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 يقصد باألمف والسالمة

مجموعة التدابير واالجراءات الوقائية التى تيدؼ الى حماية األرواح والممتمكات

مف المخاطر المحيطة .

 لذا يعتبر توفير األمف والسالمة مف أىـ األمور التى تحرص عمييا وحدة إدارة األزمات والكوارث

بالتنسيؽ مع كافة األقساـ بالكمية بغية المحافظة عمى بيئة ومجتمع الكمية مف مظاىر الخطر بكافة

أنواعو  ،وذلؾ تحقيقا لما يمى :

 .1سالمة األسرة التعميمية متمثمة فى الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والعامميف
 .2سالمة المبانى والمرافؽ التعميمية

 .3نشر ثقافة السالمة بيف كافة شرائح مجتمع الكمية .
 وعميو فإف خطة إدارة األزمات والكوارث تيدؼ إلى تمكيف جميع العامميف عمى اختالؼ مواقعيـ لتحسيف إدارة
األزمات والتعامؿ معيا بكفاءة  ،كما تسعى لمنع وقوع الحوادث فى جميع منشآت ومبانى الكمية مف أجؿ :
أ -توفير بيئة آمنة لمعمؿ خالية مف المخاطر ومحصنة مف مصادر الخطر

ب -المحافظة عمى صحة وأرواح الطالب و العامميف و سالمة البيئة

ت -تطبيؽ نظاـ إلدارة الجودة واعتماد المعايير الدولية فى السالمة المينية
ث -التوصؿ الى مرحمة تكويف ثقافة إدارة األزمات لدى الطالب والعامميف .

...وفيما يمى نعرض لوحدة إدارة األزمات والكوارث بالكمية مف حيث التعريؼ برسالتيا وأىدافيا
والييكؿ التنظيمى الخاص بيا فضالً عف استعراض مياـ واختصاصات فريؽ

إدارة األزمػات وأعضاء الوحدة الدائميف إلى جانب إعتبارات األمف والسػػالمة فى

" المعامػؿ  ،المػخازف ،المكاتب  ،المصاعد  ،المكتبة " فضال عف الوقاية الشخصية ،

ووقاية األجيزة والمعدات في بيئة العمؿ بالكمية  ،وعرض لواجبات ومياـ عضو فريؽ السػالمة

في الحػاالت العاديػة ( اإلشرافية ) والحاالت الطارئة و كيفية تصرؼ مسئوؿ السالمة والصحة
المينية في حالة اندالع حريؽ ال قدر اهلل ،وأخي ارً نماذج سػيناريوىات
ألىـ األ زمات والكوارث المحتمؿ حدوثيا بصورة متكررة.
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أوالً :رسالة وحدة إدارة األزمات بالكمية:

إنشاء نظاـ فعاؿ داخؿ الكمية لتوفير األمف والسالمة في المعامؿ ومنشآت الكمية سعياً

إلى استق ارر مجتمع الكمية الداخمي.

ثانياً :أىداؼ الوحدة:

 .1نشر ثقافة األمف والسالمة لمموارد البشرية بالكمية

 .2تأميف منشات الكمية ضد الحرائؽ والكوارث واألزمات المحتمؿ حدوثيا .
 .3تحقيؽ معايير األمف والسالمة

 .4نشر الوعي بيف العامميف وتدريبيـ عمى السموؾ األمثؿ لمواجية األزمات.

ثالثاً :الييكؿ التنظيمي لموحدة:

 -وافؽ مجمس الكمية عمى مقترح إنشػاء وحػدة إدارة األزمات والكوارث بتاريخ 2212/5 /17

 وافؽ مجمس الكمية عمى تعديؿ الييكؿ التنظيمي لموحدة بتاريخ  2211/12/12بحيث يتضػمفكال مف :

() 1

فريؽ إدارة األزمات والكوارث:

يقوـ السيد أ.د /عميد الكمية أو مف يفوضو بتشكيؿ فريؽ األزمة  /الكارثة مف السادة :
 -السيد أ.د /عػميػد الكمية

 السيد أ.د /وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة -السيد أ.د /وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

 السيد أ.د /وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث رؤساء األقساـ العمميػة -مػدير عػاـ الكػميػة

 -مديري األقساـ اإلدارية

 مديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص مدير مركز المعمومات بالكمية -الشػئوف القانونيػة

 -ممثؿ نقابػة العامميف

 -ممثمي اإلدارة الطبية بالكمية

ذلؾ باإلضافة إلى مف يراه رئيس الفريؽ مف المتخصصيف أو أصحاب الخبرة.

