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الستعداد هلا أو توقعها أو التعامل معها إذا ما حدثت يضع على  إن مواجهة األزمات واحلاالت الطارئة سواء 

ا ومنتسبيها، لذلك كان لزاماً  ءالعب املعهدكاهل  ال لضمان توفري احلماية الشاملة لطال عليها   األكرب يف هذا ا

، تتضمن كيفية إخالء املبىن من شاغليه املعهدإعداد خطة شاملة ملواجهة الكوارث واحلاالت الطارئة اليت قد تتعرض هلا  

وعلى هذا ،    سالمتهم وكفالة الطمأنينة واالستقرار واألمن هلم  يف احلاالت الطارئة واختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتأمني

   الىت هلا األضرار البالغة مثل:احلوادث  كان لزامًا لتالىف حدوث مثل هذه    األساس كان التوعية والتدريب واإلعالم

 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 

ملبىن ما يلي:  تستهدف خطة مواجهة األزمات واحلاالت الطارئة 
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   : الطوارئ حاالت يف الواجبات

 : املعهدمسؤوليات ومهام إدارة   ) ١
  للمعهداألمن والسالمة واإلخالء يف حاالت الطوارئ   ةإعداد خط . 
  على اإلخالء يف حالة حدوث أزمة طارئة (حريق/ تسرب غاز).  املعهدالتعاون والتواصل مع إدارة الدفاع املدين لتدريب شاغلي 
 الدوام الرمسي وأن تكون سهلة الفتح   التأكد من أن مجيع األبواب املركبة على خمارج الطوارئ واملمرات املؤدية إليها مفتوحة طيلة فرتات

 للخارج (اجتاه اندفاع األشخاص). 
  مة مبسالك اهلروب.  دراية التأكد من أن مجيع شاغلي املبىن على 
  وأن تكون واضحة متاماً لشاغلي املبىن ومثبت عليها اللوحات اإلرشادية الدالة   ، التأكد من خلو كافة مسالك خمارج الطوارئ من العوائق

 . عليها
  مثل هذه احلالة العوامل املختلفة الشخصية والنفسية   ىفلتنفيذ األعمال الالزمة على أن يراعي  ملعهدتشكيل فريق األمن والسالمة

موعة يعرف الدور املطلوب منه.    واجلسمية وحتديد األدوار حىت يكون كل عضو 
ملبىن أعضاء هيئة التدريس/اهليئة املعاونةواجبات  ) ٢  : والطالب املتواجدون 

 هلدوء وعدم االرتباك  .التحلي 
  ًإيقاف العمل فورا. 
  ئي عن املكان  .قطع التيار الكهر
   ئية  .عدم استخدام املصاعد الكهر
 ت بينهم م حىت ال تقع إصا    .التنبيه على الطالب والطالبات بعدم الركض أو جتاوز اقرا
  ب القاعة أو  .املكان املخلي وعدم إقفاله ووضع ورقة على الباب تشري إىل أنه (مت إخالء املكان)إغالق 
 التوجه إىل نقاط التجمع واحملددة خبريطة اإلخالء من خالل أقرب سلم وخمرج طوارئ. 
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  عن أي طالب  على املوظف املسئول حصر عدد الطالب والطالبات املتواجدين معه بعد اإلخالء يف نقاط التجمع مع ضرورة إبالغ
 .ملعهدمفقود للمسئول 

 ضرورة التعاون مع إدارة الدفاع املدين يف حالة وصوهلم للمبىن وتسهيل عملهم. 
 عدم الرجوع للمبىن مهما كانت األسباب إال بعد أن يؤذن لك بذلك من املسئولني. 
  التأكد من إغالق األبواب والنوافذ فيما عدا املخارج املخصصة لعمليات اإلخالء. 
  اإلشراف على عمليات اإلخالء. 
  . جلهات املختصة  التأكد من عمليات االتصال 
  . التأكد من وصول الفرق املتخصصة إلدارة الدفاع املدين 
  التوجه إىل نقطة التجمع للتأكد من وجود مجيع العاملني وعدم ختلف أي منهم داخل املبىن  . 
 ستطاعتك اهلروب إذا انتشر احلريق. 
  ي روح مهما كان السببعدم املخاطرة. 

