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 حملها، پایش آثار، ارزیابی نیازها برای میراث فرهنگی قابل اولیه برای تشخیص ریسکارزیابی الگوی 
 

( بر 19-کرونا)کوویدگیری ویروس  نهاد که نیاز به انجام ارزیابی آثار همه های مردمهای مردمی، مسئولین و سازمانبه عنوان یک راهنما برای مردم، گروه این الگو 
های ریزی بازیابی یا جلب حماین از دولن، سددازمانممکن اسددن برای برنامه   هاییآثار میراث فرهنگی قابل حمل در نظر گرفته شددده اسددنج انجام  نین ارزیابی

 المللی مورد نیاز قرار گیردجهای بیننهاد یا سازمانمردم

 شود؟چگونه از این الگو استفاده می
را مطابق شدرای  و آن محتوایکنندگان این راهنما، شدود اسدتداده یوصدیه می  الگو به عنوان یک راهنما برای انجام ارزیابی سدری  وعدتین یهیه شدده اسدنجاین 

ارزیابی نماید یا اینکه یک   خواهد یاثیر ایجاد شده بر یک مجموعه آثار فرهنگی خاص راوعتین هر کاربر بسته به اینکه میسازی نمایندج بومیهای خود نیازمندی
حال، روش اینهای فرهنگی مذهبی انجام دهند متداوت اسدنج باها یا مکانها، آرشدیوها و موزه بر موارد دیگری مانند کتابخانه  19ار کوویدیر از آثارزیابی گسدترده 

( نیازها و عملیات 3ها را ارزیابی نمایید؛ ( آثار و ریسدک2؛  ود را یثبین نماییدمبنای کار خ( خ 1ارزیابی مورد اسدتداده برای همه موارد متدترا اسدنج در این راسدتا   
 ( شرای  را پایش نماییدج4فوری را یتخیص دهید؛ و 

 
جوه میراث عنوان یکی از و نانچه اشدکال دیگر میراث فرهنگی به  طور مجزا از میراث فرهنگی ثابن و نامحسدوس قرار ندارندجبه حمل یوجه  میراث فرهنگی قابل

های د)به لینکقابل حملی هستند که در حال ارزیابی هستند، نیاز اسن که یک ارزیابی جام  از میراث فرهنگی قابل حمل، غیرقابل حمل و نامحسوس صورت گیر
 منضم به این الگو رجوع نمایید(ج

 

 :اطالعات مبنا1بخش 
  ها رجوع شودجکه به عنوان اطالعات مبنا به آنگیری یغییرات نیاز اسن برای اندازه  برای درا آثار، نیاز به یک نقطه شروع

 شرای  یوصیف-1

 حمل که احتمال یاثیرپذیری دارد را ثبن نماییدجفرهنگی قابلمکانی میراث  موقتین ▪

های پالن کف که موقتین مکانی پذیر اسن( و نقته امکانیتداد اشیاء، مجموعه میراث فرهنگی در مکان مورد نظر را ثبن نمایید، نقته موقتین )هر جا  ▪
 های دارای اولوین را نمایش می دهند را گردآوری نماییدج اشیاء و دارایی 

 جاندجا داده شده مورد نظر اشیاء یا مجموعه آثار فرهنگی در ساختمان فرهنگی  که آیایتخیص دهید  ▪

 یاریخی، هنری، علمی را ثبن نموده و موقتین مکانی اشیاء دارای اولوین را یتیین نماییدجهای مختلف مریب  با مجموعه آثار مثال ارزش ارزش  ▪

 ها دسترسی دارند را مستند نماییدجها دخیل هستند و کسانی که به ساختمان و مجموعه شمار افرادی که مستقیماً در مراقبن از اشیاء و مجموعه  ▪

 را ثبن نماییدج موسسه یا موسساتاالنه درصورت امکان، میزان متوس  درآمد ماهانه یا س ▪

 شمارگان بازدیدکنندگان ساین )روزانه، ماهانه و ساالنه( را ثبن نماییدج ▪

آموزان، فتاالن میراث فرهنگی و غیره را ها ، پژوهتگران، دانش دهنده کنند به عنوان مثال آموزشها و اشیاء استداده میی که از ساین، مجموعه ندتانذی  ▪
 یدجیوصیف نمای

 های امنیتی، آژیرها و غیره را ارزیابی نماییدج های غیرکاری به عنوان مثال نگهبانان، دوربینسطح امنین مرکز را در طول ساعن ▪

