 -1عام :
 1- 1الغرض:


الغرض من خطة الطواري هو توضيح الطريقة التى يتم التعامل بها عند حدوث حاالت الطوارئ مع مراعات االتى:



الحرائق واالنفجارات فى المعامل.



انسكاب مواد كيميائية



انهيار المبانى & الزالزل.



حاالت تسريب الغازات.

عند بدء حالة الطوارئ يقوم مسئول السالمة بالموقع باالتصال بجميع االدارات لالعالن عن الطوارئ لبدء حالة الطوارئ.

 1- 2مجال االستخدام - :


هذه الخطة يتم تطبيقها على معامل جامعة المجمعة.

 2- 2المرجع في مواصفات األيزو :
 المواصفات القياسية العالمية OHSAS 18001-2007 CLAUSE : 4.5.4

 3- 2المصطلحات :
تعريففففف

الفففففو رل ففففف رر  :يمكن ننن تعري ن ننط حال ن ننة الطن ن نوارئ بعنهن ننا ح ن نندث يتطل ن ننب رد فعن ننل ف ن ننور لمن ن ننع او تقلي ن ننل

المخاطر على ( حياة العاملين & الطالب & البيئة & الممتلكات ).

 4- 2نظام الحفظ والتسجيل :
 يتم حفظ النسخة األصلية من هذه الوثيقة لدى مراقب الوثائق والبيانات وتوزع نسخة الكترونية
على مستخدمي الوثيقة .
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 -2اإلجراء :
فهرس المحتويات
املضووضو

رلصف و

اجلزء األول:
4
وصط الموقع

5

حاالت الطوارئ و مستوياتها.
سياسة الجودة والسالمة و الصحة المهنية .
اجلزء الثاني:

6

استعدادات الطوارئ & مستويات حاالت الطوارئ

7

.1

أهداف خطة الطوارئ وأسلوب تحقيق هذه األهداف.

8

.2

اإلخالء و اإلنقاذ .

9

.3

العناصر األساسية لخطة الطوارئ

10

.4

غرفة الطوارئ.

13

.5

خدمات االتصاالت.

14

.6

خدمات األمن & الصيانة

15

اجلزء الثالث:
أسلوب إدا ةر حاالت الطوارئ ( .)Call Out Chart

16

الهيكل التنظيمي إلدا ةر حاالت الطوارئ .

17

الهيكل االدار لتوزيع المسئوليات في حاالت الطوارئ.

18

اجلزء الرابع:
لجنة غرفة الطوارئ.

23

التدريب.

24
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سياسة السالمة والصحة المهنية
تلتزم جامعة المجمعة بانشاء وتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية وذلك من خالل التالى:
 التطبيق الفعال لرؤية الجامعة ورسالتها و إنشن نناء أه ن ننداف الس ن ن المة والصح ننة المهنين ننة وم نراجعتهن ننا بشكل
دوري ونشرها على جميع المعنيين.

 االلتزام كافة القوانين وجميع المتطلبات والتشريعات وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية.
 تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية OHSAS 18001
 التطوير والتحسين المستمر للخدمات والعمليات.

 التدقيق المستمر والمحافظة على التطبيق األمثل للنظام.

 خن ننلق الثقن ننافة التى تمننكن الموظفين والطالب منن المشنناركة فى ه ننذا اإللتن نزام واتبن نناع التع ننليمات
الخن نناصننة بالعم ن ننل اآلم ننن والتى تعم ننل على وقنناية العن نناملين مننن األخطن ننار والعمن ننل على من ننع

اإلص ننابات واألم نراض المهني ن ننة.

 تلتزم االدارة العليا للجامعة ب ت ننوفين ننر كافة المن ن نوارد الالزم ن ننة لتنفي ن ننذ ومراجعة هن ننذه الس ن ننياسن ننة والعمل على
نشرها على كافة الفئات المعنية.

تحريرا" فى 2015/3/1:
ممثل اإلدارة
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يتك ن رلم قع من:
مصادر رل اقو :


االسالك الكهربائية داخل مواسير عازلة بالح وائط.