( )2مػػدير الوحػدة
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( )3مسئوؿ التدريب والتوعية البيئية
( )4مسئوؿ السالمة والصحة المينية والحماية المدنية
( )5مسئوؿ األعماؿ اإلدارية والمالية لموحدة
( )6مسئوؿ االتصاالت والمعمومات.
...وفيما يمي عرض لمياـ واختصاصات فريؽ إدارة األزمات وأعضاء الوحدة الدائميف،
والتخصصات المطموبة لشغؿ ىذه المياـ:

أوال :اختصاصات فريؽ إدارة األزمات :

 .1دراسة األزمة وتشخيصيا بشكؿ فوري وسريع

 .2إعداد خطة عمؿ سريعة لمواجية األزمة والتعامؿ معيا
 .3الحد مف فرص تصاعد األزمة

 .4سرعة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة أثناء تنفيذ الخطة

 .5رفع التقارير أوال بأوؿ لعميد الكمية أو مف يفوضو إلدارة األزمة .

ثانيا :مياـ واختصاصات أعضاء الوحدة الدائميف :
( )1مػدير الوحػدة :

 .1إعداد خطة العمؿ الخاصة بالوحدة .

 .2اإلشراؼ عمى متابعة األعماؿ الفنية واإلدارية والمالية لموحدة
 .3اإلشراؼ عمى تنفيذ البرامج التدريبية واإلعالمية لموحدة
 .4العمؿ عمى حؿ المشكالت التي تعوؽ العمؿ بالوحدة .

( )2مسئوؿ التدريب والتوعية البيئية :

 .1نشر ثقافة السموؾ اآلمف الواجب إتباعو في مواجية أي كارثة

 .2متابعة إعداد لوحات إرشادية بقواعد األمف والسالمة بيف الطالب والعامميف

 .3إعػػػداد مطويػػػات إرشػػػادية بالقواعػػػد اآلمنػػػة لمتخػػػزيف وتوزيعيػػػا عمػػػى العػػػامميف
بالمخازف.

 .4إعػػداد مطويػػات إرشػػادية عػػف كيفيػػة التعامػػؿ مػػع الم ػواد الكيمائيػػة وال ػتخمص مػػف
مخمفات المعامؿ ووسائؿ السالمة أثناء العمؿ في المعامؿ

 .5اإلعداد لدورات تدريبية عف األمف والسالمة والحماية المدنية
 .6تسجيؿ أرقاـ ىواتؼ الطوارئ في أماكف واضحة.
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( )3مسئوؿ السالمة والصحة المينية والحماية المدنية:
 .1التأكد مف وجود العالمات اإلرشادية والتحذيرية

 .2التأكد مف توافر إجراءات األمف والسالمة داخؿ األقساـ اإلدارية والمعامؿ
وقاعات التدريس .

 .3مراجعة إجراءات األمف والسالمة في تخزيف المواد الكيماوية
 .4التأكد مف سالمة التوصيالت الكيربائية
 .5التأكد مف وجود صناديؽ اإلسعافات األولية بالمعامؿ والمدرجات والتفتيش
الدوري عمييا.

 .6مراجعة إجراءات األمف والسالمة بالنسبة ألبواب ومخارج الطوارئ
 .7مراجعة إجراءات األمف والسالمة ألنابيب الغاز
 .8التفتيش الدوري عمى وسائؿ اإلطفاء وحنفيات الحريؽ والتأكد مف صالحيتيا.

( )4مسئوؿ األعماؿ اإلدارية والمالية لموحدة :
 .1عمؿ قاعدة بيانات لموحدة

 .2متابعة األمور اإلدارية لموحدة
 .3إعداد التقارير الخاصة بأي حادث ورفعيا إلى إدارة الكمية لمعمؿ عمى حميا.
 .4تحديث أخبار الوحدة عمى موقع الوحدة عمى شبكة المعمومات
 .5تسجيؿ جميع المواقؼ التي تعتبر أزمة في سجؿ األزمات.
 .6تدويف محاضر اجتماعات الوحدة

 .7متابعة األمور المالية الخاصة بالوحدة.

