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خطة اإلستعداد واإلخالء يف حالة مواجهة الطوارئ/الكوارث
اهلدف العام
وضع خطة عملية ومبسطة ميكن البدء يف تنفيذها وإستخدامها تلقائياً مىت ما أعلن عميد املعهد/أ و من ينوبه عن وقوع حالة طارئة -
ال مسح هللا – ابملعهد ،تتضمن التعليمات اليت تضبط حتركات ومسئوليات كل الفرق املشاركة هبا مما يساهم يف رفع كفاءة العاملني
وحتقيق أكرب قدر من اجلاهزية و األداء إلحتوائها والتقليل من اخلسائر البشرية واملادية إبذن هللا تعاىل.
خطة اإلخالء يف حاالت الطوارئ
إن مواجهة األزمات واحلاالت الطارئة سواء ابإلستعداد هلا أو توقعها أو التعامل معها إذا ماحدثت يضع على كاهل إدارة املعهد
ابلتعاون مع إدارة األمن والسالمة العبء األكرب يف هذا اجملال لضمان توفري احلماية الشاملة لألفراد واملنشآت ،لذلك كان لزاما علينا
إعداد خطة شاملة ملواجهة الكارثة واحلاالت الطارئة اليت قد تتعرض هلا منشآت املعهد ،تتضمن كيفية إخالء املباين من شاغليها يف
احلاالت الطارئة وإختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتأمني سالمتهم وكفالة الطمأنينة واإل ستقرار واألمن هلم .كما أن متطلبات جناح خطة
مواجهة األزمات واحلاالت الطارئة تعتمد بشكل أساسي على فريق إدارة األزمة ابملعهد ومدى تدريبه على كيفية إكتشاف إشارات
اإلنذار ابألزمة وإ ختاذ اإلجراءات الوقائية واملواجهة الفعلية وإحتواء الضرر  .وتعتمد اخلطة علي الوسائل واملعدات املتوفرة ابملعهد -إدارة
األمن والسالمة ،ودليل التعليمات الذى ينظم أسلوب تنفيذ اخلطة عند وقوع أى طارئ .
فبمجرد وقوع كارثة يتم إ نشاء مركز إدارة الطوارئ حتت إدارة مسئولني رئيسيني  ،وسيقوم رؤساء ومشريف فريق األمن والسالمة ابإلعداد
واإلشراف على برانمج اإلخالء و اإلسعاف يف نقاط اإلشراف ابملواقع احملددة .
وميكن حتقيق أهداف اخلطة العامة من خالل إ عداد خطط فرعية تتعامل مع احملاور األساسية للخطة.
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اوال  :اخلطة الوقائية
وهتدف إىل - :
 .1منع وقوع الكارثة أو التخفيف من أثرها عند وقوعها .
 .2تشكيل وتدريب فريق إدارة األزمات واحلاالت الطارئة ابملعهد وحتديد الواجبات و املسؤوليات املناطة به.
 .3القيام ابلتجارب االفرتاضية علي مدار العام الدراسي لتدريب مجيع املنسوبني واملشاركني يف تنفيذ خطة الطوارئ.
 .4اتمني املعلومات والواثئق األك ادميية واإلدارية والبياانت اخلاصة مبنتسيب املعهد .وتوفري نسخ يف مكان أمن.
اثنيا :خطط مواجهة الكوارث
وهتدف إىل- :
 .1وضع وكتابة الدليل اإلرشادي العملي ( ويشمل كافة القواعد واإلرشادات األساسية اليت جيب إتباعها يف حاالت الطوارئ )
من أجل محاية األفراد واملنشآت ابلتنسيق والتعاون وإدارة الدفاع املدين و وزارة الصحة ومجعية اهلالل األمحر واجلهات املعنية
األخرى.
 .2وضع خطط تفصيلية لعمليات إخالء املعهد واملرافق التابعة هلا يف حالة حدوث الكوارث واألزمات الطارئة.
 .3إعداد آلية إلدارة ومراقبة خطة الطوارئ املعتمدة يف حالة الطوارئ.
اثلثا :خطة إدارة املرافق يف حالة الكوارث
عند اإلعالن عن الكارثة أو حالة الطوارئ ابملعهد يقوم عميد املعهد(رئيس فريق ادارة األزمات ) بتوجية طاقم األمن و السالمة