يوجد لوحة لكهرباء مزودة بقواطع رئيسية وفرعية تعمل تلقائيا عند زيادة االحمال.



الموقع بالكامل مؤمن بنظام انذار الي بكواشط دخان.

رجهزة رال فاء رليد يو :


يوجد عدد  00جهاز اطفاء بالبودرة الكيماوية الجافة.



يوجد عدد  000جهاز ثاني اكسيد الكربون صالحين وموزعين علي موقع توزيع جيد.



الجامعة متاعقدة مع شركة  000لصيانة الطفايات بشكل دوري.



التهوية :مكيط هواء مركزي .

سائل رالمان :


المنداخل ومسننالك الهنروب  :يوجنند اب نواب طنوارئ بعتسنناع مناسنب وموزعننع علننى المبنني للخننرول لجمينع العنناملين والطننالب

بكافة المواقع.

االت رل رر

مست ياتها

يمكن تعريط حالة الطوارئ بعنها حدث يتطلب رد فعل فوري لمنع أو تقليل المخاطر على الحياة أو المعدات أو البيئة المحيطة.
يمكن صر االت رل رر رلممكن د ثها بالجامعو فيما يلي :

الغرض من خطة الطوارئ هو توضيح الطريقة التى يتم التعامل بها عند حدوث خطر علي االرواح  /خطر مادي  /خطر تعرضي
مع مراعات االتى:


الحرائق واالنفجارات فى الجامعة ككل.



الكهرباء فى الجامعة ككل.



انهيار المبانى & الزالزل & حاالت الحروب.

عند بدء حالة الطوارئ يقوم مسئول السالمة بالموقع باالتصال بجميع االدارات واالقسام لإلعالن عن الطوارئ

و يمكن تقسيم حاالت الطوارئ لثالث مستويات :
( )1رلمست ى رأل ل ) مست ى أ )

عندما يكون الخطر محدود داخل الجامعة وال يوجد احتمال المتداده لل خارل و يمكن السيطرة عليع منن خنالل األشنخال الموجنودين

داخل معامل الجامعة مثل حاالت:

 .1حرائق وانفجارات البسيطة والتي يمكن السيطرة عليها.
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( )2رلمست ى رلثاني ( :رلمست ى ب )

عنندما يكننون الخطنر ال يحتمننل امتنداده خننارل المعامنل فنني الوقنت ال نراهن و لكنن يمكننن أن يمتند خننارل المعامنل حسننب تننداعيات
األحداث و قد يتطب معونات من الدفاع المدنى للسيطرة عليع مثل حاالت:

 .1الحرائق و اإلنفجارات بمنطقة تخزين المواد الكيميائية والتي يمكن السيطرة عليها .

 .2الصعق الكهربائي  /الحرائق والتي يمكن السيطرة عليها وقد تحتال مساعدات خارجية.
( )3رلمست ى رلثالث ( رلمست ى ج )
و هو يعنى فقد السيطرة على العمليات اليومية داخل الجامعة و حدوث سلسلة من اإلصابات أو التدمير للمعدات أو
المنشآت أو دمار للبيئة المحيطة مثل حاالت-:

 .1الحرائق و اإلنفجارات باماكن التخزين والتي يصعب السيطرة عليها .

 .2الصعق الكهربائي  /الحرائق بشكل عام والتي يصعب السيطرة عليها.
 .3حاالت انهيار المباني والزالزل وحاالت الحروب.
عنددد اهتهدداء حالددة الطددوارئ يددتا االتصددال لمدددة  10دقددا
االدارات والعاملين والطالب.

مسددتمرة لجميددع االدارات واالقسددام لددتعلن اهتهدداء حالددة الطددوارئ ل ددل

مست ى أ ل

الو رل رر

مست ى ثاني

االصابات  /االمراض العادية والمزمنة .
تسريب الغاز  /انسكاب مواد كيميائية.
يمكن السيطرة عليها الح رائق واالنفجارات  /الصعق الكهربائي  /انهيار المباني /
الزالزل  /حاالت الحروب ال يمكن السيطرة عليها
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مست ى ثالث

أهداف الخطة و أسلوب تحقيق هذه األهداف


حماية االرواح  /حماية االموال  /تقوية الروح المعنوية لجميع العاملين والطالب.



