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 حملقابل غیرها، پایش آثار، ارزیابی نیازها برای میراث فرهنگی اولیه برای تشخیص ریسکارزیابی الگوی 
 

 :اطالعات مبنا1بخش 
  شود.ها رجوع که به عنوان اطالعات مبنا به آنگیری تغییرات نیاز است برای اندازه  برای درک آثار، نیاز به یک نقطه شروع

 

 شرایط توصیف-1

 حمل که احتمال تاثیرپذیری دارد را ثبت نمایید.فرهنگی قابلمکانی میراث  موقعیت ▪

های  های مذهبی، سایتهای تاریخی، ساختمانچه نوع از سایت میراث فرهنگی از احتمال تاثیرپذیری برخوردار است؟)برای مثال بناهای تاریخی، ساختمان ▪
 تاریخی و غیره(باستانی، مراکز 

های مذهبی، موزه، آرشیو، استفاده اداری، جاذبه توریستی، آزمایشگاه، مسکن و ها یا فعالیتکارکرد یا کاربری ویژه سایت مورد نظر چیست؟)مثاًل جشن ▪
 غیره(

 کنند؟تعداد از افراد در داخل سایت زندگی یا کار میچه  ▪

 ارزش تاریخی، هنری، علمی را ثبت نمایید.های مختلف مرتبط با مجموعه آثار مثال ارزش  ▪

 شمار افرادی که مستقیماً در مراقبت از سایت میراث فرهنگی دخیل هستند را مستند نمایید. ▪

 را ثبت نمایید.سایت میراث فرهنگی درصورت امکان، میزان متوسط درآمد ماهانه یا ساالنه  ▪

 را ثبت نمایید. شمارگان بازدیدکنندگان سایت )روزانه، ماهانه و ساالنه( ▪

 سایت میراث فرهنگی را ثبت نمایید.شمار کارکنان و ساکنان  ▪

)شهری یا فضای باز( چگونه است؟ در صورت وجود بافت شهری، آیا بافت مسکونی مشخصی در آن محدوده سایت میراث فرهنگیوضعیت محیط اطراف   ▪
 وجود دارد؟)جزئیات را تعیین نمایید(

 تا سایت چقدر است؟فاصله نزدیکترین بیمارستان  ▪

 
های سرشماری،  ها، اطالعات موجودی اشیاء، داده های معماری، نظرسنجیهای پالن سایت، نقشه نقشه منابع اطالعاتی موجود را شناسایی نمایید)برای مثال -2

 ند.داده شده در باال مطلع سازگیری شرح توانند شما را از وضعیت پیش از همه کارشناسان خبره و غیره( که می
 

 ها:تشخیص آثار و ریسک2بخش  
 .توانند داشته باشند فکر کنیدهای کنونی و آثار محتملی که میهای ناشی از بحراندر این بخش نیاز است که در مورد تشخیص ریسک

 
ست به اینکه                          معمول، انجام چنین ارزیابی   طور        توجه: به شیم                        هایی متکی ا ستقیماً با ذی           قادر با سایت مراجعه کنیم یا م های تحت تاثیر نفعان و جمعیتتا بتوانیم به 

این موضححوع وجود خواهد داشححت. به سححایت های زیادی در خصححود دسححترسححی به طور عمومی، چالشو جابجایی محدود  صحححبت کنیم. در زمان جداسححازی 
ها و استفاده از مهارت موضوعدر این شرایط، دسترسی به اینترنت ندارند مشکل ایجاد خواهد کرد.  خصود برای اجتماعاتی که از اینترنت ضعیفی برخوردارند یابه

پذیری است و چه کسی ممکن است ظرفیت یا توانایی ادامه مراقبت از کسی محتمل به آسیبکسی در معرض است، چهبرای تشخیص اینکه چه 19دانش کووید
 تواند مورد استفاده قرار گیرد.می مداومطور به توصیف آثاربرای کمک به  . جدول ادامه دارای اهمیت است شد یا نهمیراث فرهنگی قابل حمل را داشته با
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 قابل حمل غیرمیراث فرهنگی - های ثانویهآثار و ریسک

 اگر حالت میانه است توضیح دهید.  بله   خیر   آیا سایت میراث فرهنگی باز و در حال کار است؟

مکان موردنظر به طورکامل یا نیمه باز است، چه تعداد افراد هنوز در حال  در صورتی که 
 کار یا زندگی در داخل سایت هستند؟)برای مثال جماعت مذهبی و غیره( 

  خیر   بله 

 گیرد؟های دیگر مورد استفاده قرار می ها یا فعالیت میراث فرهنگی برای کاربری آیا سایت 
 

  خیر 
 

  بله 
 مثبت، نوع کاربری یا فعالیت را مشخص نمایید: درصورت جواب 

  بیمارستان یا مرکز درمانی 
  مرکز قرنطینه 
  آذوقه پزشکی یا غیره( انبار)برای 
  استفاده اداری 

 در صورت موارد دیگر بیان نمایید:    ....................................

