


 

 

 

 



 
 

 راهنمای فنی تأمین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهران: یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشك ستیز طیپژوهشكده مح

 ـ طبقه هشتم 1547به بلوار كشاورزـ پالك  دهیـ نرس یكارگر شمال ابانیـ خ تهران

 021ـ  88978398، دورنگار:  021ـ  88978399: تلفن

تهران به آدرس  یماندر یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ستیز طیپژوهشکده مح ینترنتیبه تارگاه ا راهنما نیبه ا یجهت دسترس

http://ier.tums.ac.ir )دییمراجعه نما، )بخش انتشارات. 
 

و مركز  (WHO)  حاضر ترجمه سند منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت راهنمای

استفاده تحت عنوان زیر بوده است و  2013در سال  (WEDC)مهندسی آب و توسعه 

 غیرتجاری از آن با ذكر دقیق منبع بصورت زیر بالمانع است:

Technical Notes on Drinking-Water, Sanitation and Hygiene in 

Emergencies. Prepared for WHO by WEDC.  Authors: Sam Godfrey and 

Bob Reed. Series Editor: Bob Reed. World Health Organization 2013. 

 

ترجمه توسط سازمان جهانی بهداشت و مركز مهندسی آب و توسعه  الزم به ذكر است كه این

ونه هیچگ و مركز مهندسی آب و توسعه ان جهانی بهداشتانجام نشده است. بنابراین سازم

 د.نمسئولیتی در قبال محتوا یا صحت مطالب ترجمه نشده ندار

 

، به سفارش مركز 1398از كشور در بهار  یعیدر مناطق وس لیراهنما بدنبال وقوع س نیا

دانشگاه علوم  ستیز طیوزارت بهداشت، توسط پژوهشکده مح ریواگ یهایماریب تیریمد

   .تهران ترجمه شده است یپزشک

http://ier.tums.ac.ir/


 
 

 بهداشت فردی در شرایط اضطراریراهنمای فنی تأمین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و 

 

یعی سیل قرار دارد و بالیای طب کشور ما همچون بسیاری از کشورهای دیگر دنیا در معرض انواع بالیای طبیعی چون زلزله و

شود و محتاج گروهی از مردم بالدیده از هم گسیخته می شیرازه زندگی عادی ال آنه دنبافتد و بهمه ساله در کشور ما اتفاق می

گردند. از جمله مهمترین نیازهای مردم در شرایط اضطراری بعد از وقوع بالیای طبیعی نیاز به های مختلف میکمک در زمینه

به های واگیر یتواند از بروز و شیوع بیمارآب آشامیدنی سالم و بهسازی محیط است که در کنار رعایت بهداشت فردی می

 جلوگیری نماید.نحو چشمگیری 

 توانند این شرایط راای برخوردار است که میتردید نظام بهداشتی کشور ما از کارشناسان، متخصصین و مدیران با تجربهبی   

، هاکنسینهای تز جمله نیازای به مردم بالدیده کمک کنند. وجود راهنمای فنی مناسب ابخوبی مدیریت و به نحو شایسته

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. واگیر هایمرکز مدیریت بیماری کارشناسان و مدیران بهداشتی بویژه در

خطرات مربوط به  از یناشدشواری  نی. ااست یعیطب یایبال ی هابخش نیترمشکلاز  یکافراد یبه اجساد  یدگیرس

مربوط باشد.  یاسیو س یاجتماع ،یروان اثراتتواند به یباشند، اما م یتواند جزئیمرات این خط زیرا ستیسالمت ن

تیت اولوو اقداما یدسته جمع یرهایبا مرگ و م مواجههمربوط به  یبهداشت میمفاه نکات فنی ارائه شده در این فصل،

 .ارایه می شود رد،یاجساد مورد توجه قرار گ نو دف یآورجمع یبرا یزیردر هنگام برنامه دیرا که با دار