اطفاء الحريق قبل نموها وانتشارها.




انقاذ واسعاف المصابين وتقديم االسعافات االولية.
تنظيم وسائل االخالء

أهداف الخطة تقليل الخسا ر في حاالت الطوارئ و تحقي ذلد يتطلد االسدتجابة السدريعة لحداالت الطدوارئ
الخاصة ووجود فري طوارئ مدرب ووجود ه ظام لالتصاالت و التنسي يتميز بالسرعة و الدقة و ال فاءة.
ولتحقي هذه األهداف البد من وضع خطة وتدري العاملين والطالب على تنفيذها لمواجهة حداالت الطدوارئ
و تتضمن هذه الخطة التخطيط الـشامل لحاالت الطوارئ وتددري الدـمديرين وفريد الطدوارئ وعمدل تجدارب
وهمية عملية.

تتمثل استعدادات الطوارئ فيما يلي:
م

االستعداد

الوصط

1

اإلخالء و اإلنقاذ

عنندما يكنون ضننرور اليا إخنالء بعننض الننمناطق حينث يكننون الخطنر محننيط بهنذه الننمناطق فنني حناالت الط نوارئ
فيجب على النموظفين أن يعلموا أين تكون مناطق التجمع لكالال منهم و كيفية اإلخالء بعمنان  .كمنا يوجند أفنراد

2

معدات اإلطفاء

3

غرفة الطوارئ

4

خدمات االتصاالت

5

خدمات االمن

6

الصيانة

7

خدمات المهمات

8

الخدمات النطبية

مدربون و مستعدون إلدارة أعمال اإلنقاذ.

تقوم الجامعة بتوفير و تجهيز معدات و أجهزة اإلطفاء لالستعمال بصورة جيدة في أي وقت كما يجب تدريب
فريق النطوارئ و اإلنقاذ بصورة جيدة على أعمال اإلطفاء و اإلنقاذ.

كما توفر الجامعة مكان إلدارة حاالت الطوارئ و يجهز بوسائل االتصال والنوثائق النالزمة.
كما يوجد وسائل متاحة لالتصال و وسائل أخر الستخدامها في حالنة انقطاع االتصال التليفوني.
كما يوجد مسئول لالمن خال بالجامعة ومن مسئولياتع يقوم بالمعاونة في أعمال استقبال المعونات الخارجية
عند الحاجة.
كما يوجد طاقم مدرب على أعمال النصيانة و اإلصالح أثناء الطوارئ.
يجننب أن يتواجنند السننادة المعنيننين بالمخننازن لتقننديم أي مسنناعدات مننن مهمننات وخالفننع مطلوبننة أثننناء حنناالت

الطوارئ.

تتوافر اإلسعافات األولية و وجود سيارة لنقل المصابين التاحة العالل الفور للمصنابين بالننموقع أو بالننقرب
منع ( اقرب مستشفى ) وتقديم الخدمات الالزمة للمصابين داخل الجامعة من خنالل اعضناء فرينق االسنعافات

الموجود داخل الجامعة كما يوجد عيادة فى حاالت االسعافات االولية ان كان حاالت الطوارئ بسيطة.
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 .1رإلخالء

رإلنقاذ:

قد يستدعى األمر إخالء منطقة من الجامعة وذلك طبقا" لتطورات حالة الطوارئ و قد يصل األمر إلخنالء كلنى للموقنع ويمكنن

تفسير ذلك كما يلي:

 اإلخالء الجزئي:

يكنون فنني حنناالت الط نوارئ مننن المسننتو الثننانى و يننتم اإلخنالء جزئيننا إلننى نقطننة التجمننع عننند بوابننة كليننة العلننوم

الرئيسية

 اإلخالء الكلي أو التام:

ويكنون فني حنناالت الطنوارئ منن المسننتو الثالنث (ل) يننتم إخنالء الجامعنة بالكامننل إلنى نقطنة التجمننع عنند بوابننة

كلية العلوم الرئيسية
 عمليات اإلنقاذ:

أثنناء عملينات اإلخنالء يكننون السنادة رؤسناء األقسننام هنم المسنئولين عنن إبننال وكينل الجامعنة فنني حالنع فقند أح ند

العاملين او الطالب أثناء اإلخالء وذلك لبدء عمليات اإلنقاذ.