( )5مسئوؿ االتصاالت والمعمومات:

 .1تنظيـ ومتابعة االتصاالت الخاصة بالوحدة
 .2توفير المعمومات الكافية عف منشآت الكمية
 .3إعداد قاعدة بيانات عف األزمات والكوارث التي مرت بالكمية وأساليب حميا.

 .4توفير الدعـ المعموماتى لمتخذي القرار وذلؾ التخاذ حموؿ مناسبة ألي أزمة
 .5إنشاء موقع لموحدة عمى شبكة المعمومات .

6

الهيكل التنظيمي

لوحـدة إدارة األزمات والكوارث
بعد اعتماد تعديله بتاريخ 3122/23/23

ـــــ
عميد الكليت أو
من يفىضه
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أوال :بالنسبة لألفراد ( الطالب – هيئة التدريس – العاملون ):
 )1إلزاـ جميع العامميف والطالب باستخداـ مالبس ومعدات الوقاية والحماية المناسبة لكؿ

معمؿ مثؿ " البالطو – الكمامة – النظارة الواقية – القفازات – األحذية المناسبة _ " ...

 )2حظر تناوؿ األطعمة والمشروبات والتدخيف داخؿ المعمؿ  ،ويعمف ذلؾ بصورة واضحة

 )3التنظيؼ الفوري وغسؿ األدوات بعد انتياء التجارب العممية واألبحاث والتخمص مف النفايات
 )4يمزـ التعرؼ عمى مخاطر المواد المستعممة وطرؽ الوقاية قبؿ البدء فى أى تجربة
 )5تأىيؿ الفنييف العامميف بالمعمؿ لمتعامؿ مع المواد المستخدمة بصورة دورية

 )6التأكيد عمى انضباط السموؾ الشخصى داخؿ المعمؿ  :بمعنى يمزـ التنبيو مشددا بعدـ المزاح باأليدي
أو المعدات أو الجرى والمعب داخؿ المعمؿ فضال عف حظر دخوؿ المعمؿ بمالبس غير مناسبة أو
أحذية مكشوفة.

 )7عدـ تشغيؿ أي جياز كيربائي قبؿ التأكد مف سالمتو وصالحيتو لمعمؿ ،وعدـ تحريؾ األجيزة أثناء
التشغيؿ.

 )8حظر المخاطرة باستعماؿ الماصة عف طريؽ الفـ لتعبئة المواد الكيماوية .

 )9حظر إدخاؿ أى أنبوب أو قضيب زجاجى أوميزاف حرارة داخؿ سدادات بدوف استعماؿ مادة مشحمة
 )12يمزـ إتباع طريقة الوضع العمودى لحمؿ قضيب أو أنبوب.

 )11يمزـ استعماؿ أدوات و معدات المعمؿ فى األغراض المخصصة ليا

 )12يمزـ إزالة آثار المواد المواد المنسكبة عمى أرضية المعمؿ فو ار وخصوصاً المذيبات سػريعة
االشتعاؿ والزجاج المكسور واألحماض والقمويات

 )13يمزـ فحص الزجاجيات ومفرغات اليواء والدوارؽ ال كتشاؼ الشقوؽ التى تحدث بيا أوؿ بأوؿ.
 )14يمزـ استعماؿ المواد السامة فى التجارب فى مكاف معزوؿ لعدـ تعرض اآلخريف لمخطر.

 )15يمزـ عمـ جميع الموجوديف بالمعمؿ بأماكف مفاتيح التحكـ الرئيسػية لمكيرباء والغاز والماء
ووضع لوحات إرشادية ليا .

 )16حظر وضع السوائؿ القابمة لالشتعاؿ ( درجة اشتعاؿ أقؿ مف  62ـ ) بالقرب مف أى سػخاف
كيربائي طالما ال يزاؿ محتفظا بالحرارة.
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ثانياً :بالنسبة لألجهزة والمعدات والمواد:
 )1تزويد المعمؿ بصندوؽ اسعافات أولية تتوافؽ موادىا مع مخاطر المعمؿ الموجودة بو وتوضع فى
مكاف ظاىر وعدـ العبث بمحتوياتيا .

