تَصيِ ّبي حفبظتي دس ثشخَسدّبي اجتوبػي ٍ حضَس ديگشاى
ّ -۱شگض ثِ افشادي كِ اص پيـيٌِ ٍ اصل ٍ ًؼجؾ اعالع دقيقي ًذاسيذ ،اػتوبد ًكٌيذ.
ّ -۲شگض ثِ كؼبًي كِ ثذٍى دليل هٌغقي ثِ ؿوب اثشاص ػالقِ هي كٌٌذ ،ثِ ٍيظُ غشيجِ ّب اػتوبد ًكٌيذ.
 -۳اگش ثب افشاد ًبؿٌبع قشاس هالقبت داسيذ ّشگض ثب اٍ دس هكبى ّبي ًبآؿٌب ٍ خصَصي ديذاس ًكٌيذ .صيشا افشاد هؼوَالً دس هالال
ػبم كن تش هَسد حولِ ٍاقغ هي ؿًَذ.
ّ -۴شگض ديگشاى سا اص اّذاف كبسي خَد هغلغ ًكٌيذ.
دس صَستي كِ ًيبصي ثِ اعالع ديگشاى اص اّذاف كبسي ًجبؿذّ ،شگض اّذاف ٍ هشاحل كبس خَد سا ثشاي ديگشاى ثبصگَ ًكٌيالذ.
اعالع ديگشاى اص اػشاس ٍ اّذاف كبسي ؿوب هؼوَالً ثبػث هـكالت اليٌحلي خَاّذ ؿذ كِ ؿوب سا ثالِ ؿالذت پـاليوبى خَاّالذ
كشد.
ّ -۵شگض ًؼجت ثِ كٌجكبٍي ديگشاى دس اهَس كبسي خَد ثي تفبٍت ًجبؿيذ.
كٌجكبٍي ديگشاى دس اهَس كبسي ؿوب هوكي اػت هَجت دسدػشّبيي گالشدد .ثشخالي افالشاد ػالَدجَ پالغ اص اخالز اعالػالبت
الصم ،اقذام ثِ غصت ػٌَاى ؿغلي ٍ جبيگبُ اداسي ؿوب ًوَدُ ٍ ثب ًبم ؿوب اص اػتوبد هشدم ػالَ اػالتفبدُ ًوالَدُ ٍ تحالت ػٌالَاى
حل هـكل اداسي آى ّب ،اقذام ثِ كالّجشداسي ًوبيذ.
ّ -۶شگض ًؼجت ثِ اعالع ديگشاى اص هؼبئل كبسي خَد ثي تفبٍت ًجبؿيذ.
دس صَستي كِ هتَجِ ؿذُ ايذ ديگشاى اص هؼبئل هحشهبًِ كبسي ؿوب هغلغ ؿذُاًذ ،آى سا جذي ثگيشيذ .صيالشا هوكالي اػالت ثالِ
ًحَي ثِ اعالػبت ؿوب دػتشػي يبفتِ يب اعالػبت ؿوب ثِ ػشقت سفتِ ثبؿذ.
ّ-۷شگض ًؼجت ثِ سفتبس غيشػبدي ديگشاى (ػشدي يب گشهي) ًؼجت ثِ خَد ،ثي تفبٍت ًجبؿيذ.
ثشخَسدّبي ػشد هي تَاًذ حبكي اص كذٍستي ثبؿذ كِ قبدس ثِ ثيبى آى ًيؼت يب ؿشايظ هٌبػجي ثشاي آؿالكبس كالشدى آى فالشاّن
ًـذُ اػت .ايي كذٍست تذسيجبً هجذل ثِ دؿوٌي خَاّذ ؿذ .لزا قجل اص ايي كِ ثزس كيٌِ ٍ ًفشت سؿذ ًوبيذ ،ػؼي كٌيذ اص ثالي
سثظ ثَدى سفتبس غيشػبدي ديگشاى ًؼجت ثِ خَد هغوئي ؿَيذ .گشهي ٍ اثشاص ػغَفت غيشػبدي ًيض هوكي اػت ًبؿي اص ؿالكل
گيشي يك تَعئِ يب ّذفي ؿَم ثبؿذ ٍ . ...
