شناسنامه پایگاه اورژانس  111شهری فامنین
 - Aاطالعات کلی
 : A1نام پایگاه :

مرکز پیام و پایگاه شهری فامنین

 : A2نوع پایگاه  :شهری

: A3کد کشوریH-346 :

 : A4سازه :اسکلت فلزی با مصالح ساختمانی
 : A5متراژ  011 :متر مربع

 : A6سال شروع فعالیت  :بهمن ماه 1931

 : A7میانگین تعداد مأموریتهای ماهیانه ( 93 :شهری=11
:A8جمعیت تحت پوشش پایگاه :جمعیت شهری= 11111نفر

جاده ای=11

بین مراکز=)7

روستایی=  31111نفر

 - Bمشخصات جغرافیایی پایگاه :
 : B1آدرس و شماره تلفن  :شهرستان فامنین-میدان آزادی-بلوار شهید چمران-روبه روی کمیته امداد امام خمینی(ره)
081_36827420
 : B2وضعیت مالکیت ساختمان  :استیجاری
 : B3منابع مالی احداث پایگاه _______ :

 : B4نام و فاصله نزدیکترین پایگاه اورژانس قبلی  :پایگاه روعان11-کیلومتر
 : B5نام و فاصله نزدیکترین پایگاه اورژانس بعدی  :پایگاه تجرک91-کیلومتر
 : B6محورها  ،شهرها  ،بخش ها و روستاهای تحت پوشش پایگاه با ذکر فاصله :
محورهمدان به فامنین-از تقاطع فیض آباد تا فامنین(رفت و برگشت ) 8-کیلومتر-محور فامنین به ساوه-ازفامنین تا سه راهی قزل آباد(رفت و برگشت ) 11-کیلومتر

محور آزاد راه ساوه به همدان از پل جهان آباد تاجایگاه فدک 8-کیلومتر-روستاهای بخش مرکزی به همراه راههای فرعی مربوطه

-Cوضعیت نیروی انسانی :
-C1بدون چارت سازمانی مصوب

 -C2میانگین تعدادنیروهای شاغل در پایگاه 7:نفر(هر شیفت سه نفر)
-C3نحوه تردد پرسنل به پایگاه:وسیله شخصی

 - Dپایگاههای مجاور:
پایگه تجرک -پایگاه روعان -پایگاه کاج -پایگاه آزاد راه

 – Eوضعیت ارتباطات پایگاه :
 6 : E1خط تلفن ثابت ( 3خط فعال ثابت تلفکس اداری و  4خط )111
 : E2دارای یک دستگاه بی سیم ثابت در پایگاه و یک دستگاه بی سیم خودرویی نصب در آمبوالنس
-E3بی سیم ثابت

 : Fوضعیت لجستیک پایگاه :
 : F1آمبوالنس های پایگاه که فعال می باشند :یک دستگاه آمبوالنس اسپرینتر403مدل7112باکد لجستیک کشوری H-3463به عنوان کد
اصلی
یک دستگاه آمبوالنس اسپرینتر403مدل7112باکد لجستیک کشوری H-3464به عنوان کد پشتیبان

 : Gامکانات پایگاه  :سرویس کامل اسکان جهت پرسنل عملیاتی پایگاه  ،اقالم دپو  ،تجهیزات  ،دارو و وسایل ورزشی .