 في حالع اإلخالء التنام (الكلني) :يكنون مسنئول األمنن مسنئول عنن تسنجيل أسنماء العناملين والطنالب النذين أخلنوا
نبقا عنددهم طبق النا
من الموقع و اإلبال في حالع فقد أحد العاملين او الطنالب أو ال ازئنرين المتواجندين والمعلنوم مس ال

لكشوف البوابة بعسمائهم.

 .2العناصر االساسية لخطة الطوارئ



االنذار  :جميع العاملين بالجامعة .



االبال :



االمداد  :المطافى والحريق.



االسعافات والخادمات الطبية :



التسجيل :



اتمام السيطرة ومراجعة موقع الحدث  :اعضاء اللجنة





الرصد  .:جميع العاملين بالجامعة

صيانة المعدات المستخدمة  :فريق الصيانة



التحقيق والتحليل  :فريق اعضاء اللجنة .



مسالك الهروب :

تم تك ين عدد  4فرق لإل فاء رإلخالء رإلنقاذ رالسعافات رال ليو من رلعاملين بالجامعو تم تدريبهم بمعرفو رلدفاع رلمدنى
هى على رلن

رلتالي:

 فريق اإلطفاء :يتك ن من

 فريق االخالء :يتك ن من
.1
 فريق االنقاذ  :يتك ن من
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. .1
.2



فريق االسعافات االولية  :يتك ن من

واجبات فريق االطفاء:

عنند حنندوث حريننق بننع موقننع بالجامعننة يننتم التعامننل مننع الحريننق فننى حينننع بواسننطة فريننق االطفنناء الموجننود بهننا عننن طريننق
استعمال طفايات الحريق  ،فى نفس الوقت يقوم االفراد الموجودين بالتوجع الى اقرب صندوق اطفناء واخنرال خرطنوم االطفناء

ومده وتركيبع واستعمالع فى الحريق بعد التعكد من فصل التيار الكهربى .كذلك يتم االتصال بادارة الدفاع المدني لالبال عن

الحريق عن طريق مسئولى االمن والسالمة وتحديد موقعع.



بعد االنتهاء من مكافحة الحريق يتبع اآلتى:

 يتم حصر االفراد لمعرفة هل من مفقودين.

 يتم سحب المعدات المستخدمة فى مكافحة الحريق.
 يتم تعويض المعدات الفارغة باخر سليمة.
 يتم توصيل التيار الكهربى.
 يتم معرفة اسباب الحريق.

 يت م ترك خراطيم االطفاء وبعض رجال االطفاء بالموقع لمدة  24ساعة لتعمين المكان.

 على فريق االطفاء المرور بصفع مستمره على معدات االطفاء للتعكد منن صنالحيتها واتخناذ منا يلنزم نحنو اصنالح
التالط منها.



واجبات فريق االخالء:

 بث روح الطمعنينة للعاملين والطالب .

 توصيل االف ارد للمكان اآلمن البعيد عن مصدر الخطورة.

 توجيع العاملين والطالب الى مسالك الهروب مع مراعاة عامل الوقت فى عملية االخالء.
 توفير مكان آمن تتم فيع عملية االخالء.



واجبات فريق االنقاذ:

 اخرال االفراد المصابين أو غير المصابين المحاصرين وتقديم االسعافات االولية لهم.

 مراعاة السرعة فى تقديم االسعافات االولية للمصابين وتوزيع أجهزة التنفس لمنع حدوث حاالت اختناق.
 التنسيق مع االدارات المختلفة لالستفادة القصو من االمكانيات المتاحع.



