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٢ 

  ت التعليمية آأنواع املنش 

 مباىن إدارية            . ١
 مباىن تعليمية        . ٢
  منطقة ملحقة (مالعب)          . ٣

  اإلجراءات األساسية لتحقيق مبادئ السالمة واألمان 

 التأكد من غلق األبواب.  . ١
 وجود أبواب طوارئ.  . ٢
 وجود جرس إنذار صوت وضوء.  . ٣
 وجود صندوق إسعافات أولية بكل مبىن.  . ٤

  الكنرتوالت يف  اإلجراءات األساسية لتحقيق مبادئ السالمة واألمان 

  عن الغرفة بعد اإلستعمال. يار الكهرىب فصل الت 
   .ت  عدم إستخدام السخا
  ئية  عدم ترك األجهزة  . ماكينة التصوير) مفتوحة لعدة ساعات(الكهر
  .التهوية اجليدة للغرفة 
  .ت حريق  وجود طفا

  بة املكتيف  لتحقيق مبادئ السالمة واألمان   اإلجراءات االساسية 

  .أن يكون موقع املكتبة بعيد عن مصادر اخلطر 
   لالشتعال. ان تشيد املباىن من مواد غري قابلة 
  م من مجيع االجتاهات. ١٠ان تكون املباىن معزولة عن كافة املباىن حبواىل 
  .ت حريق  وجود طفا
 .وجود صندوق إسعافات      

  معدات ووسائل مكافحة احلريق:

 م. ١رتفاع الطفاية وا ٢م ١٠٠كجم لكل ٦طفاية بودر  ٢  
   مياه تلقائية. تزود املكتبة مبرشات 
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٣ 

  فريق الصحة املهنية 

 طبيب.  . ١
 ممرض.  . ٢
 اخصائى بيئة.  . ٣
 اخصائى سالمه وصحة مهنية.  . ٤
ء.  . ٥  اخصائى فيز
 اخصائى هندسة حتكم.  . ٦
 تغذية).   –ختصصات أخرى (علم نفس   . ٧

  داف العامة للسالمة املهنية هاأل

  ت. محاية العنصر البشرى من   اإلصا
  املتمثل ىف املنشأت احلفاظ على مقومات العنصر املادى  
  املهنية.  والسالمة  االشرتاطاتتوفري وتنفيذ كافة  

  
  على سبل اهلروب(املخارج)  مهمةمالحظات 

  جيب أن تكون املخارج ىف اجتاهات خمتلفة وال تقل عن اجتاهني.  . ١
ث او احلواجز ىف الطرقات.  . ٢   ال جيوز وضع أو تركيب أى نوع من أنواع األ
  تشري اىل مكان املخارج.   أسهموجود دائما مفتوح مع  خمرج اهلروب  . ٣

ء فيجب   هي مسببات احلريق دائما     الكهر

 للمواصفات.  ن تكون التوصيالت مطابقة ا  
  .ان تكون جمهزة بقاطع اتوماتيك  
  مكان مناسب بعد موافقة الدفاع املدىن.  يف  رئيسييوضع مفتاح  

  نذار أنظمة اال

  . يدوي جيب ان تزود ممرات اهلروب بشبكة انذار   . ١
  جتهيز مجيع الطوابق بشبكة انذار آىل تلقائى.  . ٢

  السالمة داخل املعامل 

 جيب أن تكون املساحة تتناسب مع عدد الطلبة .  
 ب للدخول واخلروج ر جيب ان يتوف .  
  من املخترب من الزجاج املقاوم للكسر   العلويالنصف .  
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٤ 

  جيب توفر ستائر مقاومة احلريق .  
  ل املهمات الشخصية ئسا و توفر .  
 ب توفر خزانة غازات للمواد اخلطرةجي .  
  ت   . إسعافات أولية صندوق و حريق جيب توفر طفا
  كل جتربة والعالج املستخدم ىف حالة التعرض للخطر وعمل ملصقات ارشادات    يفملواد الكيماوية املستخدمة  قائمة جيب توفر

  . للسالمة 
  اهلدف العام من خطة الطوارئ

  األمنة. واخالئهم من املبىن اىل املناطق تقليل حجم اخلسائر البشرية واملادية ومحاية الطالب والعاملني 

  (منطقة التجمع)   اخلطر اىل منطقة آمنةتعريف اإلخالء: هو نقل األشخاص واملمتلكات من منطقة .  
  متطلبات تنفيذ خطة الطوارئ 

  . التعليمية / املؤمنة والغري املؤمنة  املنشأةتتكون منها  اليت  املباينكشف  . ١
  . توزيع اخلطة على املشرفني وعناصر األمن والسالمة  . ٢
  . املختص مع توفري التجهيزات املطلوبة والطرق البديلة املدينالتنسيق مع الدفاع  . ٣
  مسؤولتصلح ان تكون نقط جتمع من حيث املساحة مع وضع الفتات ظاهرة على هذه األماكن مع تعيني    اليتحتديد األماكن  . ٤

