طرح برگزاری آموزش عمومی ایمنی ،آتش نشانی برای
00/000نفر از شهروندان تا آخر سال جاری

برنامه شش ماهه دوم سال 4931
حوزه معاونت آموزش
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بهترین راه  :تالش مضاعف برای افزایش آگاهی های شهروندان
مقدمه
یکی از مهمترین اهداف و رسالت های سازمان  ،افزایش آگاهی های ایمنی و آتش نشانی وهمچنین افزایش توانایی های پیشگیری و مقابله
با حوادثی نظیر حریق شهروندان عزیز است.درحال حاضر اولویت سازمانهای آتش نشانی از ساخت ایستتگا هتای آتتش نشتانی ،استتنداو نیتروی
آتش نشان و تهیه تجهیزات وماشین آالت آتش نشانی به تالش جهت افزایش آگاهی های ایمنی و آتش نشانی وهمچنتین افتزایش توانتایی هتای
مقابله با حوادثی نظیر حریق شهروندان تغییر یافته است.
بنابراین میتوان با ارائه آموزش های عمومی به شهروندان از بروز حریق وحوادث بسیاری جلوگیری کرد و یا اینکه خسارتهای مالی وجانی ناشتی از
هر حریق یا حادثه را به حداقل رساند که در این راستا بایستی ازتمامی ظرفیتهای موجود سازمان در این جهت استفاد نمود.
در نیشابورظرفیتهای بالقو ی بسیار خوبی وجود داردکه تا کنون از آنها استفاد نشد است.
میدانیم که در نیشابور حدود  08تا 028هزار خانوار ساکن میباشند و جمعیت این شهر حدود 088هزار نفر است وبرگتزاری آمتوزش بترای ایتن
تعداد کار بسیار سنگین وفقط با برنامه ریزی دقیق  ،منظم و کار گروهی میسر است لذا سازمان بایستی برنامه هتای منتلفتی بترای برگتزاری دور
های آموزش برای این عزیزان داشته باشد.
از ارائه خدمات آموزشی به شهروندان محترو باید با حداقل تشریفات  ،ساد همرا با جذابیت باشد تا این عزیزان با رغبت فراوان در این آموزشها
شرکت نمایند.
جذابیت این آموزشها میتواند برگزاری آموزش بصورت کارگا عملی اطفاء حریق توسط خاموش کنند های دستی و ارائه کتاب آموزشی ایمنی در
خانه بصورت رایگان باشد.
این کتاب شامل هر آنچه ی ک شهروند نیشابوری بایستی در خصوص ایمنی وآتش نشانی بداند و یا فراگیرد بود وهمچنین راهنمایی بترای مربیتان
این آموزشهاست.

شهروندان هدف آموزش :
اصناف
سازمان میتواند نامه ای برای مجمع امور صنفی ارسال تا ضمن اطالع رسانی از آن مجموعه بنواهد تا لیستی از کلیه صتنوف بته
همرا اسامی روسا ،شمار های تماس واعضای محترمشان را ارسال نماینتد تتا ایتن حتوز ضتمن برنامته ریتزی و همتاهنگی نستبت بته
برگزاری آموزش متناسب اقداو نماید.
رانندگان تاکسی
با مکاتبه با سازمان تاکسیرانی ضمن اخذ لیستی ازکلیه رانندگان تاکسی سطح شهر هماهنگی صورت گرفته کلیه رانندگان
محترو درگروههای  08نفری در این آموزشها شرکت نمایند.بدلیل اینکه رانندگان تاکسی همیشه در شهر در رفت وآمدند میتوانند
نقش بسیار مهمی در اطالع رسانی و اطفاء حریق با خاموش کنند های دستی در لحظات اولیه حریق را ایفاکنند.
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رانندگان اتوبوس های درون شهری
با مکاتبه با سازمان اتوبوسرانی ضمن اخذ لیستی ازکلیه رانندگان سطح شهر هماهنگی صورت گرفته تا کلیه رانندگان محترو
درگروههای  08نفری در این آموزشها شرکت نمایند .بدلیل اینکه رانندگان محترو همیشه در شهر در رفت وآمدند میتوانند نقش
بسیار مهمی در اطالع رسانی و اطفاء حریق با خاموش کنند های دستی در لحظات اولیه حریق را ایفاکنند.
رانندگان بین شهری
با مکاتبه با سازمان پایانه ضمن اخذ لیستی ازکلیه رانندگان ،هماهنگی صورت گرفته تا کلیه رانندگان محترو درگروههای  08نفری
در این آموزشها شرکت نمایند .بدلیل اینکه رانندگان محترو همیشه در شهر در رفت وآمدند میتوانند نقش بسیار مهمی در اطالع
رسانی و اطفاء حریق با خاموش کنند های دستی در لحظات اولیه حریق را ایفاکنند.