واجبات العاملين والطالب:

 معرفة االماكن  /طرق  /مخارل  /مداخل.
 معرفة طبيعة التجارب بكل معمل.

 التعامل السريع الفعال وحسن التصرف عند حدوث حريق.
 معرفة اماكن ادوات ومعدات االطفاء المختلفة .
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حصر ودراسة اسباب الحريق:

 ينتم د ارسنة اسنباب الحرينق واالثننار الناتجنة عننع وحصنر الخسنائر فننى االرواح والمعندات ينتم عمنل اجتمناع لجميننع
العاملين بالجامعة لشرح اسباب حدوث وكيف ية مكافحة الحرائق مناقشة التعليمات لعدم تكرار ذلك.

 يتم عمل تقييم لما تم تنفيذه فى الخطة من طريقة ادا ةر التعامل مع الحريق من رصد الحريق واالبال ومن طريقنة
االخالء ومكافحة الحريق والسيطرة عليع وتحديد الدروس المستفاده.

مهام الفري
المهام ( االجراءات )

اسا القا ا بالتنفيذ

االدارة

ر يس الفري
مدير السالمة والصحة المهنية
ابالغ الدفاع المدهى والجهات الخارجية بالنجدة
ابالغ المسئولين بالجامعة
متابعة وصول المساعدات الخارجية
اخالء العاملين والطالب
اخالء الزا رين

تجميع العاملين والطالب بعد اخال ها الى منطقة التجمع
وتسجيل اسما ها وعددها
فتح ابواب الطوارئ
حراسة البوابة الر يسية
اخالء الساحات والطرق لفتح طري امام سيارات االسعاف االطفاء

توصيل المساعدات الخارجية الى اماكن الحري
ابالغ الشرطة والدفاع المدهى
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التوقيع

المالحظات

 - 3غرفة الطوارئ

تقع غرفة الطوارئ بمكتب  000000أعضاؤها هم:

رئيس

مدير الجامعة
رؤساء االقسام

أعضاء

التسهيالت الواج توافرها في غرفة الطوارئ :
 - 1تليفون بع خط خارجي مباشر وخط داخلي.

 - 2أوراق وأدوات كتابية لتسجيل األحداث واالقتراحات.

 - 3اللوحات الخاصة بالجامعة والتى تحدد ما يحتويع كل موقع ومسارات الكهرباء ومصادر الطاقة.
 - 4قائمة التليفونات الهامة.
 - 5جهاز فاكس.

 - 6خدمات ضيافة.

 - 7يتم مراجعة غرفة الطوارئ شهريا.

مهام الفري االدارى
اسا القا ا بالتنفيذ

المهام ( االجراءات )
التاكد من تحديد موقع االهذار بالحري وابالغ فري االطفاء
التوجه الى غرفة ال هرباء لفصل التيار ال هربا ى قبل بدا عملية الم افحة
االشراف على سير عملية الم افحة اعطاء التعليمات الالزمة
االتصال والتنسي مع ر يس فري الطوارئ
التوجة الى موقع الحري واستخدام طفايات الحري المناسبة وم افحتها من
البداية .
التوجه الى صنادي الحري ومد الخراطيا وفتح المحابس واالستعداد
الستخدامها بعد فصل التيار ال هربا ى.
عزل وابعاد المواد المتحركة عن موقع الحري واخالء وفتح الممرات
والطرق المؤدية الى الحري .
اسعاف المصابين بأالم اهيات المتوافرة وهقلها الى العيادة او اقرب مستشفى
طبقا لحالة المصاب.
تزويد فري الم افحة بمعدات االطفاء االحتياطية والمساعدات فى مقاومة
الحري .