 
های سرشماری، های ساالنه، داده های درخواستی، گزارش ، کمکاطالعات موجودی اشیاء، هانظرسنجی)برای مثال جمناب  اطالعایی موجود را شناسایی نمایید-2

گیری که یوانند میزان درا شما از شرای  پیش از همه ، متخصصین و کارکنان که مینمایندداری میرا نگه  های یخصصی که اطالعات عضوین اعضاانجمن 
موجودی سیاهه از جمله  مهمد از اینکه  آیا کارکنان می یوانند به کپی دیجیتالی سوابق ، اطالع حاصل کنیدر همین حال (را اطالع دهند قبال مورد اشاره واق  شد

 اشیاء دسترسی داشته باشند یا خیرج 

 
 ها:تشخیص آثار و ریسک2بخش  

 باشند فکر کنید جیوانند داشته های کنونی و آثار محتملی که میهای ناشی از بحراندر این بخش نیاز اسن که در مورد یتخیص ریسک

 

های یحن یاثیر ندتان و جمتینیا بتوانیم به سداین مراجته کنیم یا مسدتقیماً با ذیقادر باشدیم هایی متکی اسدن به اینکه متمول، انجام  نین ارزیابیطوریوجه  به  
 ، موعوع وعتینهای زیادی در خصوص دسترسی وجود خواهد داشنج در این به طور عمومی،  الشو جابجایی محدود  صحبن کنیمج در زمان جداسازی 
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پذیری اسدن و  ه کسدی ممکن اسدن یرفین یا کسدی محتمل به آسدیبکسدی در متر  اسدن،  ه برای یتدخیص اینکه  ه  19ها و دانش کوویداسدتداده از مهارت
یواند مورد می مداومطور به برای کمک به یوصددیف آثار ج جدول ادامه دارای اهمین اسددن مل را داشددته باشددد یا نه یوانایی ادامه مراقبن از میراث فرهنگی قابل ح

 استداده قرار گیردج
 

 میراث فرهنگی قابل حمل - های ثانویهآثار و ریسک

ها( باز اسن و در حال  نظر، )محل نگهداری اشیاء یا مجموعه آیا موسسه یا محل مورد
 عملکرد اسن؟ 

  خیر   بله 

دارید یا شواهدی را در اختیار دارید که بختی از ساختمان با ویروس از طریق  آیا شک
یواند ایداق افتاده ها آلوده شده اسن؟ شرح دهید که  ه وقن میکارمندان یا بازدیدکننده

 باشدج 

  خیر   بله 
 
 

های آلوده ساختمان مستقر هستند  بخش آیا شواهدی)یا دالیلی( وجود دارد که اشیائی که در 
 آلوده به ویروس باشند؟

  خیر 
  بله 

 خیر   آیا فضاهای ایمن درونی برای جداسازی اشیاء از اشیاء آلوده وجود دارد؟
  بله 

گاه موقتی  در غیر اینصورت، آیا فضای ایمن دیگری در بیرون از ساختمان یا در یک پناه 
 وجود دارد؟ 

  خیر 
  بله 

و بختی از از سوی دیگر، ایا این امکان وجود دارد که اشیاء را داخل ساین جداسازی نمایید 
 ساختمان که در آن قرار دارند را قرنطینه نمایید؟ 

  خیر 
  بله 

مجموعه مواد و مصالح موجود در ساین مثال کاغذ، فلز،  وب و پار ه که احتمال دارد آلوده 
روز برروی سطوح   9یواند یا  می  19دهد که کووید مطالتات نتان می شوند را یوصیف نماییدج 

اسن که  ییجداسازی اشیاء و فضاها ،ماند، که متنی آن این اسن که بهترین گزینهزنده می 
های داده شده در پایان راهنما را متاهده نمایید  )لینک  اندجرود  ند روز آلوده بوده احتمال می 

 نمایند(   زمینه کمک می گیری در این که به یصمیم 

 

پذیری موجود که اشیاء را در متر  مواد شیمیایی خطرناا مانند  همه عوامل آسیب 
ها مورد  کننده که برای رف  آلودگی فضاها مثال طاقچه کننده یا دیگر مواد عدعدونی سدید 

 گیرند را یتخیص دهیدج استداده قرار می 

 

یا یتداد بیتتری از کارکنان الوده به ویروس هستند، آیا یک  نظر برسد یک که به در صوریی 
برنامه عملیایی در اختیار دارید که کارکنان جایگزین برای نگهداری از مجموعه اشیاء را  