للتحرك .
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منوذج توافر أدوات ومستلزمات الطوارئ والسالمة:
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إجراءات خطة اإلخالء
إن إخالء الطالب واملنسوبني والعاملني ابملعهد هو أهم ما جيب القيام به وقت الطوارئ وإن كافة اجلهود جيب أن تنصب لتحقيق
ذلك يف أسرع وقت وأبسلوب منظم.
 - 1عناصر إعداد وتنفيذ خطط مواجهة الطوارئ
أ  -اإلدارة
هي فريق العمل املختص إبعداد اخلطط وأعمال التنسيق وإدارة وتوجيه الفرق امليدانية املشاركة يف أعمال الطوارئ ابلتنسيق مع اجلهات
املعنية ،وإعطاء أمر اإلخالء اجلزئي أو الكلي بناءاً على التوجيه الصادر من عميد املعهد/أو من ينوبه.
ب -الكوادر البشرية
فرق عمل من ختصصات خمتلفة وجهات خمتلفة ملباشرة املهام املنوطه هبا.
ت -اآلليات واملعدات
كافة املعدات واألجهزة لدى املعهد ،اليت تساهم يف إعمال اإلنقاذ.
 - 2معلومات عن احلالة الطارئة  /الكارثة
يقوم منسق األمن والسالمة ابملعهد بسرعة تقدير الكارثة .
 - 3القرار االداري
يصدر عميد املعهد /أو من ينوبه بتحريك اخلطة كليا أ و جزئيا بناء علي تقديره.
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خطة اإلخالء
يوجد خطة واضحة وسهلة لإلخالء أثناء حوادث احلريق ،ومت تدريب كافة العاملني عليها ،و حتتوى اخلطة على ما يلي :
 رسم للموقع يبني فيه مواقع األبواب والشبابيك واملمرات والسالمل . وجود سلم خارجي لإلخالء يف املبىن متعدد األدوار . التأكد من أن املسار الذي يتخذ لإلخالء سليم وآمن وخال مما قد يعيق سرعة احلركة. أن تكون الشبابيك سهلة الفتح . مت حتديد موقع للتجمع للتأكد من وجود اجلميع . يوجد يف اخلطة أرقام هواتف عمليات األمن والسالمة .أمر اإلخالء
يصدر أمر إخالء مبىن أو أكثر من مباين القطاع من العميد ،ويكون عضو اهليئة التعليمية هو املسئول عن طالبه من حيث تنظيم
اإلخالء دون التسبب حباالت ذعر أو تدافع أو ركض ،وي تم تعيني طالب ملساعدة اآلخرين (متطوعني).
توفري مسالك اهلروب
تعترب الوسائل التالية مسالك للهروب (النوافذ ،السالمل  ،األبواب الرئيسة ،أبواب الطوارئ).
وقد يكون من الضروري لتفادي حدوث إزدحام ،ي تم ختصيص بعض السالمل لبعض طوابق املبىن وبعضها اآلخر للطوابق األخرى
(مثال  :الطوابق ذات األرقام الزوجية تسلك السلم الشرقى ،والسلم الغريب للطوابق الفردية ) .
أتمني اإلضاءة الكافية
إن الظلمة هي حبد ذاهتا عامل لإلضطراب  ،نظرا ملا ختلفه من شعور نفسي خميف ،و لذلك مت توفري إضاءة إحتياطية للحاالت
الطارئة تسمح إبخالء آمن وسريع لشاغلي املبىن حنو اخلارج ،وتساهم بشكل فاعل بدخول فرق اإلطفاء واإلنقاذ.
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حتديد نقاط التجمع
مت حتديد أماكن ونقاط التجمع متفق عليها مسبقا مع فريق إ دارة األزمات ،لكي يتم إحصاء مجيع املنسوبني والطالب ومن مث البحث
عن املفقودين عند اللزوم ،ومت مراعاة أ ن يكون مكان التجمع بعيدأ عن مكان اخلطر ،وال يعوق عمل رجال الدفاع املدين.
اخلرائط اإلرشادية
قام املعهد بتوفري جمموعة من اخلرائط اإلرشادية لتحديد خمارج الطوارئ وأماكن ونق اط التجمع املتفق عليه مسبقا مع إدارة األمن