های واگیر وزارت ، به سفارش مرکز مدیریت بیماری1398این راهنما بدنبال وقوع سیل در مناطق وسیعی از کشور در بهار 

، جم این راهنمامتر که بدینوسیله از شده است ترجمهتوسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،بهداشت

همچنین از  گردد.تشکر و قدردانی می تهرانعضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  کاظم ندافیقای دکتر آجناب 

 گردد.  دفتر یونیسف در ایران بخاطر حمایت از انتشار بموقع این اثر،  صمیمانه سپاسگزاری می

 

 دکتر محمد مهدی گویا                                                       دکتر کاظم ندافی                

 های واگیر                                     رییس پژوهشکده محیط زیسترییس مرکز مدیریت بیماری   

 مقدمه



 
 

یاضطرار طیدفن اجساد در شرا  

 

 

 صفحه                    عنوان 

 1-8      یدسته جمع یرهایمرتبط با مرگ و م یخطرات بهداشت

 2-8           هاتیاولو

  3-8        شود یدگیابتدا به افراد زنده رس

 3-8          کار یرویحفاظت از ن

 5-8           اجساد یابیباز

 6-8                      موقت اجساد ینگهدار

 7-8         اجساد لیو تحو ییشناسا

 9-8       مدت اجساد و دفن آنها یطوالن ینگهدار

 12-8          از بستگان یبانیپشت

 13-8      یاز مسائل بهداشت عموم یناش یاضطرار طیشرا

 13-8           افراد مفقود شده

 

 فهرست مطالب
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 از یناشدشواری  نی. ااست یعیطب یایبال  یهابخش نیترمشکلاز  یکافراد یبه اجساد  یدگیرس

 اثراتتواند به یباشند، اما م یتواند جزئیماین خظرات  زیرا ستیخطرات مربوط به سالمت ن

مربوط  یداشتبه میمفاه نکات فنی ارائه شده در این فصل،مربوط باشد.  یاسیو س یاجتماع ،یروان

 یزیردر هنگام برنامه دیرا که با دارتیو اقدامات اولو یدسته جمع یرهایبا مرگ و م مواجههبه 

 ارایه می شود. رد،یاجساد مورد توجه قرار گ نو دف یآورجمع یبرا

 

 یدسته جمع یرهایمرگ و م مرتبط با یخطرات بهداشت

شوند، یم یدمیپا ای یماریسبب ب ،ییاجساد، به تنها ادیتعداد ز نکهیبر ا یمبن یشواهد پزشک چیعامه، ه برخالف باور

. ندارند سالمت یبرا یجنگ( خطر ایتصادفات و  ،یعیطب یای)بال یاز حوادث تهاجم افتهیوجود ندارد. افراد نجات 

سالمت خطرناک  یبوده است، برا یدسته جمع یرهایمرگ و م علت یمسر یهایماریکه ب یطیافراد تنها در شرا نیا

 .باشندیم

یاضطرار طیاجساد در شرا ندف  
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 .است شده دیتاک اند،امدهین بوجود پزشکی هایدمیاپکه بر اثر  یاجساد با مرتبط هیانجام اقدامات اول بر فصل نیا در

در  .است شده مطرح 2006 سال در همکارانش و مورگانتوسط  ،فصل نیاز اطالعات ارائه شده در ا یعمده ا بخش

توجه قرار  موردالب این فصل را مط شودیم هیتوص دا  یشد ،دندارشرکت  اجساد ندفعملیات  صورتی که افرادی در

 .دهند

 هاتیاولو

اهد مرگ و ش زانیاز دست دادن عز یروان بیآس ،فاجعه کیبازماندگان  یسالمت یبرا هیاول ینگران ب،یاز آس فراتر

است، اما عجله  تیاجساد در اسرع وقت حائز اهم یآورجمع لیدل نی(. به هم1-8است )شکل  عیوس اسیدر مقبودن 

 .شودینم هیو توص ستین یآنها ضرور ندر دف

 