ّ -۸شگض دس پي ثشقشاسي استجبط ثب اتجبع ثيگبًِ ٍ اػضبي ػفبستخبًِّب ًجبؿيذ.
ّشگًَِ استجبط ثب اتجبع ثيگبًِ ثذٍى اعالع هؼئَليي چِ دس داخل ٍ چِ دس خالبسج اص كـالَس ،هوكالي اػالت ؿالوب سا اػاليش دػالت
اجبًت ٍ ػشٍيغّبي ثيگبًِ ًوبيذ.
ّ -۹شگض اص ٍػبيل استجبعي اّذايي اص ػَي افشاد اػتفبدُ ًكٌيذ.
يكي اص ثْتشيي سٍؽ ّبي دػتشػي ثِ اعالػبت ؿخصالي يالب ٍسٍد ثالِ حالشين خصَصالي افالشاد ،اّالذاي ٍػالبيل استجالبعي هبًٌالذۺ
دػتگبُ تلفيً ،وبثش ،هَدم ،پشيٌتش ،دػتگبُ كپي ،گَؿي هَثبيل ٍ  ...هيثبؿذ.
ّ -۱۱شگض قفلّبي سهضداس خَد سا دس حضَس ديگشاى ثبص ًكٌيذ.
ّش قذس ػشػت ػول ؿوب دس ثبص كشدُ قفلّبي سهض داس ثبال ثبؿذ ،ثبص ّن ًويتَاى اعويٌبى داد كِ رّي افشاد حبضش ًواليتَاًالذ

آى سا ثِخبعش ثؼپبسد .افشاد تيضَّؽ ثب يكثبس ًگبُ كشدى ثِ ًحَُ ثبص كشدى قفلّبي سهضداس ،هيتَاًٌذ آى سا ثِ خبعش ثؼپبسًذ.
ّ -۱۱شگض دس ٌّگبم ثبص كشدى قفلّبي سهضداس ،سهض قفلّب سا ثِ صثبى ًيبٍسيذ.
ثؼضي افشاد عجق ػبدت ٌّگبم ثبصكشدى قفلّبي سهضداس سهضّب سا ثِ صثبى هيآٍسًذ .ايي كبس هيتَاًالذ هخالبعشات جالذي ثالشاي
آىّب دس ثشداؿتِ ثبؿذ .صيشا دس صَستي كِ افشادي دس هحيظ حضَس داؿتِ ثبؿٌذ ،ثِساحتي اص اػذاد سهض هغلغ گشدد.
ّ -۱۲شگض دس هكبىّبي ػوَهي ،ثبص،ػبكت ٍ پبثت ثب ثؼتگبى ،دٍػتبى ٍ ّوكبساى ثِ ثحث ٍ گفتٍگَ ًپشداصيذ.
ثب تَجِ ثِ هتصَس ثَدى دقت ٍ تَجِ غشيجِ ّب ثِ ػخٌبى ؿالوبّ ،شگًَالِ ثحالث ٍ گفالتٍگالَ دس ايالي هكالبىّالب ػَاقالت ججالشاى
ًبپزيشي خَاّذ داؿت .لزا دس صَست ًيبص ٍ ضشٍست ثحث ثِ گفتٍگَ دس ايي اهبكي ،حتوالبً دس حالبل حشكالت ٍ آّؼالتِ تالش
صحجت كٌيذ.
ّ -۱۳شگض ًيبصهٌذيّبي ؿخصي خَد سا ًضد افشاد غيشهغوئي ثبصگَ ًكٌيذ.
ثبصگَ كشدى ًيبصّبي ؿخصي ًضد ديگشاى اسائِ ًقغِ ضؼفي اص ػَي ؿوبػت كِ غشيجِ ّب هيتَاًٌذ اص ايالي ًقغالِ ضالؼو ػالَ
اػتفبدُ كشدُ ؿوب سا هذيَى خَد ًوَدُ تب دس هَاقغ ًيبص اص ؿوب ثْشُ كـي ًوبيٌذ.