والسالمة ،لكي تساهم يف مساعدة املنسوبني والطالب للتوجه إىل أماكن التجمع بشكل سريع وهادئ بعيدأ عن اخلطر.
تنفيذ اإلخالء
يف حالة وقوع كارثة أو طارئ حادث داخل املعهد .حريق مثال يتطلب إخالء املبىن من املنسوبني والطالب.
فيجب إختاذ اإلجراءات التالية :
أ  -أتكيد وقوع اخلطر (من قبل العميد) ،أو من ينوبه
ب  -إطالق جرس اإلنذار.
ت  -إصدار التعليمات املناسبة للجميع للمحافظة على سالمتهم من اخلطر.
ث  -إخطار عمليات أمن وسالمة املعهد مباشرة لضمان تواجدهم يف الوقت املناسب (مع تزويدهم بكافة املعلومات املتعلقة
ابحلادث( .خاصة إذا كان هناك أشخاص معوقون أو حمصورون داخل موقع احلريق ) وأقرب الطرق املوصلة للمبىن.
ج  -إستدعاء كافة فريق إدارة األمن والسالمة ملباشرة مهامهم ابل تعامل األويل مع احلالة الطارئة وحماولة السيطرة عليها ابإلمكانيات
املتاحة حلني وصول الدفاع املدين.
ح  -إخالء مجيع املنسوبني والطالب ،وأي عوائق حول املبىن.
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اثناء اإلخالء
 تعليمات اإلخالء عند مساع أجهزة اإلنذار ( للجميع)
 .1أغلق مصادر الكهرابء و الغاز واملياه.
 .2غادر الغرفة واملبىن يف هدوء ،وال حتاول العودة أبي حال من األحوال.
 .3التوجه إيل خمارج الطوارئ ومنها إيل نقاط التجمع احملددة مسبقا.
 .4اإل نتظار يف نقطة التجمع والتعاون مع املشرفني.
 .5التبليغ عن وجود أي فرد ابملبين وال تأكد من وجود اجلميع.
 .6التبليغ عن أي معلومات ملسؤيل نقاط التجمع ل تساهم يف إنقاذ اآلخرين.
 .7جتنب الركض والتدافع حىت ال تتسبب يف إصابة اآلخرين.
 .8إ ذا كان الشخص يف وضعية متنعة من مغادرة املبين ،فعلية ان يلجا ايل مكتب لة انفذة ويغلق الباب.
 مهام وواجبات فريق األمن والسالمة ابملعهد
 .1حتديد موقع اخلطر.
 .2إعداد خطة إدارة األزمة والطوارئ.
 .3مراقبة نقاط و وسائل اإلنذار املبكر.
 .4توعية وتدريب املنسوبني.
 .5تقييم سلوك وتصرفات املنسوبني أثناء الطوارئ.
 .6التنسيق املباشر مع اجلهات املختصة داخل املعهد وخارجها.
 .7التأكد من توفري الوسائل واملعدات املطلوبة للطوارئ واإلخالء.
 .8التأكد من توفري أجهزة مكافحة احلريق الثابتة واليدوية واليت يتناسب نوعها وعددها مع نوعية األخطار املتوقعة .
 .9التأكد من وجود أجهزة املكافحة األولية للحريق مبكان ظاهر ابملباين وإجراء
الصيانة الدورية هلم.
 .11متابعة صيانة أجهزة إنذار احلريق وعمل االختبارات عليها ب شكل دوري من قبل جهة فنية متخصصة لضمان عملها عند
احلاجة .
 .11التأكد من توافر خمارج وأبواب الطوارئ الكافية .
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 .12التأكد من خلو كافة مسالك اهلروب من العوائق وأن تكون واضحة متاماً لشاغلي املبىن ومثبت عليها اللوحات اإلرشادية
الدالة عليها .
 .13توفري كافة اللوحات اإلرشادية اليت تسهل عمليات اإلخالء وتدل شاغلي املبىن على مسالك اهلروب وخمارج الطوارئ ونقاط
التجمع .
 .14حتديد نقاط التجمع اخلاصة بكل مبىن.
 .15التأكد من أن مجيع شاغلي املبىن على دارية اتمة مبسالك اهلروب وأن لديهم املعرفة ابستخدامها .
 .16توفري األدوية واألدوات الطبية الالزمة ل عمليات اإلسعافات األولية .
املهام أثناء الطوارئ
 .1نقل الواثئق واألشياء ذات القيمة .