 زانیعز مرگاز  یناگوار ناش طیشرا. 1-8 شکل
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 شود یدگیرس زنده افراد به ابتدا

ها یانبه خاطر نگر دینبا برای افراد زنده نجاتعملیات به افراد زنده داده شود. جستجو و  دیبا تیموارد، اولودر همه 

مقابله با آنها  ی( که برامارستانیب یهاو تخت آمبوالنس)مانند  یبهداشت خدماتمنابع  ایو  شدهفوت در مورد  افراد 

 .بیفتدصورت نگیرد و یا به تعویق شود، یاستفاده م

 کار یرویحفاظت از ن

جستجو و نجات  یهامیت جامعه نجات، داوطلبان، و از ییهاتوسط گروه یاغلب به صورت خود به خود اجساد یابیباز

 دیبا نیو چکمه بپوشند. آنها همچن مانند دستکش فردی تمحافظ زاتیتجه دیبا یابیباز یهامیت شود.یانجام م

 .ندیبه اجساد با صابون بشودست زدن  را بعد از شانیدستها

 

شود کارکنان را در برابر  یسع شوند. یمواجه م یخطرناک با خطرات یهاطیکار در مح لیبدل نیهمچن یابیباز یهامیت

 (.2-8)شکل  شودحاصل  نانیاطم ب،یآس طیدر شرا یپزشک یهاو درمان هیاول یهاکمک وجودو از  نهیکزاز واکس
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 هیاول یهاکمک تی. ک2-8 شکل

یات ماثر نیداشته باشد. ا یابیباز میت یاعضا یبر سالمت روان یجد ریتاث تواندیم ،اجساد ادیتعداد ز ییجا به جا

 سیستمنابراین ببعد از حادثه رخ دهد.  یلیخ ایاست بالفاصله بعد از وقوع و  ممکنداشته باشد و  یتوانند انواع مختلف

 (.3-8)شکل  آماده باشد افتد،یمکه اتفاق  در زمانیکه اثراتاین  با مقابله یبرا دیبا یبهداشت

 

 یابیباز می. مراقبت از ت3-8 شکل
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 اجساد یابیباز

 یهاشوند. کمک یابیباز ،به بازماندگان یکمک رسان یهاتیفعالوقفه در  جادیبه سرعت و بدون ا ستیبایم اجساد

مربوطه  یهاسهیکدر  ستیبایماجساد  بر بازماندگان کاهش داده شود. یروان اثراتو  ییشناسا عا  یسر بخش بهبود

مواد موجود در محل  ریسا ایکفن و  ،یکیپالست یهاورقه از ،نباشنددر دسترس  هاسهیک نیا اگر قرارداده شوند و

د. نگرفته شو نظر مجزا در جسد بعنوان ستیبایمو پاها  هادستبدن مانند  شده جدا اعضای .(4-8)شکل  استفاده شود

 . اده شوددمطابقت  در محل حادثه با هم هابدنشده  قطع اعضای بایستنمیالزم به ذکر است که 

 

 یا کفن های مخصوصاجساد پوشیده شده در کیسه. 4-8 شکل

 

 یامدهایکمک کرده و ممکن است پاجساد  ییبه شناسا نیا شود. ینگهدار خودشان کنار در دیبا افراد یشخص لیوسا

 بازماندگان داشته باشد. یبرا یو قانون یروان

محل  اتیجزئ ،نشان داده شده است 1-8نکته آنچه که در  مشابه یفرم از ، با استفادهشودمی افتی جسدیکه  یهنگام

نموده  یضد آب کپ یهابرچسب یآن را رو ،داده جسدشماره منحصر به فرد به  کیهمچنین  .دیینما ثبترا  خیو تار
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 جسدکه  یبرداشته شود تا زمان دیها نبابرچسبالزم به ذکر است که . دییآن متصل نما یو آن را به بدن و ظرف حاو