 : أفراد األمن واجبات ) ٣
 النظام وحفظ املبىن  مني . 
 املبىن داخل) فقط  واإلنقاذ   املدين الدفاع  رجال( املختصني  غري  أفراد أي  دخول   منع . 
  احلريق ملوقع وإرشادهم املدين الدفاع   رجال من  املتخصصة  الفرق انتظار . 
 الطوارئ حالة  يف املعهد إدارة  وإخطار الرمسي الدوام أوقات بعد املعهد  سالمة على احلفاظ . 
  

موعات املختلفة:  يليوفيما    مهام ا

 :السالمة   أ) جمموعة

o  تقوم اليت  اإلدارة إىل  والطالبات  الطالب  يهدد  ما  وكل مالحظة  كل  ورفع ، صالحيتها  ومدى ملعهد السالمة  وسائل  تفقد  
 . االختصاص جلهة  رفعه   أو  قبلها  من الوضع مبعاجلة بدورها

o توعية  لغرض املدين الدفاع من السالمة جمال يف التوعية نشرات  من جديد هو ما كل  على للحصول املعهد إدارة مع التنسيق  
 . منها الوقاية  وطرق   ملخاطر  والطالبات الطالب

o ذا  اخلاصة  وامللصقات  اإلرشادات  ا  توضع  ،ملبىن)  والسالمة  األمن  لوحة(  رز  مكان  يف  توضع  املدين  للدفاع  لوحة  ختصيص  
 . اجلانب

o  مباشرة  مث  ومن  مهم احلاالت هذه مثل  يف  الزمين  العامل  ألن  حدوثها وقت  املعهد  يف  حتدث حالة أي  عن  املدين  الدفاع إبالغ  
موعات طريق  عن احلالة   .  املدين  الدفاع رجال  وصول حىت هعمل  جمال  يف  كل  ا

o ت كتب   مني  .  عهدامل  مكتبة  يف  والسالمة ألمن  تتعلق   ومطو
o والسالمة  األمن جمال  يف  ملعهد واملوظفني   الطالب بني  ثقافية أنشطة  إقامة . 
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٤ 

o ذلك تستدعي  اليت  الضرورية  احلاالت يف  الستخدامها  املدين  الدفاع عمليات هواتف رقام   الطالب تعريف . 

ئي التيار   فصل جمموعهب)    :الكهر

موعة  أعضاء  معرفة  وضرورة  احلريق  رقعة  اتساع   دون   احليلولة ئية،  العدادات  مبوقع  ا   بقية  مع  واملشاركة  اجلانب  ذا  يتعلق  ما  وكل  الكهر
موعات   . املختلفة ا

 :اإلخالء جمموعة ) جـ

موعات من الناحية العددية  وهي موعات ويفضل أن تكون أكرب ا   . من أهم ا

o  ملنشأة خمارج الطوارئ   ومجيع معرفة مجيع املداخل الرئيسة. 
o  احلوادث  التأكد من فتح أبواب الطوارئ يف حالة. 
o رز وتكتب خبط  وضع لوحات إرشادية دالة على موقع  .واضحاملخارج مبكان 
o ملدخل الرئيسي للمبىن يبني به خمارج الطوارئ واملداخل  التنسيق مع إدارة املنشأة لوضع كروكي  الرئيسية وأقصرعام للمنشأة 

حده يوضح به خمارج الطوارئ لألقسام   لوضع كروكي بكل دور على  الضافةالطرق املؤدية إليها واملعلومات اهلامة عن املبىن 
 .به  ةاملوجود

o  ملنشأة أو ا يف حالة إخالئهم   (يتمخارجها ووضع اللوحات الداله على تلك النقاط   معرفة نقاط التجمع  من    جتميع الطالب 
ا شروط السالمة بعيدًا عن مكان احلادث ا ملنشأة والطالب   ملباين) على أن تكون أمنة تتوفر  والتأكد من معرفة العاملني 

 .النقاطوالطالبات بتلك 
o  للخطر تعرضاً   يبدأ اإلخالء من املناطق األكثر. 
o املخارجفاألقرب إىل  تبدأ عمليات اإلخالء من الدور األرضي. 
o ت  خالء بشكل منظمأن تكون عمليات األ  . لتفادي عمليات الدهس وحدوث اإلصا
o  مرورهم من السلم جيب عليهم النزول   (أثناء خروجهم من السالمل على النحو التايل  يف حالة عدم وجود خمارج طوارئ يكون

 .ملنشأة واملسؤولني  اجلانب األيسر واألمين) حبيث تكون منطقة الوسط للسلم تستخدم للدفاع املدين من
o الطوارئ التأكد من عدم وجود ختزين عند خمارج. 
o  اإلخالءالتدريب على عمليات. 

