاوؼ ػشٍيغ ،خَدسٍّاي فَسيتّطاي پضؿطى ٍ
پضؿىاى ،جاًثاصاى ٍ تيواساى خاف ،خَدسٍّاي اهذاد (آتؾًـاً  ،اهذاد آب ،تشق ،گاص ،پؼت ٍ هخطاتشات) ٍ خَدسٍّطاي
حول صتالِ ؿْشداسيّا اص هحذٍديتّاي اػوال ؿذُ دس ايي ؿشايظ هؼتثٌ ه تاؿٌذ.
ضهزداري ها:
 اػتفادُ اص اهىاًات ػاهاًِ َّؿوٌذ وٌتشل چشاغْاي ساٌّوائ تشاي واّؾ وطاس وطشد دس جطاي خطَدسٍ ّطا دستماعغ ّا
ط جلَگيشي اص اًجام وليِ فؼاليتّاي ػوشاً وِ هَجة تـذيذ آلَدگ َّا ه ؿَد؛ هاًٌذ ػاخت ٍ ػاصّاي ؿطْشي ٍ
پشٍطُّاي ػوشاً ؿْشداسي.
وسارت بهذاضت ،درمان و آموسش پشضكي:
– اػتمشاس پايگاُّاي ػياس اٍسطاًغ ٍ ّالل احوش تا جاًواي هٌاعك آلَدُ تش ٍ پشتشدد تِ هٌظَس واّؾ صهاى دػتشػط
تِ پايگاُّا.
وسارت آموسش و پزورش:
ط تؼغيل هشاوض پيؾ دتؼتاً  ٍ ،وليِ هماعغ تحليل آهَصؿ .
وسراتخانگها و نهادها و ساسمان هاي دولتي و عمومي و صصوصي و اصناف:
ط تأخيش دٍ ػاػتِ دس ؿشٍع واس هشاوض اداسي دٍلت ٍ تخؾ اداسي ًْادّا ٍ ػطاصهاى ّطاي ٍاتؼطتًِْ ،ادّطاي ػوطَه ،
خلَك ٍ اكٌاف.
ط واّؾ دٍ ػاػتِ دس پاياى واس هشاوض اداسي دٍلت ٍ تخؾ اداسي ًْادّا ٍ ػطاصهاى ّطاي ٍاتؼطتًِْ ،ادّطاي ػوطَه ،
خلَك ٍ اكٌاف.
ط تؼغيل هْذ وَدنّا اص عشيك اداسات تْضيؼت (ٍصاستخاًِّطا ،ػطاصهاىّطا ٍ ػطايش دػطتگاُّطاي دٍلتط  ،ػوطَه ٍ
خلَك وِ الذام تِ تأػيغ هْذ وَدن ًوَدُاًذ ،هَظفٌذ تا اػالم اداسات تْضيؼت ً ،ؼثت تِ تؼغيلط هْطذ وطَدن
الذام ًوايٌذ).
ط هَافمت هذيشاى تا هشخل اٍلياء وَدواً وِ تِ هْذ وَدن ه سًٍذ ٍ داًؾ آهَصاى هـطوَل تطِ تحلطيل دس هشاوطض
پيؾ دتؼتاً  ،دتؼتاىّا ٍ دتيشػتاىّا.
ط تْيِ ٍ تَصيغ ٍ الضام اػتفادُ اص هاػه اػتاًذاسد تَػظ واسوٌاً وِ حضَس فيضيى دس ػغح ؿْش تطِ ػٌطَاى ٍظيفطِ
خذهت آًْا هـخق ؿذُ اػت (هاًٌذ ساٌّواي ٍ ساًٌذگ ٍ ؿْشداسي).
– هَافمت تا دسخَاػت هشخل تشاي وليِ افشاد داساي هـىل تٌفؼ ٍ للث تِ تـخيق ٍاحذ هشتَط.
ساسمان حفاظت محيط سيست ،وسارت صانگهاي صنعت و معذن و تجارت ،نيزو و نفت:
ط ّواٌّگ تشاي تؼغيل هَلت ٍاحذّاي كٌؼت  ،واسخاًِّا ٍ هشاوض هإثش دس تـذيذ آلَدگ َّا (فْشػطت ٍاحطذّاي
آاليٌذُ كٌؼت هَثش دس تـذيذ آلَدگ َّا تَػظ اداسُ ول هحيظ صيؼت اػتاى تْيِ ه ؿَد).
تبصزه  –1دسكَست ػذم توىيي ،تشاتش هادُ  01لاًَى َّاي پان الذام خَاّذ ؿذ.