از کارکنان مراقبن از اشیاء بخواهید که خود را قرنطینه نمایند و یتیین نماید؟ ممکن اسن 
قوع آن شرای  آماده سازیدج این موعوع  قدر  موسسه یحن مدیرین را برای احتمال و

 محتمل اسن؟ 

  خیر 
  بله 

پذیری موجود که اشیاء را در  در صورت بسته شدن موسسه شما، هریک از عوامل آسیب
 دهند را شناسایی نماییدج  متر  مخاطرات ثانویه مانند آیش، دزدی یا نتن آب قرار می 

 کتی قدیمیج دلیل سیم سوزی به به طور مثال  ریسک وقوع آیش 

 

ها هستند؟ یتیین نمایید  یاثیرگذار بر ساین کدام های محتمل  در صورت رف  آلودگی، ریسک 
هایی از ساین ممکن اسن مورد یاثیر قرار گیرند و  ه فاکتورهایی ایجاد   ه مولده 

 کنند؟ پذیری می آسیب

 

 

 ها: تشخیص نیازهای فوری و فعالیت3بخش 
هایی که سددبب فتالینو دهد ای را نتیجه میهای گسددترده ها بروز خسددارتآننیازهای فوری را که در صددورت عدم مالحظه نمودن یوان می این بخشکمک به 

 گیرند عباریند از بندی این نیازها مورد استداده قرار میمجموعه سواالیی که جهن یتخیص و اولوینج نمود شناساییشود را کاهش آثار ریسک می
 ها هستند؟نیازهای فوری کارکنان جهن کسب اطمینان از ایمنی شخصی کدام-1
 ای دارید اگر نتوانید یجهیزات ایمنی کارکنان را فراهم نمایید؟ ه برنامه -2
 ها ساخته اسن؟آیا کارکنان یا مردم، دغدغه مراقبن از اشیاء یحن یاثیر را دارند؟  ه کمکی از دسن آن-3
ها در برابر غیرقابل دسدترسدی باشدند، آیا متیارهایی برای حدی ایمنی و امنین آندر صدورت وقوع شدرایطی که اشدیاء یا مجموعه آثار به دلیل بسدته بودن محل -4

 مخاطرات ثانویه مانند آیش، دزدی یا سیل در دسن هستند؟
اطالعایی در مورد ها از ساختمان شما ممکن اسن آلوده باشد، ایا در شرایطی که در یکی از نقاط محتمل به شیوع ویروس قراردارید و شک دارید که آن قسمن-5

 اید؟یوانند این کارها را انجام دهند فراهم نموده طینه نمودن مجموعه آثار و اینکه  ه کسانی می گونگی عدعدونی نمودن ساختمان، قرن
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ه یک فضدای دیگر برای قرنطینه  در صدورت آلوده شددن شدمار زیادی از اشدیاء، آیا آماده ایجاد یک فضدای قرنطیه در سداختمان موجود یا یخلیه و جابجایی اشدیاء ب-6
 هستید؟

ری هماهنگی آیا یک طرح عملیایی اجرایی در مجموعه خود در اختیار دارید؟آیا برای اجرای طرح مورد نظر، هماهنگی الزم با مسدئول مدیرین شدرای  اعدطرا-7
 صورت گرفته اسن؟

ها و ها، کتابخانه مه از اهمین خاصددی برای موسددسددات میراث فرهنگی مانند گالریاین برناآیا یک برنامه برای ایجاد اریباطات اعددطراری در اختیار اسددن؟ -8
ها  ها باز هستند برخوردارند و وییده دارند که به عموم مردم در خصوص متیارهایی که جهن کسب اطمینان از ایمنی بازدیدکننده هایی که به روی بازدیدکننده موزه 

  رسانی نمایندجو کارکنان اطالع
 ها را در اختیار دارید؟ها حاوی اولوین اشیاء و مجموعه کفها و نقته موجودی داده آماده از لیسن یک آیا -9
 را شرح دهیدجها ایجاد نمود وجود دارد؟  گونگی آنمجموعه دسترسی از راه دور به بتوان ها هایی که از طریق آنآیا راه -10
 باید ایخاذ نمود؟برای رف  این نیازها  ه عملیایی و به  ه یرییب اولویتی -11
طور  هایی برای یامین نیازها الزم اسدن و این مناب  از کجا قابل یامین هسدتند؟ یتدخیص ملزومات مناب  یامین بودجه و مناب  انسدانی به  ه مناب  و متدارکن-12

