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 اإلخالء يف حاالت الطىازئ )احلسيل(  ُخط

   :عهد نشىب حسيل داخل مىقع العنل

  . يجب أف يكوف ىناؾ تصرؼ سريع وفعاؿ وآمف لمخروج مف المبنى 

  . يجب أف يكوف في كؿ طابؽ فريؽ معد لمطوارئ يترأسو أحد الموظفيف 

 مهام هرا الفسيل :

 تحديد موقع الخطر وتوجيو بقية الموظفيف إلى الخروج مف المبنى بسرعة ومف أقرب المخارج 
، والتأكد مف خروج الجميع قبؿ مغادرتيـ المبني ، ومف ثـ التجمع في منطقة التجمع المتفؽ 

قع الخطر إال بعد عمييا مسبقًا والتأكد مف وجود الجميع ، وال يسمح بعدىا ألحد بالرجوع إلى مو 
 وذلؾ بعد التأكد مف عدـ وجود مخاطر . . األذف مف الشخص المسئوؿ

  في حالة الطوارئ عمى كؿ شخص في المبنى أف يكوف سريعًا في استجابتو ويؤمف منطقتو
غالؽ إسطوانات الغاز .  قبؿ الخروج منيا مثؿ إطفاء كافة األجيزة وا 

  ادث الحريؽ واليكتفى بوجودىا بؿ يجب أف وجود خطة واضحة وسيمة لألخالء أثناء حو
 يدرب عمييا جميع العامميف .

  كما يجب أف تحتوي الخطة عمى رسـ لمموقع يبيف فيو مواقع األبواب والشبابيؾ والممرات
 والساللـ .

  ًحيث أف المصاعد الكيربائية قد  ، يجب أال توضع المصاعد الكيربائية ضمف الخطة مطمقا
بداًل مف اليروب منيا باإلضافة إلى أمكانية تأثرىا بالحريؽ فتكوف حبيسًا  تأخذؾ إلى موقع النار

 فييا .

  ، البد مف دراسة الحاجة إلى وجود سمـ خارجي لإلخالء إذا كاف المبنى متعدد األدوار
 والتأكد مف أف المسار الذي يتخذ لألخالء سميـ وآمف . واف تكوف الشبابيؾ سيمة الفتح .

  ة طريقتيف )عمى األقؿ( لإلخالء مف كؿ مكتب خاصة المواقع التي يجب أف تشمؿ الخط
يكثر فييا عدد العماؿ . مع تحديد موقع لمتجمع لمتأكد مف وجود الجميع بدوف إصابات والبد أف 
يوضح في الخطة أرقاـ ىواتؼ أقساـ اإلطفاء والعيادة واألمف ويجب أف تكوف معمومة لدى 

 . كي التنسى الستخداميا عند الحاجوالجميع ، ومكتوبة في موقع بارز 
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  إذا كاف الشخص في وضعيو تمنعو مف مغادرة المبنى نظر لمحاصرة النار فعميو أف يمجأ
إلى مكتب لو نافذة إلى الخارج ويغمؽ الباب جيدًا ويحاوؿ وضع قطعة قماش حوؿ الباب كي 

 الينفذ الدخاف إليو ويقؼ بجانب النافذة ويطمب المساعدة .

 :اخلطُ أهداف 

 -تستهدف خطة مواجهة األزمات والحاالت الطارئة بالكمية ما يمي :

  إخالء المبني مف شاغمييا فور سماع جرس إنذار الحريؽ وذلؾ بتوجييـ إلى نقاط التجمع
 المحددة سمفًا .

  تحديد نقاط التجمع ويقوـ أفراد األمف والسالمة بالمرور عمى المبنى لمتأكد مف اإلخالء ثـ
 .األفراد الستخداـ سمـ اليروب وعدـ الركضإرشاد 
 . استدعاء مركبات إطفاء الحريؽ 
  السيطرة عمى الخطر ومنع انتشار الحرائؽ والعمؿ عمى تقميؿ الخسائر الناجمة عنيا بالقدر

 الكافي مف خالؿ استخداـ الوسائؿ الفعالة لمكافحة الحرائؽ .
 حريؽالتعامؿ مع الحرائؽ المحدودة باستخداـ طفايات ال .  