تبصزه  –2اػتفادُ اص ػَخت هايغ دس ًيشٍگاّْا ٍ كٌايغ هوٌَع ه تاؿذ.
ضزكتها و ساسمانهاي حمل و نقل همگاني (اتوبوسزاني ،تاكسيزاني ،متزو ،قطار ضهزي و ضزكتهاي حمل
و نقل تحت پوضص ضهزداريها):
ط تغثيك ػاػات واس حول ٍ ًمل ّوگاً تا ػاػات واس اداسي ٍ هشاوض آهَصؿ تؼييي ؿذُ تَػظ واسگشٍُ ؿشايظ ٍيطظُ
آلَدگ َّا.
ط تِواسگيشي حذاوثش تَاى ًاٍگاى حول ٍ ًمل ّوگاً دس جاتِجاي هؼافش )تا لحاػ ًوَدى ػالهت واهطل خَدسٍّطاي
هَجَد).
وسارت ورسش و جوانان
 تؼغيل هؼاتمات هْن ٍسصؿ ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًاى تِ ًحَي اعالع سػاً ه ًوايذ تا اص فؼاليت ّاي ٍسصؿ (اػن اص اًفشاديّ ،وگاً ٍ تاؿگاّ )دس هحيظ ّاي تاص جلَگيشي ؿَد.
وظایف و اقدامات ادارات و سازمان های مرتبط ،در وضعيت بنيش (بسيار ناسالم  -شاص

ييييت هاوا از  201تاا ،)300

عالوه بر اقدامات وضعيت قرمس ،اقدامات ذیل را انجام میدهند:

پليس راهنمايي و راننذگي فزمانذهي انتظامي استان:
ط اػوال لاًَى دس تشخَسد تا ٍػايل ًمليِ تا دٍد لاتل سٍيت تش اػاع تٌذ الف هادُ  01سػيذگ تِ تخلفات ساًٌذگ
تبصزه  –1هَاسد اػتثٌاء وِ ًياص تِ تشدد داسًذ (هاًٌذ تيواساى ٍ ػايش هَاسد) ،تِ تـخيق ػَاهل ساٌّوطاي ٍ ساًٌطذگ
هجاص تِ تشدد ه تاؿٌذ.
تبصزه  –2تِ تـخيق واسگشٍُ ّوطاٌّگ ؿطشايظ اضطغشاس آلطَدگ ّطَا ،حوطل ٍ ًمطل ّوگطاً ٍ اهطذادي ،اػطن اص
اتَتَعّاي ؿشوتّا ٍ ػاصهاىّاي اتَتَعساً  ،تِ ػالٍُ اتَتَعّا ٍ هيٌ تَعّاي تحت پَؿطؾ آًْطا ،تاوؼط ّطا ٍ
هإػؼات تاوؼ ػشٍيغ (تاوؼ تلفٌ ) هجاص تِ تشدد ٍ جاتِجاي هؼافشاى ه تاؿٌذ.
تبصزه ٍ –3صاست دفاع ٍ پـتيثاً ًيشٍّاي هؼلح ،ؿشوتّاي ػوشاً ٍاتؼتِ تِ ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصي ٍ ؿْشداسيّا
ًيض هلضم تِ اجشاي هلَتات ايي تٌذ ه تاؿٌذ.
وسراتخانگها و نهادها و ساسمان هاي دولتي و عمومي و صصوصي:
ط تؼغيل هَلت وليِ هشاوض هَسد اؿاسُ دس تٌذ  5ؿشايظ لشهض ،تِ اػتثٌاء هشاوض ًظطاه  ،اًتظطاه  ،تْذاؿطت دسهطاً ،
تيواسػتاىّا ٍ هشاوضي وِ دس سٍصّاي تؼغيل الصم اػت تِ فؼاليت خَد اداهِ دٌّذ.
– تؼغيل هَلت وليِ هشاوض آهَصؿ  ،فٌ حشفِايٌّ ،شػتاىّا ٍ داًـگاّ (دس تواه هماعغ تحليل ٍ آهَصؿ ).
تذكز– ًْادّا ٍ ػاصهاىّاي وِ ٍظيفِ خذهات سػاً سا تِ هشدم داسًذ ،تشتيث اتخطار هط ًوايٌطذ وطِ ايطي تؼغيلط
ووتشيي هـىالت سا تشاي ؿْشًٍذاى ايجاد وٌذ.

 تؼغيل سٍيذاد ّاي هْن فشٌّگ ٍ ٌّشي وِ تاػث تشدد ؿْش ًٍذ اى ه گشدد.وسارت ورسش و جوانان
– جلَگيشي اص وليِ فؼاليتّاي ٍسصؿ  ،اػن اصاًفشاديّ ،وگاً ٍ تاؿگاّ  ،دس ػغح ؿْش ٍحَهِ آى ،چِ دس فضاي تاص
ٍ چِ دس فضاي تؼتِ.
وظایف و اقدامات ادارات و سازمان های مرتبط ،در وضعيت قهوهای (صطرناک  -شاص

ييييت هوا از  301به باال)

– ػذم تشدد وليِ خَدسٍّاي پالن ؿخل ٍ دٍلت (تِ جض هَاسد داساي هجَص) دس ػغح ؿْش.
– تؼغيل ٍاحذّاي كٌؼت ٍ تَليذي ٍ تجاسي اثشگزاس تش تـذيذ آلَدگ َّاي ؿْش دس هحذٍدُ ؿطْشي ٍ حَهطِ (تطِ
اػتثٌاي ًيشٍگاُّاي گاصي).
– تؼغيل اكٌاف ،تٌگاُّاي التلادي ،ؿشوتّا ٍ تخؾّاي خلَك .
تذكز– ًْادّا ٍ ػاصهاىّاي وِ ٍظيفِ خذهات سػاً سا تِ هشدم داسًذ ،تشتيث اتخار ه ًوايٌذ وطِ ايطي تؼغيلط ّطا
ووتشيي هـىالت سا تشاي ؿْشًٍذاى ايجاد وٌذ.