االدارة
السالمة والصحة المهنية
قسم التعبئة
رئيس فريق االطفاء
ممثل االدارة
السالمة والصحة المهنية
اعضاء فريق االطفاء
ادارة المعامل
اعضاء فريق االسعاف
المخازن
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التوقيع

مالحظات

.4خدمات االتصاالت

أثناء حاالت الطوارئ من المستو الثاني والثالث يتم استخدام األرقام التالية لالتصال:
اوال :ارقام الهيئات

الرقم

االسم

مالحظات

ادارة الدفاع المدهى
الشرطة
االسعاف
شركة المياه
شركة ال هرباء

ثانيا :ررقام رلمسئ لين فرق رل رر بالجامعو
رالسم

منزل

نقال

رقم الوثيقة  & OH-04.12:رقم االصدار 1 :

مال ظات

 .5خدمات رألمفن
 يوجد فرد أمن بالبوابة الرئيسية للجامعة يقوم بالمعاوننة فني أعمنال اسنتقبال المعوننات الخارجينة عنند الحاجنة لهنا منن
خننالل موقعننع بالبوابننة الرئيسننية كمننا يقننوم بتسننجيل اسننماء العنناملين  /ال ازئ نرين الننذين تننم إخالؤهننم واإلبننال عننن ا

مفقودين.

رلمسئ ليات:

 . 6رلصيانو

 صيانة المباني والمعدات......الخ وأجراء اإلصالح الفوري للتالط منها أثناء الطوارئ.
 صيانة المعدات واألدوات الالزمة أثناء حالع الطوارئ.
 متابعة مصادر الطاقة.
 عزل المناطق التي من المحتمل إصابتها بالتدمير .
 ع مل خطة ألزالع المخلفات والتركيبات المعوقة والغير آمنة.
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أسلوب إدارة حاالت الطوارئ

تتم إدارة حاالت الطوارئ ت ت سل و رئيس رلجامعو وذلك طبقاال
لمستو الطنوارئ وحسننب منا هنو وارد بجدول ألن Call out
 Chartالتالي:

رلمست ى رأل ل

 الحرائق البسيطة والتي يمكن السيطرة عليها.

رلمست ى رلثاني

 الحرائق و اإلنفجارات بمنطقة المعامل او تخزين المواد
الكيميائية والتي يمكن السيطرة عليها .
 انسكاب المواد الكيميائية ويمكن السيطرة عليع.

الحادث
الفرد الذي شاهد الحادث يقوم بإالبالغ

رلمست ى رلثالث

 الحرائق و اإلنفجارات والتي يصعب السيطرة عليها .
 حاالت انهيار المباني و الزالزل
 حاالت التخريب و الحروب

يقوم مسئول االمن والسالمة
باالتصال

يتم تقييم الحادث من خالل
مسؤول القسم

رلمست ى رأل ل

رلمست ى رلثاني

االتصال إلبالغ كال من :
 - 1عميد ال لية
- 2مدير االمن والسالمة
 - 3الصياهة المي اهي ية
 - 4الصياهة ال هربا ية
 - 5قا دين االطفاء واالخالء واالهقاذ
 - 5االمن

االتصال إلبالغ كال من :
 - 1وكيل الجامعة
 - 2مسئول السالمة
 - 4فرق االطفاء
- 5فري االهقاذ
- 6فري الخالء

االتصال إلبالغ كال من :

االتصال إلبالغ كال من :
الدفاع المدهى  /االسعاف  /الشرطة.

رلمست ى رلثالث
االتصال إلبالغ كال من :
يتا عمل هفس خطة اتصال المستوى
الثاهي باإلضافة إلي:

االتصال إلبالغ كال من :
الدفاع المدهى  /االسعاف  /الشرطة.
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غرفة الطوارئ الرئيسية
لوكيل الجامعة
مسئول االقسام

االتصاااااالت الخاروياااااة وهااااا
تشاااااامل االتصااااااال بالهيئاااااااات
الخاروية للمساعدة ف الحالة
الطارئة

المساعدة الخاروية من خالل
ماااااادير الساااااااالمة والصاااااااحة
المهنية

قائد موقع الطوار ئ

االسعافات االولية
فري االسعافات

خدمات اإلنقاذ
فري اإلهقاذ

مكافحة الحريق
مسئول السالمة
طاقا اإلطفاء

خدمات االخالء
فري االخالء

الصيانة
فرق الصياهة

رلهيكل رإلدرري لت زيع رلمسئ ليات في االت رل رر
تتم رإلدررة

رلت كم

ت زيع رلمسئ ليات أثناء االت رل رر

كل من يرى أهميو ج د في االت رل رر .