 .2تقدمي كافة اخلدمات والعمل على رفع الروح املعنوية لشاغلي املبين أثناء الطوارئ.
 .3املساعدة يف مكافحة احلرائق ومساعدة فرق اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف  ..اخل .
 .4إرشاد شاغلي املبىن إىل طريق مسالك اهلروب وخمارج الطوارئ ونقاط التجمع .
 .5التأكد من خروج اجلميع من املبىن.
 .6التأكد من أن اجلميع يف منطقة التجمع املتفق عليها مسبقاً.
 .7عدم السماح ألحد ابلرجوع إىل موقع اخلطر إال بعد األذن من املسؤول .
 .8التأكد من زوال اخلطر.
 تعليمات وواجبات املشرف العام ابملعهد (العميد)
 .1م تابعة اجلهات املختصة داخل املعهد لتوفري جتهيزات الوقاية والسالمة ومعدات.
 .2التأكد على مجيع املخارج للتأكد من أن مجيع املخارج يف حالة مناسبة.
 .3إعداد وصياغة خطة الطوارئ ابلتنسيق مع مسؤول السالمة .
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 .4التخطيط إلخالء شاغلي املؤسسة التعليمية وتوزيع هم على مناطق التجمع املقرتحة.
 .5حتديد إجراءات االتصال إبدارة الدفاع املدين فور مساع إنذار احلريق .
 .6مسؤول عن قيادة التعامل مع كافة املخاطر اليت حتدت ابملعهد فور إبالغه بذلك وحلني وصول فرق اخلدمات املختصة .
 .7إجراء التنسيق الالزم مع مسؤول السالمة ومراقيب السالمة ابلطوابق  /املباين إلحاطته بتطورات احلالة أوال أبول .
 .8يف حالة تطور احلادث عليه أن يقرر طلب مساعدة من اجلهات املختصة داخل املعهد اوخارجه (مثل الدفاع املدين والشرطة
واإلسعاف )  ،يف هذه احلالة عليه التنسيق مع املشرف العام على اإلدارة العامة لألمن والسالمة .
 .9التنسيق مع مسئويل نقاط التجمع ملتابعة سري عملية اإلخالء.
 .11تقدمي كافة املعلومات والبياانت الالزمة ملسؤويل الطوارئ ابجلامعة وتقدمي كل دعم مساند يطلب منه .
 .11بعد إحكام السيطرة واالنتهاء من احلادث ،وبعد التشاور مع مسؤويل الطوارئ ابملعهد ،عليه أن يعلن عن ذلك ويصدر
تصريح بعودة من مت إخالؤهم .
 .12حترير تقرير بتفاصيل احلادث وما مت اختاذه من إجراءات لتقدميه جمللس ادارة املعهد وجلهات التحقيق املختصة ابملعهد
وخارجه مثل  :الشرطة ،الدفاع املدين .اخل ) عند طلب ذلك .
 تعليمات وواجبات منسق السالمة ابملعهد
 .1متابعة اجلهات املختصة داخل املعهد لتوفري جتهيزات الوقاية والسالمة ومعدات املكافحة الالزمة لتنفيذ خطة الطوارئ.
 .2حفظ سجالت بتجهيزات السالمة وحالتها احلالية ومتطلبات الصيانة ،وقائمة مراقيب الطوابق  /املباين املختارين ،وإجراء
التمارين على حوادث ومهية  ،ودورات التدريب  ،وحوادث احلريق السابقة ابلكلية  ،ونشاطات منع احلريق  ،وحماضر
اجتماعات السالمة .
 .3تدريب أفراد طاقم السالمة على كيفية إجناز مهامهم يف التعامل مع اخلطر يف بدايته
 .4وكيفية استخدام أجهزة ومعدات مكافحة احلريق وأنظمة االتصاالت وتنفيذ اإلخالء.
 .5وضع تعليمات تفصيلية لألشخاص املختصني بتشغيل وإبطال نظام اإلنذار التلقائي.
 .6متابعة إجراء التفتيش الدوري وصيانة أنظمة السالمة من احلريق ابملعهد  ،وحفظ سجالت كافة االختبارات .
9
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 .7اإلخطار الفوري للمشرف العام عن آية حوادث تقع داخل آي مبىن من مباين املعهد.
 .8اإلشراف على قيام مراقيب الطوابق /املباين ،ومس ؤويل نقاط التجمع لتنفيذ مهامهم