 -األشمات :واجبات فسيل إدازَ 
يتم تشكيل فريق إدارة األزمة من شاغمي مبنى الكمية وتكميف أعضائه بالواجبات 

 -التالية :

 . إرشاد شاغمي الكمية أو المبنى إلى طريؽ مسالؾ اليروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع 
 . نقؿ الوثائؽ واألشياء ذات القيمة 
  خاصة الطالب .و تقديـ اإلسعافات األولية ورفع الروح المعنوية لشاغمي المبني 
 . مكافحة الحرائؽ ومساعدة فرؽ اإلطفاء واإلنقاذ والصحة 

 واجبات فسم مكافحُ احلسائل : 
 .تحديد مكاف الحرائؽ مف خالؿ مالحظة الموحة التوضيحية لنظاـ إنذار الحريؽ 
  اإلطفاء المتوفرة بالمبنى أو الكمية .القياـ بمكافحة الحػريؽ بوسائؿ 
 .التأكد مف غمؽ النوافذ واألبواب وذلؾ لمنع انتشار الحريؽ بباقي مكونات المبني 
  التعاوف مع الفرؽ المتخصصة التابعة الدارة الدفاع المدني والحريؽ بارشادىـ الي موقع

 الحريؽ ونوعو واجيزة ووسائؿ االطفاء المتوفرة .
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 وأعضاء هًئُ التدزيظ والطالب يف حاالت الطىازٍ : واجبات العاملني
  . يقاؼ العمؿ فورًا  التحمي باليدوء وا 
 . قطع التيار الكيربائي عف المكاف 
  . عدـ استخداـ المصاعد الكيربائية 
 . )التوجو إلى نقاط التجمع مف خالؿ)مسالؾ اليروب ومخارج الطوارئ 
 ئيـ حتى ال تقع إصابات بينيـ .التنبيو عمى الطالب بعدـ الركض أو تجاوز زمال 
 عدـ المخاطرة والرجوع إلى المبنى ميما كانت األسباب إال بعد أف يؤذف لؾ مف المسئوليف.  

 العامله :  االدازاتبكافه  تواجبات زؤضاء األقطام والىحدا
 . التأكد مف إغالؽ األبواب والنوافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعمميات اإلخالء 
 فصؿ التيار الكيربائي . التأكد مف 
 . اإلشراؼ عمى عمميات اإلخالء 
 .)التأكد مف عمميات االتصاؿ بالجيات المختصة ) الدفاع المدني 
 . التأكد مف وصوؿ الفرؽ المتخصصة إلدارة الدفاع المدني والحريؽ 
  التوجو إلى نقطة التجمع لمتأكد مف وجود جميع العامميف وعدـ تخمؼ أي منيـ داخؿ المبنى 

 :واجبات احلساع وزجال األمو
 .تأميف المبنى وحفظ النظاـ 
 . منع دخوؿ أي أفراد غير المختصيف داخؿ المبنى 
 .رشادىـ لموقع الحريؽ  انتظار الفرؽ المتخصصة مف رجاؿ الدفاع المدني وا 

 وضائل التدخل الطسيع لإلنكاذ :
  مكافحة الحريؽ والتدخؿ السريعأفراد وحدة إدارة األزمات مف العامميف بالكمية المدربيف عمى. 
 الدفاع المدني والحريؽ 
   الشرطة 
 اإلسعاؼ 

 :املعاونُ  األجهصَ
  اإلدارة اليندسية بالجامعة 
 الصرؼ الصحي 
  الطرؽ 
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  المرور 
 الغاز الطبيعي 
 المياه 
 التميفونات 
  الكيرباء 

 : تطسب الغاش
   .فصؿ المصدر الرئيسي لمغاز 
 .فصؿ المصدر الرئيسي لمكيرباء 
 فتح النوافذ واألبواب بالمبنى 
 مناشدة المتواجديف باإللتزاـ باليدوء واإلجراءات الوقائية 
 . إخالء المبني مف الطالب والعامميف 
  واإلسعاؼ في  – إدارة المطافي –إبالغ ادارة الجيات المسؤلة في نفس الوقت ) شركة الغاز

 حالة حدوث إصابات(.
 إنطًاز وتصدع املبانٌ :