  . عن كل نقطة جتمع 
  .ضافية ملساعدة ضعاف السمعا يفضل وسيلة صوتية و   املباينتوفر جرس لكل  . ٥
لتزامن مع نظام انذار احلريق على ان تكون مسموعة بدورات املياة.  اإلذاعة توفر نظام  . ٦   الداخلية تعمل 
لعمل كفريق واحد على كيفية التعامل  . ٧   . مع احلادث  الفوريتدريب األفراد املكلفني 
ا أماكن خمارج الطوارئ يفع لوحات إرشادية  وض . ٨   . األماكن الظاهرة موضحا 
  . جيب عمل متارين ومهية دورية  . ٩

  العاملنيالتعليمات اخلاصة اىل  
 ب الط ملزالجواكد ان    . رئ غري مقفل 
 ئيارئ للعمل به اثناء انقطاع التيار و كد من وجود كشاف الط   . الكهر
  ء)   –شراره   –دخان  (عادية  مالحظات غري  أي ابلغ فورا عن وجود   . كهر

  القاعة الدراسية   يف النار    اندالعحالة    يف
  دء من روع الطلبة ه . ١
  . ابلغ األمر فورا اىل مدير األمن أو ابالغ فرد أمن موجود  . ٢
 . أمكن ن  إ وسيلة إطفاء متاحه  قرب حاول مكافحة النار  . ٣
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٥ 

  لسنة اللهب تصرف كمايلى: أ  تداد امحالة    يف
  رنني جرس  - صوت اإلنذارحتدد .  
 أوقف الدرس فورا .  
  إلخالء   . للطالب من القاعة الدراسية  الفوريقم 
 ن عليهم التوجه ىف هدوء اىل نقطة التجمع احملدده للمبىن على أن يسلكوا املمر احملدد هلم   . تذكريهم 
  إال بعد خروج اخر طالب وبعد اقفال الباب إن أمكنانت القاعة  ك ال ترت .  
 كد أن كل طالبك حاضرون   . التحق انت بسرعة بطالبك اىل نقطة التجمع و

  املباين داخل    الداخليحالة اخلطر    يف
  اخلطر. كيد وقوع  . ١
  . إطالق جرس اإلنذار . ٢
  . املتاحة إلمكانياتوىل مع احلالة الطارئة وحماولة السيطرة عليها  التعامل األ . ٣
  . الوقت احملدد  يف بداية وقوع احلادث لضمان تواجدهم  يف واالسعاف  املطافئ ابالغ  موازي يتم على خط   . ٤
ملبىن ان وجد إلخالء م يلز  تكليف ما  . ٥   . املنطقة من السيارات احمليطة 

  اخلارجيحالة اخلطر    يف
لعودة اىل منازهلما . ١   . يقاف الدراسة فورا وابالغ الطلبة 
  . خلو املبىن من مجيع الطالب علىجيب التفتيش  . ٢
  جمموعة اإلخالء .١
موعات ويفضل ان تكون      موعات من الناحية العددية ومن اهم االعمال املطلوبة منهم:  أكرب هي من اهم ا   ا

  ملنشأة  . معرفة مجيع املداخل الرئيسة ومجيع خمارج الطوارئ 
   حالة احلوادث  يفكد من فتح أبواب الطوارئ . 
  رز وتكتب خبط واضح على وضع لوحات إرشادية دالة  . موقع املخارج مبكان 

النزول من  ،  ايل املخارج  فاألقربيبدأ اإلخالء من املناطق األكثر تعرضا للخطر / تبدأ عملية اإلخالء من الدور األرضي   يف حالة 
حبيث تكون منطقة الوسط للسلم    واألمين) مرورهم من السلم جيب عليهم النزول من اجلانب األيسر    (أثناء النحو التايل    على السالمل  

 . تستخدم للدفاع املدين واالسعاف 

 جمموعة االطفاء  .٢
   هلدوء واكتشاف احلالة وابالغ االدارة عنها وحاولة السيطرة قبل استفحاهلا وذلك سرعة التوجه ملكان احلريق وااللتزام 

ملنشأة   . لوسائل املتوفرة 
 (املياه) ت ومواقع شبكات احلريق  . معرفة مواقع مجيع الطفا
   عليها. معرفة كيفية استخدامها والتدريب عليها حسب التعليمات املوجودة 
  ا وكيفية استخدامها ويكون  علىوضع اللوحات االرشادية الدالة  : النحو التايل على مكا
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٦ 

o  جتاه الريحان يكون استخدام الطفاية .  
o ) النار وعدم انتشارها على مرت) ليضمن القضاء  ٢-١٫٥ترك مسافة بني مستعملها وبني النار ترتاوح بني .  
o  األمان. تيلة ف سحب  
o مسك صنبور الطفاية حنو النار .  
o  املادة. مكبس خروج  على الضغط  
o  النار. كن حذرا يف تقدمك ايل  
o  للهب مع استمرار املكافحة من   . اليمني واليسار والعكسابدأ 

 جمموعة فصل التيار الكهريب  .٣
  ء عن املبين  . التوجه فورا لفصل لوحة الكهر
 ذا اجلانب ئية وكل ما يتعلق  موعة مبوقع العدادات الكهر  . ضرورة معرفة أعضاء ا
 موعات املختلفة  . املشاركة مع بقية ا

 ستقبال االجمموعة   .٤

دئتهم والتخفيف من حده فزعهم ومهمتها: يتواجدون مبواقع او نقاط    التجمع الستقبال الطلبة و

 دئتهم وختفيف حدة اخلطر . 
  حصر الطلبة ومعرفة املتخلف منهم يف املبين . 

  

 

 

  

 