بازدیدکنندگان، گردشگران، کارکنان سایت، آیا مردم به سایت دسترسی دارند؟ )برای مثال 
 ها و غیره( مسئولین امنیتی، نگهبانان، باغبان 

  خیر   بله 
 تعیین کنید چه کسانی و چند نفر به سایت دسترسی دارند؟ 

 بله   خیر   در داخل یا اطراف سایت وجود دارد؟   19- آیا هیچ گزارشی از موارد مثبت تست کووید
 مشخص کنید کجا و چند نفر؟ 

ای در دست دارید که یک بخش از سایت با ویروس از طریق  آیا مشکوک هستید یا نشانه 
 ها آلوده است؟کننده کارکنان سابق یا بازدید 

  خیر 
 

  بله 

در صورت جواب مثبت، نواحی که محتمل به تاثیرپذیری از ویروس هستند را توصیف  
ماند،  روز برروی سطوح زنده می 9تواند تا می 19دهد که کووید مطالعات نشان مینمایید. 

رود برای  ی است که احتمال می یکه معنی آن این است که بهترین گزینه جداسازی فضاها
   اند.ه بوده آلودچند روز 

 

یا تعداد بیشتری از کارکنان الوده به ویروس هستند، آیا   نظر برسد یک که به در صورتی 
را تعیین  مدیریت سایت یک برنامه عملیاتی در اختیار دارید که کارکنان جایگزین برای 

تحت   سایتکارکنان بخواهید که خود را قرنطینه نمایند و همه نماید؟ ممکن است از  
 مدیریت را برای احتمال وقوع آن شرایط آماده سازید. این موضوع چقدر محتمل است؟ 

  خیر 
  بله 

هایی سایت باز باشد، چه مخاطرات بالقوه و ریسک که سایت کامال بسته یا نیمه  یدر صورت
 ها هستند؟ پذیری سایت کدام آسیب نمایند. عوامل را تهدید می 

اب، حشرات، دزدی، خرابکاری،  ،بیولوژیکی عوامل رشدتوجه: مخاطرات بالقوه شامل 
 سوزی و غیره بود.آتش

 

های در صورتی که استفاده دیگری از سایت وجود داشته باشد، مخاطرات بالقوه و ریسک 
شامل    طبیعت مداخالت  پذیری مانندها هستند؟ فاکتورهای آسیب تهدیدکننده سایت کدام

ها مانند دائمی،  آن  مشخصاتای، ای و غیرسازه های سازه تغییرات یا اضافه شدن بخش 
هایی از سایت  و مولفه   ( را شناسایی نمایید. مناطقپذیرپذیر و غیر برگشتبرگشت موقتی،  

 که نیاز است در طول دوران کاربری جدید محافظت شوند را تعیین نمایید. 

 

 

 

 ها: تشخیص نیازهای فوری و فعالیت3بخش 
هایی که سححبب فعالیتو دهد ای را نتیجه میهای گسححترده ها بروز خسححارتنیازهای فوری را که در صححورت عدم مالحظه نمودن آنتوان می این بخشبه کمک  

 گیرند عبارتند از:مورد استفاده قرار میبندی این نیازها . مجموعه سواالتی که جهت تشخیص و اولویتنمود شناساییرا  شودکاهش آثار ریسک می
 ها هستند؟نیازهای فوری کارکنان جهت کسب اطمینان از ایمنی شخصی کدام-1
 اند؟اند؟ چگونه مورد کمک قرار گرفته شده  متاثر از ویروسآیا کارمندان مدیریت سایت -2

ها در برابر مخاطرات ثانویه مانند آتش، دزدی یا سححیل در دسححت ی و امنیت آن، آیا معیارهایی برای حفظ ایمنسححایت میراث فرهنگیدر صححورت بسححته بودن  -3
 هستند؟

ها از ساختمان شما ممکن است آلوده باشد، ایا اطالعاتی در مورد در شرایطی که در یکی از نقاط محتمل به شیوع ویروس قراردارید و شک دارید که آن قسمت-4
 ؟ایدهایی از ساختمان یا نواحی آن در داخل سایت گردآوری نموده آن یا بخشچگونگی ضدعفونی نمودن 

