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پيوست:

جناب آقاي دكتر انجم شعاع
معاون محترم حقوقي ،پشتيباني و مجلس
موضوع :پروتكل بهداشتي برگزاري مانورهاي تمريني آموزشي سال ١١
با سالم و احترام،
به استحضار میرساند براساس تجربیات به دست آمدد ا ذشتدته ،احتلداق و دوا حدواده در در
ترایطی ملکن بود و به لین ترتیب آمادذی برای مهار بحران ا و ترایط اضدطراری احتلدا ی ضدروری
است .ا مهلترین روش ای اطلینان بخش برای آمادذی ،برذزاری مانور به ویده مانور دای للایداتی در
کشور است .اين دفتر در راستای تقویدت تدوان یندی و مددیریتی و نیدز ایدزایش داندش مددیریت بحدران
در صنعت آب و برق کشور ،برنامه ای مورد نیا برذزاری مانور ای تلرینی آمو تدی را ا بهلدنمدا 89
تدوین و جهت اجرا به استان ای برذزار کنند ابالغ نلود است .اجرای مانور دای یداد تدد در تدرایط
مواجهه کشور با ویروس کووید  ،98میتواند توان رویارویی با حواده به ویه حواده ترکیبی را تقویدت

نلاید .به لین منظور و برای تطبیق ترایط انتشار ویروس با یرایند برذزاری مانور ا" ،پروتکل بهداشتی

کوید  91برگزاری مانورهای تمرینی آموزشی مناطق ششگانه کشور" و ضلائم آن جهدت مرالدات در
مانور ا و به دنباق آن جهت بهر برداری در سایر حواده و بحران ای احتلا ی تنظیم و تدوین ذردید که
خوا شلند است دستور یرمایید بنحو مقتضی و با تاکید بر جایگا مسئو یتی یر ،جهت اجرا ابالغ ذردد.

"مسئو یت نظارت بر اجرای پروتکل و ضلائم آن به ترتیب بر لهد رئیس ستاد مددیریت بحدران اسدتان
برذزار کنند مانور (رئیس تورای لا نگی مددیران لامدل صدنعت آب و بدرق اسدتان و مددیران دیداتر
مدیریت بحران ،پدایند غیرلامل و  HSEکایه ترکت ای صنعت آب و برق حاضر در مدانور (میزبدان و
مهلان خوا د بود"
ميثم جعفرزاده
مديركل دفتر مديريت بحران و پدافند
غيرعامل
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