آموزش مربیان مهد کودک
با مکاتبه با سازمان بهزیستی ضمن اخذ لیستی مهد ها ی سطح شهر  ،تعداد کودکان ،آدرس و شمار تلفن تماس ،هماهنگی صورت
گرفته تا کلیه مهدها ضمن بازدید از ایستگا آتش نشانی نزدیک خود به همرا مربیان ومدیران در آموزش عمومی ایمنی و آتش
نشانی شرکت نمایند .
دانش آموزان و مربیان در مدارس :
سازمان میتواند نامه ای برای آموزش و پرورش ارسال تا ضمن اطالع رسانی از مدیریت بنواهد تا لیستی از کلیه متدارس ،مقطتع
تحصیلی ،تعداد دانش آموزان ،جنسیت  ،رشته تحصیلی  ،آدرس وشمار های تماس مدارس را به ستازمان ارستال نمایتد تتا ایتن حتوز
نسبت به برگزاری آموزش متناسب اقداو نماید.
کارکنان ادارات دولتی و: ...
سازمان میتواند نامه ای برای کلیه ادارات ارسال تا ضمن اطالع رسانی از مدیریت آن مجموعه بنواهد تا لیستی از کلیه کارکنتان
خود با ذکر بهترین زمان برای برگزاری جهت شرکت در آموزشهای عمومی ارسال نمود تا ایتن حتوز نستبت بته برگتزاری آمتوزش
متناسب اقداو نماید.
نیروهای بسیجی :
سازمان میتواند نامه ای برای حوز مقاومت بسیج ارسال تا ضمن اطالع رسانی از مدیریت آن مجموعه بنواهد تا لیستتی از کلیته
بسیجیان با ذکر بهترین زمان برای برگزاری جهت شرکت در آموزشهای عمومی ارسال نمود تا این حوز نسبت به برگزاری آمتوزش
متناسب اقداو نماید.
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منابع انسانی الزم:
تا آخر سال جاری حدود  08روز کاری باقی ماند است که برای برگزاری آموزشهای عمومی برای 08/888نفر از شهروندان محترو بایستتی
در هر روز برای  021شهروند آموزش برگزار کنیم .که تقریبا میتوان این تعداد را در  0کالس 02نفری که برای برگزاری آمتوزش هتای عمتومی
هم مناسب میباشد  ،آموزش برگزار کنیم .
و برای برگزاری  0کالس آموزش  02نفری در هر روز به حداقل  08مربی آموزش های عمومی نیاز داریم .
این مربیان بایستی در آموزش دوساعته مربی گری شرکت نمود که این آموزش دقیقا همان آموزشی است که بایستی ایشان ارائه نماید میباشد .
سپس به ایشان کارت برگ های آموزش تحویل داد شد تا براحتی بتوانند آموزش ها را ادار کنند.
و برنامه ریزی صورت گرفته و سعی میشود که مربیان در حوز ی ایستگا خود آموزش دهند.
ومهمترین کار اینکه از کلیه آموزش ها عکس و فیلم تهیه شد تا بتوانیم به خوبی گوشه ای از فعالیت هتای ایتن ستازمان را بته مست ولین ،متردو و
رسانه ها نشان دهیم .
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