 گرفته شود. لیتوسط بستگان تحوفرد فوت شده 

 اجساد موقت ینگهدار

تا زمان حداقل در صورت امکان . کندیم شدن هیتجز به شروع ساعت 48 تا 12 جسد طی گرم، یهوا و آب در

دار مخصوص خچالی هاینریکانت .داری کردنگه گرادیدرجه سانت 4تا  2 نیب یرا در دما آنبایست می ،جسد ییشناسا

 امکان نیکه ا ی. درصورتکنند نگهداریرا  جسد 50تا توانند می یرانیکشت یهامورد استفاده شرکت ،حمل و نقل

متر از هر منبع  200حداقل با فاصله ، متر 5/1با عمق  ایترانشهبدین منظور است.  یبعد نهیگز نینباشد، دفن موقت بهتر

از یکدیگر قرار متر  4/0با فاصله  را اجساد و دییحفر نما ینیزمریز آبهای ایستابی سطح تر ازباال متر 2آب و حداقل 

متفرد به طور واضح عال منحصر به ییشناسابا شماره  نیسطح زم در جسدهر  تیموقعبایست می(. 5-8)شکل دهید 

 1شود. یگذار

                                                           
 .از احکام فقهی اسالمی تبعیت شود یرداموباید در چنین ، در جاییکه مسلمانان زندگی می کنند از جمله کشور ما -1 
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 اجساد دفن موقت یبرا سازی محل. آماده 5-8شکل 

 

 تحویل اجسادو  ییشناسا

 ییشناسا یابیبه محض باز ستیبایگرم، م یهوا د به خصوص در آب ونشویم هیبه سرعت تجز اجسادکه  ییاز آنجا

یژگیکرده تا و زیتم یرا به اندازه کاف بایست جسدمیبدین منظور . (2-8نکته ) شود گرفته جسد از یعکس و شوند

ت. لباس اس تیروهر عکس قابل  در ییکه برچسب شناسا دیعکس قابل مشاهده باشد و مطمئن شو در یدیکل یها

 لی( تکم2006مورگان ) 1 مهیمانند ضم یی. فرم شناسادیکن رهیتعلقات ذخمتمام  باو آن را  داده قراربدن  یرا بر رو

 شود.
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اجساد یبرا. شماره ارجاع منحصر به فرد 1-8 نکته  

شود. یم هیتوص ریموارد ز منحصر به فرد داشته باشد. ارجاعشماره  دیاز آن با یهر بخش ایهر جسد و   

+ محل یابنده/ شخص  میجسد + ت شماره  

 

:مثال  

 A - 001میت -سنجوان ایکلون

ای  

 P. Sribanditmongkol-001 -ییما انگیش مارستانیب

 

 یابید که نشان دهنده محل بازنشماره ارجاع منحصر به فرد داشته باش دی: در صورت امکان، تمام اجساد بامحل

ن قرارگرفته در آ نگهداری ای ییشناسا یکه جسد برا یآن، از مکان یناشناخته است، به جا یابیاست. اگر مکان باز

 .، استفاده شوداست

 

 .جسد یرو میت ای: شماره فرد یابیباز/فرد میت

 (کیشماره  جسد=  001اجساد در هر محل )به عنوان مثال،  یبیجسد: شمارش ترت شماره

 فرمدر  دیبا زیناند، کرده دایکه آن را پ یسازمان ایو فرد  هشد دایدر مورد زمان و مکان جسد پ شتری: اطالعات بنکته

 ثبت شود. جسد به مربوط

 .(2006) همکاران و مورگان: منبع

 

 حداقل به را یعاطف استرس دیکن یسع. است کننده ناراحت اریبس اجساد ادیز تعداد انیم از دوست کی ییشناسا

 یبصر ییاشناس. دیینما استفاده شناسایی یندآفر یمقدمات مرحله یبرا خوب تیفیک با ییهاعکس از ابتدا،. دیبرسان
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 ای داده دست از را خود شکل جسد کهیزمان بخصوص ،ستین روش نیمعتبرتر شهیهماگرچه  است، روش نیترساده