ّ -۱۴شگض اص اػذاد هـخص هبًٌذ ( ؿوبسُ تلفي،تبسيخ تَلذ ،ؿوبسُ هبؿيي ،ػبل تَلذ ٍ  )...ثِػٌَاى سهض قفلّبي سهضداس خالَد
اػتفبدُ ًٌوبييذ.
هؼوَالً افشاد ثِهٌظَس ػَْلت دس ثِخبعش ػپشدى سهضّب اص ؿوبسُّبي ؿٌبختِ ؿذُ اػتفبدُ هيكٌٌذ .ايي اهالش كوالك صيالبدي ثالِ
افشادي هيكٌذ كِ هيخَاٌّذ قفلّبي سهضداس سا ثبص كٌٌذ .پيـٌْبد هيؿَد سهض قفلّبي خَد سا ّالش اص گالبّي تؼالَيم ًوبييالذ
تب اهٌيت قفلّب ثيؾتش گشدد.
ّ -۱۵شگض سهض قفلّبي خَد سا دس جبيي يبدداؿت ًكٌيذ.
ثؼضي اص افشاد ثِ خبعش ػذم اعويٌبى ثِ حبفظِ خَد سهضّبي خَد سا يبدداؿت كشدُ ٍ دس جبيي ًگْالذاسي هاليكٌٌالذ .ايالي كالبس
ضشيت اعويٌبى ٍ حفبظت ؿوب سا ثِؿذت كبّؾ هيدّذ .صيشا هوكي اػت ايي سهض ثش حؼالت اتفالبد دس اختيالبس ديگالشاى قالشاس
گيشد.
ّ -۱۶شگض ثِ اهيذ اًجبم هؼبهالت پشػَد ،ػشهبيِ گزاسي دس ثَسع ّبي خبسجي ٍ ؿشكت ّبي اقتصبدي ٍ  ، ...پالَل خالَد سا
دس اختيبس حتي صويوي تشيي دٍػت خَد قشاس ًذّيذ.
چِ ثؼب هوكي اػت دٍػت صويوي ؿوب ثِ اؿتجبُ خَد ٍاقو ًجَدُ ٍ هغلَة ًيشًال

افالشاد ؿاليبد ٍ گالشٍُ ّالبي گلذكَئيؼالتي

ؿذُ ثبؿذ.
ّ -۱۷شگض اص ثِ خبعش ػپشدى ؿوبسُ تلفيّبي ضشٍسي غفلت ًكٌيذ.
ّوَاسُ ػؼي كٌيذ ؿوبسُ تلفيّبي ضشٍسي خَد سا هبًٌذ (ؿوبسُ تلفي سٍاثظ ػوَهي ٍصاست اعالػبت ،فَسيالتّالبي پليؼالي،
اٍسطاًغ ،آتؾ ًـبًي ٍ  )....سا ثِخبعش ػپشدُ تب دس هَاقؼي كِ دچبس هـكل ؿذُ يب هَسد ًيبصتبى ؿذ ،ثِ آىّب دػتشػي داؿالتِ
ثبؿيذ.
ّ -۱۸شگض آهبدگي جؼوبًي خَد سا اص دػت ًذّيذ.

كؼت آهبدگي جؼوبًي ػالٍُ ثش ػالهتي ٍ ًـبط ،ؿوب سا دس خغشات احتوبلي يبسي سػبًذُ ٍ دس ثؼضي هَاقغ جبى ؿالوب سا اص
ثؼضي تْذيذات حفظ هيًوبيذ.
ّ -۱۹شگض اص هؼبئل ػقيذتي غبفل ًـَيذ.
ّيچ گبُ اص استجبط ثب خذاًٍذ غبفل ًـذُ ٍ دس كليِ اهَس اص اٍ يبسي ثجَئيذ .صيشا صًذگي دًيَي ثؼاليبس پالشپيچ ٍ خالن ٍ هخالبعشُ
آهيض ثَدُ ٍ تٌْب اٍ هيتَاًذ ؿوب سا دس ايي ساُ يبسي ًوبيذ.