 .9معاونة املشرف العام يف أعمال قيادته للحادث .
 .11مقابلة فرق خدمات الطوارئ وتقدمي كل مساندة ممكنة.
 تعليمات وواجبات رؤساء األقسام والوحدات
 .1التأكد من إغالق األبواب والنوافذ فيما عدا املخارج املخصصة لعمليات اإلخالء .
 .2التأكد من فصل التيار الكهرابئي .
 .3املسامهة يف عمليات اإلخالء .
 .4التواصل مع اجلهات املختصة .
 .5التوجه إىل نقطة التجمع للتأكد من وجود اجلميع وعدم ختلف أي منهم داخل املبىن .
 تعليمات وواجبات اإلداريني والفنني
 .1التحلي ابهلدوء وعدم االرتباك .
 .2إيقاف العمل فورا .
 .3قطع التيار الكهرابئي عن املكان ،وإطفاء األجهزة  ،وغلق اسطواانت الغاز.
 .4عدم استخدام املصاعد الكهرابئية .إتباع التعليمات واإلرشادات من فريق الطوارئ .
 .5التوجه إىل نقاط التجمع من خالل (مسالك اهلروب وخمارج الطوارئ).
 تعليمات وواجبات فريق الصيانة
 .1املسامهة يف أتمني املبىن وحفظ النظام.
 .2التأكد من أن مجيع أنظمة السالمة تعمل بصورة مرضية .
 .3تقدمي املساعدة واملشورة الفنية ملسؤول السالمة وفرق خدمات الطوارئ.
 .4مراقبة لوحة احلريق .
 .5التأكد من إنزال كافة املصاعد إن وجدت إىل الطابق األرضي.
 .6التأكد من فصل الكهرابء يف األماكن اليت تتطلب ذلك .
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 تعليمات وواجبات فريق التمريض
 .1إعداد حقيبة اإلسعافات األولية واإلستعداد يف املكان املخصص كعيادة ،أو يف مكان معلوم لدى مسؤول السالمة أو األمن.
 .2يقدم أي مساعدة طبية للمصابني إذا دعت الضرورة لذلك .
 .3تقدمي كل مساندة ممكنة لسيارات اإلسعاف التابعة خلدمات الطوارئ.
 تعليمات واجبات قسم العمليات إبدارة األمن والسالمة
 .1فور مساع اإلنذار عن احلريق وطبقاً لإلجراءات املوضوعة مبعرفة املشرف العام عليه القيام إبجراء االتصال خبدمات الطوارئ
(الدفاع املدين  -اإلسعاف  -الشرطة ) مع مراعاة أن يتضمن البالغ كافة املعلومات املتعلقة ابحلادث (خاصة إذا كان
هناك أشخاص حمصورين داخل موقع احلريق ) وأقرب الطرق واملداخل املؤدية للمبىن.
 .2إخطار أفراد األمن ابملعهد للسماح بدخول سيارات اخلدمات القادمة  ،وإخالء
املداخل واملنطقة احمليطة ابملبىن احملرتق من السيارات والعوائق  ،والتواجد يف مكان ظاهر قرب امل بىن الستقبال فرق اخلدمات
وتزويدهم ابملعلومات الالزمة
 .3العمل كمنسق اتصاالت وتبادل املعلومات بني املشرف العام وطاقم السالمة أو الفنيني املختصني ابلصيانة يف حالة طلب
ذلك .
 .4تسجيل كافة االتصاالت الصادرة والواردة .
 .5تزويد األشخاص املختصني أبجهزة السلكية يدوية  -إذا توافرت  -لتنسيق االتصال فيما بينهم وقت الطوارئ.
 .6أثناء الطوارئ يتم االلتزام بعدم شغل خطوط االتصال الداخلية أو اخلارجية يف مكاملات شخصية أو استعالمات عادية
ووضع تعليمات مشددة بذلك .
 تعليمات وواجبات مراقيب ومنسقي السالمة ابملباين والطوابق يف األوقات العادية
 .1فحص الطابق  /املبىن يومياً بغرض منع حدوت احلريق ابلتنسيق الكامل مع قسم السالمة ابإلدارة العامة لألمن والسالمة .
 .2مراقبة مصادر اخلطورة املسببة لالشتعال مثل متديدات الكهرابء البالية وقطع القماش امللوثة ابلوقود وأجهزة التسخني،