  :مهامهاجمموعة اإلطفاء ومن أهم )د 

o هلدوء واكتشاف احلالة وإبالغ اإلدارة عنها وحماولة السيطرة قبل  سرعة التوجه ملكان احلريق بثقه وثبات استفحاهلا   وااللتزام 
لوسائل  ملوذلك   . شأة ناملتوفرة 

o   ت  .ومواقع شبكات احلريق  ملعهد معرفة مواقع مجيع الطفا
o لتنسيق مع إدارة املنشأة  معرفة كيفية إستخدامها والتدريب  . عليها حسب التعليمات املوجودة عليها وإعادة تعبئتها 
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o ستمرار ت يف حالة إنتهاء مدة صال التنسيق مع إدارة املنشأة  رز حبيث تكون  فحص تلك الطفا حيتها وأن تعلق يف مكان 
ا وكيفية إستخدمها  يف  :النحو التايل  ويكون على متناول اليد، ووضع اللوحات اإلرشادية الدالة على مكا

جتاه الريح   .١ أمتار ليضمن القضاء على    )٣  –  ٢(بني مستعملها وبني النار ترتاوح بني    مسافةترك  و أن يكون استخدام الطفاية 
 .إنتشارها النار وعدم 

 .والعكسواليسار  املكافحة من اليمني  استمرارللهب مع  إبدا : النار إىل  ن حذراً يف تقدمكك .٢
مل  معرفة التعليمات الواجب إتباعها عند .٣ رزة  لتنسيق معمشاهدة احلريق وكتابتها خبط واضح ووضعها يف أماكن  اإلدارة    نشأة 

 يلي: وهي كما 
 منضبط األعصاب فعادة اإلرتباك يؤدي ً   . إىل نتائج عكسية   حاول أن تكون هاد
  ) ونوع احلادث املعهد اسم ) بطلب املساعدة وإعطاء  180أبلغ الدفاع املدين على هاتف .  
 ء من مصدرها الرئيسي إذا مل يكن هناك خطر عليك   . حاول أن تفصل الكهر
   موعات وأعضائها عن احلالة للقيام مبهامها . إبالغ  رؤساء ا
 بعاد املواد القابلة لالشتعال إن أمكن كافح احلريق  . ستخدام طفاية احلريق و

  : جمموعة االستقبال ) هـ

دئتهم والتخفيف من حده فزعهم يتواجدون مبواقع أو نقاط التجمع الستقبال   .الطالب والطالبات و

o  األمنة البعيدة عن موقع اخلطر  الطالب والطالبات يف األماكناستقبال . 
o دئتهم وختفيف حدة اخلطر . 
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٦ 

زمات والكوارث تحديث 
ٔ
 تشكيل لجنة ٕادارة اال

ــــــــــــم م   العمل القائم به  الوظيفة  االســــــــــ

  رئيسا   عميد املعهد   أ.د. قاسم صالح األلفى  ١

  عضوا   أمني املعهد  عرفان أ.أمحد على  ٢

  عضوا   األمني املساعد ( مدير شئون املقر)   أ.أمحد مصطفى البيه  ٣

مع   عميد/ حافظ مصطفى العجمى  ٤   عضوا   مدير أمن ا

  عضوا   مدير وحدة ضمان اجلودة   د. امحد حممود اجلمل  ٥

  عضوا   ئب مدير وحدة ضمان اجلودة   د. سارة فتحى البلتاجى  ٦

  عضوا   مدير وحدة تكنولوجيا املعلومات   السيد لطفى م.حممد  ٧

  عضوا   طبيب املعهد   د.أمحد حممد الزكى  ٨

  عضوا   مشرف أمن   حممد أمحد الشيخ  ٩

  عضوا   مشرف أمن   حممد أمحد عبد اهلادى  ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