لسعادة كيل رلجامعفو كاففو رلصفال يات السفتدعاء فريفط رل ف رر

يجب على كل أع اء غرفو رل رر أ رلم ج دين بالهيكل رلتنظيمي إلدررة فاالت رل ف رر تفرم أمفاكن ت رجفدهم
بهم ذلم لسه لو رستدعائهم في االت رل رر أثناء تغيبهم عن رلجامعو.
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أع فا

أرقفام رلتليف نفات رلخاصفو

أ ًال :مسئ ليات أع اء غرفو رل رر :
 .1سعادة وكيل الجامعة:
التوجع لغرفة الطوارئ .
 بصفتع مدير غرفة الطوارئ يقوم بتنظيم جهود أعضاء فريق الطوارئ وتوزيع المسئوليات عليهم .
 تقييم تطور حالة الطوارئ ومناقشة ما تم من أفعال وما يجب أن يتم للسيطرة على األحداث.
 التعكد من اتخاذ الخطوات المناسبة لتعمين الطالب والعاملين .
 التعكد من إبال كل أفراد فرق الطوارئ واإلنقاذ واإلطفاء.
 تقييم احتياجات األشخال المتواجدين بمكان الحدث من المساعدات اإلضافية.
 التحقق من إبال المنشعت المجاورة والتنسيق معهم لتفعيل الخطة في حالة تصعيدها للمستو الثاني.
 التحقق من وجود االستعدادات الكافية إلخالء الجامعة عند الضرورة.
 التعكد من أن الرعاية الطبية متوفرة للمصابين طبقا لما هو متاح.
 اإلعالن عن انتهاء حالة الطوارئ عندما يزول الخطر القائم و تعود األمور إلى طبيعتها.
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 .2مدير االمن والسالمة :
التوجع لغرفة الطوارئ الرئيسية.
 في حالة غياب سعادة وكيل الجامعة يتولى هو قيادة غرفة الطوارئ.
 التعكد من قيام مسئولى االدارات باتخاذ اإلجراءات الالزمة للسيطرة على حالة الطوارئ على أن يكون اتخاذ هذه
الق اررات سريع و فعال.

 التعكد من أن عدد الطالب الذ تم إبالغع لغرفة الطوارئ.
 تقرير أي المساعدات اإلضافية مطلوبة لألشخال بمكان الحادث.
 إعطاء النصائح الفنية ألعضاء فريق الطوارئ.
 تحديد نوع و طبيعة و أسباب حالة الطوارئ
 التعكد من وصول فريق المكافحة لمكان الحادث واتخاذ اإلجراءات الالزمة للسيطرة على الموقط.
 تنسيق جهود فريق الطوارئ و إعطائهم النصائح الفنية الالزمة .
 تقييم آثار دمار الحادث بسبب حالة الطوارئ و المخاطر المحتملة ومد احتمالية حدوث إصابات .
 تقييم الموقط مع (مسئول إدارة السالمة) الحتواء والسيطرة على حالة الطوارئ.
 مباشرة إجراءات إ زالة آثار حالة الطوارئ بالتنسيق مع مسئول إدارة السالمة .
 تقييم مد االحتيال للمعاونات الخارجية
 التحقق من وصول فريق المساعدات الخارجية كما تتطلب حالة الطوارئ.
 توجيع الجهود من وجهة نظر السالمة ومكافحة الح ريق حتى تنتهي حالة الطوارئ.
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 .3الصيانة :
الصيانة الميكانيكية  /الكهرباء والتحكم .
التوجع لغرفة الطوارئ الرئيسية.
 توجيع اإلدارات التابعة لع أثناء الطوارئ.
 التعكد من نوع وطبيعة و أسباب ومد حالة الطوارئ.
 تقييم الدمار الذي حدث نتيجة للطوارئ.
 تقييم األحداث المتوالية و الحلول المناسبة إلنهائها و التحكم في حالة الطوارئ.
 التعكد من إبال األفراد التابعين إلدارتع و المفروض ت واجدهم بمكان الحادث.
 التعكد من أن عدد أفراد الصيانة في كل منطقة من مناطق العمل تم إبالغع لغرفة الطوارئ.
 التعكد من وجود مصدر متوفر للطاقة وذلك لمد األجهزة و المعدات التي يؤد
الطوارئ.