والتخلص من املواد والنفاايت القابلة لالحرتاق  ،ومراقبة عدم جتاوز السوائل القابلة لاللتهاب عن القدر املسموح به ،
وإخطار مسؤول السالمة عن أية خماطر يكتشفها.
 .3التأكد من أن خمارج الطوارئ وممرات اهلروب املؤدية إليها صاحلة لالستخدام وخالية من العوائق  ،وأن مصابيح إضاءة
املخارج كافية يف املمرات العامة وبئر السلم .
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 .4التأكد من صالحية األبواب املانعة من نفاذ احلريق ذات الغلق التلقائي إن وجدت وأهنا يف وضع غلق دائم  ،وحظر وضع
أي وسائل لتثبيتها.
 .5التأكد من عدم حجب معدات مكافحة احلريق عن النظر ( اخلراطيم واألجهزة اليدوية ) وإ هنا صاحلة لإلستخدام .
 .6شرح تعليمات السالمة لشاغلي الطابق  /املبىن خاصة اجلدد منهم .
 .7االحتفاظ بقائمة حمدثة ابستمرار أبعداد وبياانت األشخاص يف منطقة اختصاصه .
 .8املشاركة يف التدريبات والتمارين الومهية أثناء الطوارئ.
 .9التأكد من أن كافة أبواب خمارج الطوارئ مفتوحة .
 .11تنفيذ اإلخالء املنظم لشا غلي الطابق  /املبىن اختصاصه إىل منطقة التجمع املختصة  ،مع تذكريهم بتجنب استخدام
املصاعد.
 .11إذا كانت احلالة الطارئة وقعت داخل الطابق /املبىن اختصاصه  ،عليه اإلبالغ عنها فوراً ملسؤول املعهد أو عمليات امن
املعهد .
 .12التأكد من متام إخالء الطابق /املبىن من شاغليه وإخطار املسؤول .
 .13حتسس األبواب املغلقة الستشعار وجود حريق ابلداخل  ،وتوخي احلذر عند فتحها ويعاود إغالقها مرة أخرى بعد التيقن
من عدم وجود أشخاص .
 .14بعد التيقن من متام إخالء شاغلي الطابق /املبىن إىل نقطة التجمع  ،وأنه ال توجد خطورة ميكن اإلبالغ عنها.
عليه إتباع ما يلي- :
اإلخالء فوراً  ،وغلق كافة األبواب ابلطابق  /املبىن اختصاصه .
التوجه إىل نقطة التجمع احملددة له مسبقاً وحتري وجود األشخاص املسؤولني منه بنقطة التجمع  ،وإبالغ مسؤول
النقطة بتمام إخالء قطاع املسؤولية وتسليمه قائمة األمساء اخلاصة هبم .
مساعدة مسؤول نقطة التجمع إذا طلب ذلك .
عندما يتم اإلعالن ابنتهاء احلادث عليه توجيه شاغلي الطابق  /املبىن اختصاصه للعودة إىل مواقعهم ابلوسائل املعتادة.
تقدمي تقرير مكتوب ابملالحظات والعقبات اليت حدثت أثناء احلادث يف أقرب وقت ممكن لرئيس القطاع (إذا كانت
هناك مالحظات ).
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 تعليمات وواجبات مسؤول نقطة التجمع
 مسؤول مسؤولية كاملة عن نقطة التجمع .
 التنسيق مع مراقيب الطوابق /املباين فور وصوهلم لنقطة التجمع للتأكد من أن الطوابق  /املباين اختصاصهم قد أخليت .
 مراجعة أمساء من مت إخالؤهم املتواجدين بنقطة التجمع على القائمة لديه .
 عدم السماح ألي شخص مبغادرة نقطة التجمع حتت أي مالبسات إال بعد صدور تصريح بذلك .
 إخطار املشرف العام بتطورات عملية اإلخالء  ،ووصول مجيع مراقيب الطوابق  /املباين إىل نقطة التجمع ومتام اإلخالء.
 إبالغ مسؤول السالمة عن أي حالة غري عادية قد حتدث يف نقطة التجمع .
 عقب اإلعالن عن متام انتهاء احلادث  ،يقوم ابلتنسيق مع مراقيب الطوابق للمباين ملتابعة عودة من مت إخالؤهم إىل مواقعهم.
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اهليكل االداري التنظيمي إل دارة األمن والسالمة يف املعهد