 .شودیم جامان ژهیو عالئم ییشناسا ای و یشخص لیوسا از استفاده با ییشناسا اتمام شهیهم. است شدن هیتجز حال در

 مانند علمی هایروش توسط ستیبایم باشند،یم هیتجز حال در ای اندداده دست از را خود شکل بشدت که یاجساد

 .شوند ییشناسا یدندانپزشک سوابق به ارجاع ای و DNA آزمایش

 دنشو داده لیحوت ی که سند شناسایی رسمی ارائه نمایندبستگان به تنها دیبا اجساد شد، انجام یرسم ییشناسا کهیزمان

 دیبا ند،ه انمود یآورجمع را خود بستگان اجساد که یافراد اطالعات بایست گواهی فوت صادر شود. همچنینو می

 .شود ثبت

 آنها ندف و اجساد مدت یطوالن ینگهدار

 هر یانسان هیاول حقوق از (.6-8 شکل) 2باشد هیتوج قابل تواندیم ناشناس اجساد یگروه دفن نادر، موارد در تنها

 موارد نیا انجام عدم. گردد دفن یمحل رسوم و آداب با مطابقباید  واست  فوت یگواه او و صدور ییشناسا یمتوف

 .شود مدت بلند یروان مشکالت به منجر تواندیم و شده بستگان یشانیپر سبب

 

 

 

                                                           
 .احکام فقهی اسالمی تبعیت شوداز  یرداموباید در چنین ، در جاییکه مسلمانان زندگی می کنند از جمله کشور ما -2 
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اجساد یگروه دفن. 6-8 شکل  
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اجساد یبصر ییشناسا یبرا ازین مورد ریتصو حداقل. 2-8 نکته  

 

  
 

   
 

 

بدن کل صورت  

 باالتنه

 هتن نییپا



 
 

ر دفردی و بهداشت  محیط آب آشامیدنی، بهسازی تأمینفنی  راهنمای

 شرایط اضطراری
 

 

 

 اضطراری شرایط در اجساد دفن 8-12           

8 

 یاجساد یراب مدت یطوالن ینگهدار. دنشو داده لیتحو بستگان به یینها دفن یبرا دیبا شده ییشناسا اجساد تمام

 رفتن نیب از سبب هاروش ریسا رایز شودیم محسوب ارجح روش عنوان به دفن. است ازین مورد اند،نشده ییشناسا که

 .شوندیم ندهیآ در ییشناسا یبراالزم  مدارک و شواهد

. شوند مدفون یمحل سنت و رسوم طبق و شده یگذارنشانه یگورها در ی زمینمتر 5/1-3 عمق در ستیبایم اجساد

 1-8 دولج در آب منابع از فاصله حداقل. رندیگ قرار استفاده مورد دیشد عیفجا در دیبا فقط یجمع دسته یگورها

 .است شده داده نشان

 خاک به است، لمتص آن محفظه و جسد به که خود به منحصر شماره با دیبا جسد د،یباش داشته ادی به

 .شود سپرده

 بستگان از یبانیپشت

 مطلع زانشانیعز سرنوشت از دهید بیآس یهاخانواده نکهیا. رندیگ قرار احترام مورد شهیهم دیبا سوگوار و یمتوف

 اما ،ضروری است یمذهب و یفرهنگ یازهاین توجه به. شود انجام دیبا یدلسوز و مراقبت .است تیاهم حائز باشند،

 .شود داده دیبا شود، شتریب اندوه و غم سببچه  اگر یحت مرگ، طیشرا مورد در صادقانه و قیدق اطالعات

 

 آب منابع تاگورهای دسته جمعی  فاصله حداقل. 1-8 جدول

  اجساد تعداد آب منبع تا فاصله

 متر 200

 متر 250

 متر 350

 متر 350

 کمتر ای 4

 60 تا 5

 شتریب ای 60

 مترمربع100 هر در جسد 120

 .باشد ینیرزمیز یآبها ایستابی سطح تر ازباال متر 2 حداقل دیبا قبر کف: توجه
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 ناشی از مسائل بهداشت عمومی یاضطرار طیشرا