 دهدجف  نیازهای یتخیص داده شده را افزایش میبرای رای شانس انجام عملیات قابل مالحظه 
 

 بندی می شوندجهای مریب  اولوینهای گردآوری شده از اعضای مختلف و انجمننگری از اطالعات، نیازها بر پایه بازخورد و داده جانبه یوجه  به منظور رف  یک
 

 :پایش4بخش 
همچنین مطدالدب این بخش هدای ایمنی و امنیتی آیندده را پدایش نمداییددج و دیگر مخداطرات و ریسدددک 19-ثدار کوویددآ یوانیدد کندد کده  طور میاین بخش یتیین می

که اطالعات را برای بازیابی نیاز دارند   کسدانیها با گذاری آنروز نگه داشدتن اطالعات و به اشدترااندتان برای به مالحظات مربوط به  گونگی جلب متدارکن ذی
 ردج گیرا در بر می

میراث فرهنگی مورد نظر یوصدیف نماییدج درصدورت امکان،  رو  گونگی یاثیر آن ب 19-را شدامل انتتدار کوویدیغییرات ایجاد شدده در شدرای  ایمنی و امنیتی -1
 صورت هدتگی بازدید نماییدجشرای  موجود را به 

 های وابسته در درازمدت اثیر آن بر میراث فرهنگی و انجمنبا استداده از اطالعات مبنا، کسر درآمدها را در صورت وقوع و  گونگی ی-2
 ثبن نماییدج

خصددوص اگر محل  نماید به ، پایش نمایید که یتار  با مخاطرات ثانوی  گونه در طول زمان یغییر میبا اسددتداده از اطالعات در خصددوص یاثیرات احتمالی-3
 میراث فرهنگی بر روی مردم و کارمندان بسته اسنج

های یتار  یا متدکالت مضدمن)ختدکسدالی، بحران پناهجویان و جابجایی داخلی( که احتمال دارد یاثیرات ریسدک ایجاد شدده بر میراث فرهنگی و وعدتین-4
 ها در زمان کنونی و آینده یتدید نماید را یوصیف نماییدجنیازهای مردم و جمتین

 گرفته شده هستندجشده و یالش های صورتهای هماهنگنمودن یاثیرات فتالین که در حال پایش مراکز اریباطیها، ها، موسسه شبکه  شناسایی-5
نمایند را شدناسدایی  ها کمک میهای کنونی و بازیابی آنشدده برای موسدسدات میراث فرهنگی که به ارائه پاسد  به بحرانهای مریب  یا مجوزهای اعالمطرح -6

 نماییدج
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 های مفیدلینک

 2020مارس  25بوک در ، فیلم زنده فیس"زدایی از مناب  فرهنگیعدونن: 19-کوویدمبانی "، (NCPTT) فنآوری حداین و آموزش ملیمرکز 

https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-basics-disinfecting-cultural-

resources/?fbclid=IwAR1Ds8IZFcm7ePifc7pma4jtslcr03hjV3BF7OB2XzdXS6WT0fIUUGjOC4k 

 
 19-جزوه کووید-شرقیمرکز محافظن اسناد شمال 

https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-

books?fbclid=IwAR2iSgr4RNeGWEEtL7dgVcRoqhxEmu8pfTf-8xLRpyjb62WBdLdSUoJfXHY 

 

 (IMLS) موسسه خدمات موزه و کتابخانه 

https://www.imls.gov/coronavirus-covid-19-updates 

 
  COSTEP -هماهنگی آمادگی اعطراری استانی 

https://mblc.state.ma.us/costepma/index.php/cultural-institutions/mitigation/public-health-emergencies/ 
 

 هاایحادیه آمریکایی موزه 
https://www.aam-us.org/2020/03/05/information-for-the-museum-field-on-the-covid-19-coronavirus/ 

 
های اولیه میراث فرهنگیج گروه کمک-(ICCROM)المللی مطالتات حداین و احیای میراث فرهنگیالتحصدیالن مرکز بینشدده در همکاری با شدبکه فار  یهیه 

 8و کریستین پارکر 7کراکن، هلن مک6، الیسیا استروزی5، عبدالحمید صالح 4، یاسمین هاشم3، مقنا گویال2السید، امیرا صدیق علی1آپارنا یندون اعضای ییم 
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