عميد املهعدد

األمين الهعام
مراقب املباني
والطوابق

املنسق

وكيل املهعدد

رئيس القسم

رئيس القسم

رئيس القسم

مراقب لجميع
التجديزات واعمال
الخطة

مسؤول نقاط التجمع
عضو هيئة مهعاونة

عضو هيئة تدريس

عضو هيئة تدريس

عضو هيئة مهعاونة

مسؤل الصيانة

عضو هيئة تدريس

عضو هيئة مهعاونة

فريق التمريض
مسؤل ضبط
الهعلومات

االسم

طالب متعاونين من جميع االقسام
التخصص
الرقم االكاديمي
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تقييم احلالة الطارئة/الكارثة
 يبدأ تقييم الكارثة من أول دقيقة تبدأ فيها احلاالت يف الظهور مثل صدور الدخان أو اهنيار املبىن أو اهتزاز األرض ...اخلتشم من روائح أو تُسمع من أصوات ).
(وذلك اعتمادا على يّرى من ظواهر أو ُ
 التقييم األويل- :
وله عالقة بسالمة األرواح  ،وذلك فيما يتعلق حبدوث حرائق أو تسرب غازات سامة أ و قابلة لالشتعال .
 التقييم املستمر استنادا على - :
التقارير الواردة من عمليات إدارة األمن والسالمة .
التقارير الواردة من شهود العيان.
 تقييم مدى وفرة أفراد العمل والطلبة املتطوعني .
جيب أن يكون التقييم بشكل مستمر حبيث تضاف إليه املعلومات اجلديدة مبجرد أن تصبح متاحة وتعطي حصيلة ذلك
نظرة شاملة ومستوفاة عن الوضع .
إ نتهاء الكارثة
استئناف العمليات العادية  :عند اإلعالن عن انتهاء حالة الكارثة من قبل مركز العمليات .
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مصطلحات هامة- :
 -1الكارثة - :
هي عبارة عن طارئ رئيسي مثل - :
 حوادث احلريق الكبرية. وقوع تلف إنشائي كبري للمرافق أو املباين واالهنيارات حبيث هناك حاجة إلخالء املكان . االنفجارات واالحرتاق الناشئ بسبب املواد والغازات واجلوامد القابلة لالشتعال . حوادث املواد اخلطرة (مثل  :املواد الكيميائية واإلشعاعية وغريها). حوادث تسمم الطعام اجلماعي. الظروف الطبيعة الصعبة (مثل  :الزالزل والسيول واألعاصري) .واليت تتمخض عن واحد أو أكثر من األحوال التالية :
 عدد الضحااي أكثر من ستة أشخاص . حالة عدم استقرار رئيسية ملبىن أو أكثر . هتديد سالمة األفراد ابملدينة اجلامعي. - 2الكارثة الداخلية - :
هي حادث داخل إطار املعهد يؤدي إىل أضرار للقطاع أو الطالب أواعضاء هيئة التدريس او املوظفني واليت ال ميكن السيطرة عليها من
قبل املوظفني والقطاع  ،ولكنها تتطلب تنسيقاً ف ورايً ودعم للقطاع من مجيع مرافق املعهد  .غالباً ما يوافقها إخالء جزئي أو كلياً إىل
أماكن أكثر سالمة داخل أو خارج املبىن.
والكوارث الداخلية احملتملة تشمل - :
 احلرائق . قصور يف عمل األجهزة واملعدات . حوادث املواد اخلطرية( تلوث كيماوي أو حيوي أو إشعاعي). اضرار يف بنية املبىن. تلوث أو انقطاع املياه . االنفجارات. الكوارث الطبيعية مثل (األمطار الغزيرة). احلوادث اجليولوجية األخرى مثل (الزالزل ).16
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 احلوادث األمنية مثل (التهديد بقنبلة ). - 3نقاط التجمع - :
 هي املناطق اليت ينشئ فيها مناطق التجمع واإلسعافات األولية . - 4منطقة الرعاية املركزية - :
 هي عبارة عن منطقة يتم تعيينها جغرافيا داخل املعهدوحتدد املسئوليات املتعلقة هبا. - 5فريق اإلخالء- :
 فريق خمتص يقوم مبسح كامل ملنطقة الكوارث و املساعدة يف إنقاذ املصابني وتوجيهاملنسوبني إلخالء املباين و املرافق .
 - 8فريق إسعافات الكوارث - :
 هو فريق لتقدمي اإلسعافات األولية وإسعاف األشخاص املصابني.إنذار الكوارث - :
 هي عبارة عن إشارة من صفارات اإلنذار يتم تركيبها داخل املعهد.سلسلة اإلشعارات - :
 -نظام االتصال وإشعار األشخاص املدرجني ضمن اهليكل التنظيمي للخطة.
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بيان أجهزة االطفاء وتوزيعها
مكان التوزيع

