دستورالعمل آمادگي مناطق در روز طبيعت (  31فروردین)
-1

اػتمشاس اجشائیبت ؿٟشداسی  ٚیٍبٖ ٞبی ٚیظ٘ ٜیشٚی ا٘تظبٔی دس ػغح پبسوٟبی ؿٟش تٟشاٖ

-2

٘لت اجبق ٞبی ػیبس  ٚتٟیٞ ٝیضْ جٟت پبسوٟبی جٍّٙی ثٙٔ ٝظٛس سفب ٜؿٟش٘ٚذاٖ  ٚجٌّٛیشی اص ثشٚص خغشات ٘بؿی
اص آتؾ ػٛصی.

-3

٘ظبفت وبُٔ پبسوٟبی ؿٟشی  ٚجٍّٙی.

-4

اػتمشاس ٔخبصٖ ٔٛلت صثبِ ٝدس ٔمبثُ دسة ٚسٚدی پبسوٟب ٔ ٚحّٟبی ٔٙبػت ٔٛجٛد دس پبسوٟب.

-5

تبٔیٗ ویؼ ٝصثبِ ٝجٟت اػتفبد ٚ ٜسفب ٜحبَ ؿٟش٘ٚذاٖ.

-6

٘لت ػشٚیغ ٞبی ثٟذاؿتی ػیبس دس پبسوٟبی ثضسي جٍّٙی.

-7

٘لت تبثّٞٛبی ٞـذاس دٙٞذ ٜدس پبسوٟبی ؿٟشی  ٚجٍّٙی.

-8

آٔبد ٜػبصی ٕ٘بصخب٘ٔ ٚ ٝؼبجذ دس پبسوٟبی ٔٙغم ٝای  ٚفشأٙغم ٝای.

-9

وٙتشَ ثٟذاؿت ثٛفٞ ٝبی اسائ ٝدٙٞذٛٔ ٜاد غزایی دس پبسوٟب.

-11

تبٔیٗ آة آؿبٔیذ٘ی جٟت اػتفبد ٜدس پبسوٟبی جٍّٙی فبلذ آة آؿبٔیذ٘ی

-11

جٌّٛیشی اص ٚسٚد غیش ٔجبص دػتفشٚؿبٖ  ٚایجبد ٔٛا٘ع فیضیىی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛصیع ٔٛاد غزایی غیشثٟذاؿتی.

-12

ثشٌضاسی ٕ٘بص جٕبعت دس پبسوٟبی ثضسي ػغح ؿٟش تٟشاٖ.

-13

پیؾ ثیٙی  ٚاػتمشاس عٛأُ ػذ ٔعجش دس اعشاف پبسوٟب ثٙٔ ٝظٛس پیـٍیشی اص عشضٛٔ ٝاد غزایی ثذ ٖٚویفیت  ٚػذ ٚ
اؿغبَ ٔعبثش عٕٔٛی دس پبسوٟب.

-14

پیؾ ثیٙی  ٚثىبسٌیشی تٕٟیذات الصْ دس خلٛف آٔبد ٚ ٜپبوؼبصی وبُٔ پبسوٟب دس سٚص  12فشٚسدیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ حضٛس
٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  ٚأىب٘بت الصْ جٟت اسائ ٝخذٔبت  ٚپبوؼبصی ٔحیظ پبسن حیٗ اػتفبدٔ ٜشدْ ٟ٘ ٚبیتب پیؾ ثیٙی
أىب٘بت الصْ دس خلٛف پبوؼبصی وبُٔ ٔحٛع ٝپبسوٟب  ٚفضبی ػجض  ٚخیبثبٖ ٞبی اعشاف ث٘ ٝحٛی و ٝدس سٚص 14
فشٚسدیٗ ٚضعیت ث ٝحبِت اِٚی ٚ ٝعبدی ثشٌشدا٘ذ ٜؿٛد.

 -15تٛصیع ثشٚؿٛس  ٚالالْ فشٍٙٞی  ٚعّٕىشدی ؿٟشداسی تٟشاٖ ٕٞضٔبٖ ثب حضٛس ٔشدْ .
-16

ٕٞىبسی دس ثشٌضاسی ٔشاػٓ ٚیظ ٜسٚص جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ػبیش ثش٘بٔٞ ٝبی حٛص ٜاجتٕبعی  ،فشٍٙٞی دس
ػغح پبسوٟب  ٚفضبی ػجض جٍّٙی  ٚعٕٔٛی.

 -17پیؾ ثیٙی تب٘ىش آة  ٚتبٔیٗ آة ٔٛسد ٘یبص ؿشة  ٚؿؼتـٛی ؿٟش٘ٚذاٖ.

 -18ثبصدیذ اص ػغح وّی ٝپبسوٟب  ٚفضبی ػجض ث ٝفٛسیت تٕبْ ثب ٕٞىبسی ػبصٔبٖ آتؾ ٘ـب٘ی  ٚؿٙبػبیی ٘مبط خغش٘بن ٚ
حبدث ٝخیض احتٕبِی  ٚالذاْ جذی ٛٔ ٚثش  ٚفٛسی دس جٟت سفع آٖ.
-19

ّٔجغ ثٛدٖ وّی ٝوؼب٘ی و ٝدس اجشای ٚظبیف ؿٟشداسی ٘مؾ ٔ ٚؼئِٛیت داس٘ذ ثِ ٝجبع فشْ  ٚاتیىت ؿٙبػبیی ... ٚ

-21

ٕٞىبسی ثب ػبصٔبٖ ٔیبدیٗ ٔی ٚ ٜٛتش ٜثبس دس سا ٜا٘ذاصی  ٚعشضٔ ٝشوض ٔٛلت ٔی ٚ ٜٛتش ٜثبس ٔٛسد ٘یبص ؿٟش٘ٚذاٖ دس
ػغح پبسوٟبی جٍّٙی  ٚفشأٙغم ٝای.