، اما افتدیم اتفاق ندرت بهشود یم یدسته جمع ریکه باعث مرگ و م یبهداشت عمومناشی از  یاضطرار طیشرا

-8 دولج انجام شود. در دیخطر انتقال عفونت با لیهنگام دست زدن به جسد به دل دی، مراقبت شدرخ دهدکه  یزمان

 یبرا ازیشود، ارائه شده است. اقدامات مورد نیاجساد منتقل م قیکه در آنها عفونت از طر ییهایماریب ستیل 2

 :یاما به طور کل ،متفاوت است یماریهر ب یاز عفونت برا یریشگیپ

 محافظ بپوشند یهادستکش، ماسک، چکمه و لباس دیکارکنان سردخانه با. 

 شوند یمناسب نگهدار هیخنک با تهو طیدر شرا ستیبایاجساد م. 

 3اجتناب شود دیجسد با یسازکردن و آماده زیتم یمذهب فاتیاز انجام تشر. 

 دبه آن دست بزنن دیشده و بستگان نبا یبندضد آب بسته یهاسهیدر ک دیاجساد با.  

 محدود باشد. دیبه محل مرگ انجام و تعداد افراد حاضر با کینزد ییدر جا دیبا نیتدف 

 شده مفقودافراد 

زنده در نظر گرفته شوند، مگر  دیخانواده از هم جدا شوند. افراد گم شده با یممکن است اعضا ،یاضطرار طیدر شرا

 رد،یگیو دفن اجساد انجام م یآورجمع یکه برا یاز مرگ آنها باشد. در کنار اقدامات یکه حاک دیبدست آ یشواهد

ر د شتریبستگان خود وجود داشته باشد. اطالعات ب یدارمحل نگه افتنیها جهت خانواده یهم برا یاقدامات دیبا

 باشد.یموجود م (www.icrc.org) هالل احمر سازمانو  یالملل نیسرخ ب بیصل تیشده در سا مفقودخصوص افراد 

 

 

 

 

                                                           
 .از احکام فقهی اسالمی تبعیت شود یرداموباید در چنین ، در جاییکه مسلمانان زندگی می کنند از جمله کشور ما -3 
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 پیشگیرانه برای کاهش خطر انتقال عفونت از طریق اجساد اقدامات. 2-8جدول 

 یائیاجازه موم

 کردن

رویت اجازه 

 جسد

 استفاده از

 نبد سهیک

استفاده از 

PPE (1) 
 یماریب

 وبا بله بله بله بله( 2)

 روسیهانتاو ریخ ریخ بله بله
 

 

 

 

 

 

 

 کیهموراژ تب

 (3) یروسیو

 ابوال / ماربورگ بله بله بله ریخ

با تمام ) بله

PPE)) 
 بله بله بله

 کیهموراژ تب

 کنگو-مهیکر

با تمام بله )

PPE)) 
 بله بله بله

روسی/ آرنا وسا تب ال

 ها

با تمام بله )

PPE)) 
 فتیتب دره ر ریخ ریخ بله

 دانگتب  ریخ ریخ بله بله

 بله
)با ماسک /  بله

 (نکیع
 آنفلوانزا بله ریخ

 ،کمهچ ،یدستکش، ماسک پزشک ،محافظ صورتکاله ایمنی همراه با و  مانند فردی تمحافظ زاتیتجه (1)

خون:  طریقانتقال از  (3. ) % 5/0محلول کلر کردن بدن به عنوان مثال با  یضد عفون( 2. )شبندیپ گان،/لباس

 بافت، استفراغ، خون
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 دیشد یهابه اجساد با مراقبت انتقال. 7-8شکل 

 

 زانیمورد عز. به دنبال اطالعات در 8-8شکل 
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