  اإلرشادات والمواصفات المدرجة بخطة اإلخالء العامة لمكميةإتباع 
 .األخذ في اإلعتبار أولوية التعامؿ مع المعامؿ والمخازف التي تحتوي عمى مواد خطر 

 األزضًُ :  واهلصاتيف حاالت الصالشل 
 ( ال فأبقي  ) متر 05إذا كنت في المدرج أو المكتب فاخرج إذا كانت المسافة ال تزيد عف وا 
 مكانؾ وال تحاوؿ اخذ أي شيء مف ممتمكاتؾ الشخصية .في 
  إذا كنت في المدرج فاحتمى تحت الطاولة مباشرة وابتعد عف النافذة أو أستند تحت أو إلى

 حائط أساسي ) صبو ( .
 . إذا كنت في فناء الكمية فعميؾ االبتعاد عف حواؼ المبنى 
  ذا كنت تقود السيارة فبادر إلى إذا كنت في السيارة ابقي في مكانؾ حتى يقؼ السائؽ و ا 

 الوقوؼ واستمع إلى المذياع .
 . إذا كنت خارج الكمية فابتعد عف المباني العالية وتوجو إلى المناطؽ الفسيحة 
 حاوؿ ما أمكف قطع الكيرباء والغاز عف المنشأة حتى ال تكوف سببًا في حدوث حريؽ .  
 زات أخرى تابعة واألفضؿ أف تبقى ىادئ ال تحاوؿ التجوؿ بعد اليزة مباشرة فقد يعقبيا ى

 لفترة بعد اليزة األولى .
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  استمع إلى إرشادات الدفاع المدني ونفذىا وتعاوف معو لسالمتؾ وال تجعؿ الخوؼ والفزع

 واليمع يسيطر عميؾ لكي ال تحدث إرباكا قد يؤدي إلى إصابتؾ .
  في إصابتؾ نتيجة ال تحاوؿ البحث في األنقاض عف أغراض شخصية فقد يتسبب ذلؾ

 انييارات الحقة .
إف ىذه التعميمات ىامة جدا ومبسطة في ذات الوقت وىي تعميمات إحترازيو فقط نيدؼ 

 . مف خالليا إلى حمايتؾ وحماية أسرتؾ ومجتمعنا فال تقمؽ
 االحتًاطات العامُ الىاجب اختاذها جتاه أٍ حدث أو أشمُ :

 مية والجامعة عف الحدث .التبميغ الفوري لوحدة إدارة األزمة بالك 
  351إخطار غرفة عمميات المحافظة تميفوف رقـ 
  ( ،3١1)واإلسعاؼ ،  (3١١)شرطة النجدة )رفع درجة االستعداد لمجيات المختصة مثؿ 

 . (۹۲۱)طوارئ الغاز و  (،3١0)طوارئ المياه و  ، (3٨5)والدفاع المدني 
  الحدث .استدعاء فريؽ إدارة األزمة المختص طبقا لنوعية 
 اإلدارات  –الدفاع المدني والحريؽ  -تأميف منطقة الحدث بالتنسيؽ مع وحدات حفظ األمف

 اليندسية ..... الخ .
 . تجميع وتحميؿ وتداوؿ المعمومات األولية مع المختصيف 
  اإلذاعة المحمية  (إبالغ اإلعالـ في حالة ضرورة تواجده تجنبا النتشار الشائعات- 

 . ضرورة عدـ التيويف أو التيويؿ بالحدثالتميفزيوف( مع 
   األمف   –عربات ومركبات النقؿ الميكانيكي  -فرؽ اإلنقاذ  -انتقاؿ وحدات ) اإلسعاؼ

 الكيرباء( لمتدخؿ في معالجة الحدث كؿ فيما يخصو . –الصناعي 
  بالغيا لمركز إدارة األزمات بالجامعة لتحميميا وتقدير الموقؼ ال تخاذ تجميع المعمومات وا 

بالغيا لمجيات المنفذة مع اإلبالغ لممستوى األعمى .   القرارات المناسبة وا 
 . عادة األوضاع إلى ما كانت عميو  إزالة آثار الحادث وا 
   . الخروج بالدروس المستفادة وتعديؿ السيناريوىات السابؽ وضعيا 
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