-21

ٕٞبٍٙٞی ٕٞ ٚىبسی ثب اٚسطا٘غ ؿٟش ػبِٓ  ،اجشائیبت  ٚآتؾ ٘ـب٘ی دس اػتمشاس ٘یش ٚ ٚاویپ ٞبی ٔٛسد ٘یبص دس ػغح
ٔىبٖ ٞبی ٔٛسد ِضْٚ

 -22پخؾ اراٖ ٕٞ ٚىبسی الصْ دس ثشٌضاسی ٕ٘بص جٕبعت دس پبسوٟب .... ٚ
 -23ث بصدیذ  ٚآٔبدٕٛ٘ ٜدٖ وّی ٝػشٚیغ ٞبی ثٟذاؿتی ثبثت  ٚپشتبثُ  ٚپیؾ ثیٙی آة  ٚػبیش أىب٘بت ٔٛسد ٘یبص.
-24جٕع آٚسی ػشیع ػشؿب خٞ ٝبی خـه ٞشع ؿذ ٜاص خیبثبٟ٘ب ٔ ٚعبثش پبسوٟبی ؿٟشی  ٚجٍّٙی  ٚا٘تمبَ آٖ ثٔ ٝىبٖ
ٔٙبػت.
-25افضایؾ اویپٟبی ٌـتی ٔٛتٛس ػٛاس ٔجٟض ثٚ ٝػبیُ استجبعی  ٚخبٔٛؽ وٙٙذ ٜدػتی ثٙٔ ٝظٛس وٙتشَ  ٚآٌبٞی اص ٔٛلعیت
ٔحّی.
-26اػتمشاس  ٚثىبسٌیشی ٚا٘ت ٞبی ٔجٟض ث ٝتب٘ىشٞبی ِ 2111یتشی ثب پٕپ ٞبی فـبس لٛی  ٚؿیّٞ ًٙبی ٔ 51تشی دس
پبسوٟبی جٍّٙی ِٛیضاٖ  ،چیتٍش  ،ػشخ ٝحلبس  ٚوٞٛؼبس.
ٕٞ -27بٍٙٞی الصْ ثب ٔشاوض ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ؿٟشداسی  ٚاٚسطا٘غ ؿٟشداسی تٟشاٖ ثب ٔٙظٛس أذاد سػب٘ی دس ٔٛالع ضشٚسی.
ٕٞ-28بٍٙٞی الصْ ثب ػبصٔبٖ آتؾ ٘ـب٘ی  ٚخذٔبت ایٕ ٙی ثٙٔ ٝظٛس اػتمشاس حٛصٞ ٜبی آتؾ ٘ـب٘ی ثب تجٟیضات ٔٛسد ٘یبص
اعفبء حشیك دس ػغح پبسوٟبی ؿٟشی  ٚجٍّٙی.
ٕٞ -29بٍٙٞی ثب ٘یشٞٚبی ا٘تظبٔی جٟت وٙتشَ ٞش چ ٝثیـتش پبسوٟبی ؿٟشی  ٚجٍّٙی.
 -31جٕع آٚسی ثمبیب ٘ ٚخبِٞ ٝبی ػبختٕب٘ی  ٚتؼشیع دس اتٕبْ عّٕیبت عٕشا٘ی ٘یٕ ٝتٕبْ.
 -31سً٘ آٔیضی وّی ٝإِبٟ٘بی ٔٛجٛد دس پبسوٟبی ؿٟش  ٚجٍّٙی ا ٓٞاص ٘یٕىت  ،پبی ٝچشاغ ٚػبیُ ثبصی  ،ویٛػىٟبی
ٍٟ٘جب٘ی  ،ػغُ ٞبی صثبِ ٝثب ٔالحظبت صیؼت ٔحیغی  ٚحمٛق ؿٟش٘ٚذی.

 -32تعٛیض وّی ٝالٔپٟبی ػٛخت ٝپبی ٝچشاغٟب دس پبسوٟبی ؿٟشی  ٚجٍّٙی.
 -33سً٘ آٔیضی ػشٚیغ ٞبی ثٟذاؿتی  ٚسفع ٘ٛالق اص جّٕ ٝتٟٛی ، ٝؿّٞ ًٙبی دػتـٛیی ٞب  ٚؿیشٞبی آة ٔعیٛة.
٘ -34لت  ،تعٕیش ٔ ٚشٔت عالئٓ سإٙٞبیی  ٚسا٘ٙذٌی  ٚسً٘ آٔیضی ٌبسدسیّٟبی پبسوٟبی جٍّٙی ِٛیضاٖ  ،چیتٍش  ،ػشخٝ
حلبس  ٚوٞٛؼبس.
 -35وٙتشَ ػیؼتٓ كٛتی پبسوٟبی ؿٟشی  ٚجٍّٙی  ٚثشسػی ٚضعیت فشؽ ٞبی ٔؼبجذ ٔٛجٛد دس پبسوٟبی ؿٟشی ٚ
جٍّٙی.
 -36تٟی٘ ٚ ٝلت پالوبسدٞبیی ثب ٔضبٔیٗ ؿعبئش اػالٔی دس ٔعبثش اكّی پبسوٟبی ؿٟشی  ٚجٍّٙی ٕٞ ٚچٙیٗ پالوبسدٞبی
سإٙٞبیی ٔشاجعیٗ.
 -37اختلبف ٔىبٖ ٔٙبػت جٟت ظشفـٛیی ٞبی ٔٛلت.