خود در اختیار دارید؟آیا برای اجرای طرح مورد نظر، هماهنگی الزم با مسححئول مدیریت شححرایط اضححطراری هماهنگی  سححایتایی در آیا یک طرح عملیاتی اجر-5
 صورت گرفته است؟
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ه به عموم مردم کروی مردم، کارکنان وظیفه دارند در صحورت باز بودن سحایت میراث فرهنگی به آیا یک برنامه برای ایجاد ارتباطات اضحطراری در اختیار اسحت؟ -6
 رسانی نمایند. اطالع در اختیار دارند ها و کارکنانکه جهت کسب اطمینان از ایمنی بازدیدکننده  روشهاییدر خصود 

داشتن این در اختیار را در اختیار دارید؟ های آنهای معماری و شناسنامه سایت میراث فرهنگی و مولفه گذاری سایت، نقشه آماده برای به اشتراک آیا نقشه  -7
 گیری در خصود دسترسی به سایت و نواحی ضدعفونی بسیار مفید است.موارد برای تصمیم 

 برای رفع این نیازها چه عملیاتی و به چه ترتیب اولویتی باید اتخاذ نمود؟  -8

طور  تشحخیص ملزومات منابع تامین بودجه و منابع انسحانی به هایی برای تامین نیازها الزم اسحت و این منابع از کجا قابل تامین هسحتند؟ چه منابع و مشحارکت-9
 دهد.ای شانس انجام عملیات برای رفع نیازهای تشخیص داده شده را افزایش میقابل مالحظه 

 
 بندی می شوند.مرتبط اولویتهای های گردآوری شده از اعضای مختلف و انجمننگری از اطالعات، نیازها بر پایه بازخورد و دادهجانبهتوجه: به منظور رفع یک

 

 :پایش4بخش 
همچنین مطحالحب این بخش هحای ایمنی و امنیتی آینحده را پحایش نمحاییحد. و دیگر مخحاطرات و ریسحححک 19-ثحار کوویحدآ توانیحد کنحد کحه چطور میاین بخش تعیین می

که اطالعات را برای بازیابی نیاز دارند   کسحانیها با گذاری آنروز نگه داشحتن اطالعات و به اشحتراکنفعان برای به مالحظات مربوط به چگونگی جلب مشحارکت ذی
 گیرد. را در بر می

میراث فرهنگی مورد نظر توصحیف نمایید. درصحورت امکان،  رگونگی تاثیر آن بو چ 19-را شحامل انتشحار کوویدتغییرات ایجاد شحده در شحرایط ایمنی و امنیتی -1
 بازدید نمایید.روز  10تا  7ای بعد از دوره  صورتشرایط موجود را به 

 د(  شود ایجاد شده است؟خیر/بله)تعیین نماییهای مختلف استفاده میآیا تغییراتی در استفاده از سایت در شرایطی که از آن برای کاربری-2
 اند؟ خیر/بله)تعیین نمایید(های داخل و اطراف سایت جابجا شده آیا جمعیت-3
 در درازمدت به آن وابسته های و جمعیت هابا استفاده از اطالعات مبنا، کسر درآمدها را در صورت وقوع و چگونگی تاثیر آن بر میراث فرهنگی و انجمن-4

 ثبت نمایید.
خصححود اگر محل  نماید به اطالعات در خصححود تاثیرات احتمالی، پایش نمایید که تعارض با مخاطرات ثانوی چگونه در طول زمان تغییر میبا اسححتفاده از -5

ود طور مثال دسحترسحی مسحدبسحته بودن سحایت، اسحتفاده جایگزین از سحایت به ناشحی از تاثیرات قابل مشحاهده   میراث فرهنگی بر روی مردم و کارمندان بسحته اسحت.
را مشححاهده نمایید. بسححته به   تاثیرات ناشححی از حشححره زدایی توسححط گاز، خدمات پایه، رطوبت و غیره  رو،حشححرات، انسححداد آب بیولژیکی، عوامل رشححدشححده، 
   .ساخت طبقات بیرونی و درونی را شناسایی نماییدپذیری، تاثیرات قابل مشاهده در سایت و دسترسی

خشحکسحالی، بحران پناهجویان و جابجایی داخلی( که احتمال دارد تاثیرات ریسحک ایجاد شحده بر میراث فرهنگی و های تعارض یا مشحکالت مضحمن)وضحعیت -6
 ها در زمان کنونی و آینده تشدید نماید را توصیف نمایید.نیازهای مردم و جمعیت

 را شناسایی نمایید. گرفته شده هستندشده و تالش های صورتماهنگهای هکه در حال پایش نمودن تاثیرات فعالیت ارتباطی مراکزها، ها، موسسه شبکه  -7
نمایند را شحناسحایی ها کمک میهای کنونی و بازیابی آنشحده برای موسحسحات میراث فرهنگی که به ارائه پاسح  به بحرانهای مرتبط یا مجوزهای اعالمطرح  -8

 نمایید.
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