توقفها عن العمل تفاقم حالة

 االستعداد إلجراء اإلصالح العاجل أو االستبدال للتسهيالت التي دمرت أو أصيبت بعطب نتيجة حالة الطوارئ .
 إعطاء المعونة الفنية في اختصاصاتع.
 * التعكد من وجود وصالحية الرسومات الهندسية و المستندات المت واجدة بغرفة الطوارئ .
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ثانيا فريق الطوارئ المتواجد في موقع الحادث
 .1قائد الفريق (مسئول إدارة السالمة)
يقوم بهذا الدور مسئول إدارة السالمة وهو مسئول عن التوجع إلى موقع الحادث.
 التعكد من أسباب وطبيعة ومدي احتمالية تطور حالة الطوارئ.
 التعكد من عدد الطالب واالعضاء هيئة التدريس قبل بدء حالة الطوارئ .
 تنسيق وادارة أعمال الطوارئ باالستعانة بععضاء فريق مكافحة الح ريق المناطق المختلفة والقائمين علي خدمات
االمن كلما دعت الحاجة.

 إعطاء النصائح الفنية لفريق مكافحة الحريق.
 القيام ببدء أعمال اإلنقاذ بالتنسيق مع أفراد السالمة والتعكد من حصول المصابين علي القدر الكافي من
اإلسعافات.

 السيطرة على منطقة الخطر بالتنسيق مع مسئول األمن عن طريق وضع حواجز علي الطرق المؤدية لمنطقع
الخطر.

 إجراء عملية التنسيق الالزمة مع اإلدارات المختلفة للمساعدة للصيانة (الميكانيكية  /الكهرباء) .
 مداومة االتصال مع غرفة االتصال الرئيسية .
 تحديد احتياجات الموقط من المساعدات اإلضافية والمعونات الخارجية بعد تلقيع تعليمات غرفة الطوارئ الرئيسية
في هذا الصدد.

 إمداد غرفع الطوارئ ال رئيسية بالمعلومات عن حالة الطوارئ أول بعول.
 إدارة األعمال داخل غرفة الطوارئ حتى تنتهي حالة الطوارئ.
 القيام ببدء أعمال اإلخالء بالتنسيق مع غرفة الطوارئ الرئيسية والسالمة واألمن عند االحتيال .
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يتم التدريب على تفعيل خطة الطضوارئ حتت أشراف جلنة تسمى جلنة غرفة الطضوارئ

التجارب الوهمية
 يجب عمل تجربة وهمية على كل حالة من حاالت الطوارئ حسب الخطة الموضوعع.
 يتم وضع سيناريو لموقط الطوارئ.

 في حالة عمل تدريب مفاجئ يتم وضع السيناريو بواسطة مسئول السالمة و مناقشتع مع ممثل االدارة.
 يجب عمل تنوع في مواقط و أماكن و طبيعة التدريب كل مرة.

 يجب تسجيل التدريب و دراسة إيجابيات و سلبيات األفراد و ذلك للتدريب على تالفيها.
التدريب العام

 يتم تدريب جميع العاملين والطالب على استخدام الطفايات .
 يتم تسجيل أسماء المتدربين.

 يجب التدريب على جمي ع أنواع الطوارئ.
التدريب الخال
 يتم تدريب فريق المكافحة على أعمال اإلطفاء و المكافحة.

 يتم تدريب فريق االنقاذ واالخالء على أعمال االنقاذ واالخالء.
 يجب التدريب على جميع أنواع معدات اإلطفاء ( مدافع المياه – خراطيم الحريق – طفايات الحريق بجميع
انواعها).

اإلسعافات األولية

 يتم تدريب جميع العاملين والطالب على اإلسعافات األولية.
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