نوع اجلهاز

مبىن االدارة -الدور االول

 6طفاية بودرة 2-طفاية سقف -صندوق ابخلراطيم

مبىن االدارة -الدور الثاين

5طفاية بودرة -صندوق ابخلراطيم

مبىن االدارة – الدور الثالث

5طفاية بودرة -صندوق ابخلراطيم

مبىن هندسة الكيمياء -الدور االول

4طفاية بودرة 4-طفاية سقف

مبىن هندسة الكيمياء -الدور الثاىن

7طفاية بودرة 1-طفاية سقف

مبىن هندسة الكيمياء  -الدور الثالث

5طفاية بودرة 1-طفاية سقف -صندوق ابخلراطيم

مبىن االتصاالت -دور البدروم

 6طفاية بودرة 1-طفاية سقف  11 -جهاز اطفاء  51كيلو

مبىن االتصاالت –الدور االول

 8طفاية بودرة -صندوق ابخلراطيم للمياه

مبىن االتصاالت –الدور الثاىن

 6طفاية بودرة  2-طفاية سقف -صندوق ابخلراطيم

مبىن االتصاالت –الدور الثالث

6طفاية 2-طفاية سقف -صندوق ابخلراطيم

مبىن االتصاالت الدور الثالث معمل
الفيزايء+الكيمياء

2طفاية بودرة 5-طفايةسقف

مبىن املدىن -الدور االول

1طفاية بودرة  -صندوق ابخلراطيم

مبىن املدىن -الدور الثاىن

1طفاية بودرة

مبىن املدىن -الدور الثالث

1طفاية بودرة

مبىن املدىن -سلم السطح

1صندوق ابخلراطيم للمباه

مبىن شئون الطلبة والعاملني

2طفاية بودرة 2-طفاية اثن اكسيد الكربون

ورش هندسة امليكانيكا وحلام املعادن

2طفاية بودرة 8 -طفاية اثن اكسيد الكربون

ورش هندسة امليكانيكا وحلام املعادن 2جهاز اطفاء وزنه  51كيلو جرام
ورش هندسة النجارة+سباكة
املعادن+الصاج

معمل مقاومة املواد(مدىن)

7طفاية بودرة 5-طفاية اثن اكسيد الكربون
1طفاية بودرة
مالحظات -معلومات -تليفوانت

.1تليفون النجدة 122
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وحدة ضمان الجودة
وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة

 .2تليفون احلماية املدنية 125
.3تليفون االسعاف123
.4الدفاع املدين واحلماية املدنية181
 .5ادارة اعطال الكهرابء121
.6التلغراف124
.7ادارة اعطال املياة 125
السيد الدكتور عميد املعهد 157/2417921_ 157/2418621 :
السيد االستاذ الدكتور وكيل املعهد لشئون التعليم والطالب 11228179899
السيد االستاذ االمني العام 11115779261
السيد االستاذ املشرف العام 11116619111
مشرف الشئون املالية 11111156121
مكتب ضمان اجلودة (مدير وحدة ضمان اجلودة)11119926615
تليفوانت املعهد
11121154644
157/2413235
157/2418621
 157/2417921مكتب العميد
فاكس
157/2418621 _ 157/2413235
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