 )2توفير وسائؿ سحب الغازات واألبخرة السامة والضارة .

 )3تخزيف المواد المتفجرة والقابمة لالشتعاؿ فى أماكف خاصة بعيدا عف الميب أو أشعة الشمس أو
الحرارة الزائدة أو أى مصادر محتممة لحدوث شرارة كيربائية مع تفادى سقوطيا .

 )4التأكد مف أف جميع المواد المستخدمة فى المعمؿ مدوف عمييا تعميمات توضح خطورتيا وطرؽ الوقاية
منيا وطريقة نقميا وتخزينيا ودرجة الحرارة والحساسية وقابمية االشتعاؿ والمادة المناسبة الطفائيا أو

عالج آثارىا وطرؽ التخمص مف بقاياىا.

ثالثاً :بالنسبة لبيئة العمل :
 )1تخصيص دش ( مرش مياه ) بمعامؿ الكيمياء لالغتساؿ بعيدا عف المعدات والكيرباء .
 )2توفير أحواض غسيؿ لمعيوف فى مكاف مناسب داخؿ معمؿ الكيمياء .
 )3لصؽ الفتات توضح أماكف المرشات واألحواض بالمعمؿ .

 )4يجب أف تكوف أرضيات المعمؿ نظيفة ومانعة لالنزالؽ وسميمة

 )5عدـ وجود أية عوائؽ أماـ لوحات الكيرباء أو أبواب الخروج أو صندوؽ االسعافات أو المرشات
وأحواض غسيؿ العيوف داخؿ المعمؿ .

 )6يمزـ توفير حاويات مختمفة لمنفايات العادية والزجاجية والكيميائية والبيولوجية ويتـ التخمص منيا
وفقا لطبيعة كال منيا .
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أوال :

سالمة العاملين  :ويمكف تصنيفيا الى ما يمي:

( )1وقاية العامميف مف أخطار حوادث العمؿ:

 oالتدريب عمى استخداـ وسائؿ النقؿ والمناولة ،استخداـ أجيزة اإلطفاء ،اإلسعافات األولية

 oتوفير معمومات السالمة خاصة لممواد الخطرة والسامة والقابمة لالشتعاؿ والمسببة لألمراض.
 oتوفير لوحات إرشادية وتحذيرية واستخداـ األلواف لتصنيؼ المواد المخزنة.

( )2وقاية العامميف مف أخطار األمراض المينية:

 oتوفير المالبس الواقية مثؿ جوجؿ  ،كمامات  ،االقنعة  ،القفازات  ،أحذية السالمة  ،البدؿ
الواقية.

 oيمزـ تزويد المخازف بمرواح الشفط

 oتوفير أوعية تخزيف مناسبة لممواد المخزنة
 oتوفير صندوؽ إسعافات أولية بالمخزف

 oالكشؼ الطبى الدورى لمعامميف بالمخزف.
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ثانيا  :سالمة مبانى وتجهيزات المخزن :
 .1تصميـ المخزف ومالئمة التصميـ لطبيعة األصناؼ المخزنة  ،واتباع توصػيات إدارة
الحماية المدنية.

 .2مراعاة التنظيـ الداخمى لممخزف مف حيث المسافة بيف الممرات وعرض الممر وتوفير
مخرجيف طوارئ.

 .3توفير اإلضاءة المناسبة ( طبيعية وصناعية – مصابيح فمورسنت فى الممرات ) .

 .4التيوية المناسبة حيث تسبب الروائح المنبعثة مف بعض المواد الكيماوية االختناؽ أوالتسمـ

 .5نظافة المخزف وعدـ رمى مخمفات أو أوراؽ ،واستخداـ مواد التنظيؼ المناسبة والمبيدات المضادة
لمحشرات والقوارض ،وعزؿ التالؼ ،واستخداـ أجيزة امتصاص الغبار والرطوبة.

 .6توفير أرفؼ وأوعية التخزيف المناسبة ومالئمة األرفؼ واألوعية لطبيعة كؿ صػنؼ ومنع التحمػيؿ
الزائد.

 .7توفير وسائؿ النقؿ والمناولة المناسبة مف ساللـ  ،وأدوات ومعدات مناولة فضال عف الرفع والتحميؿ
اليدوى .

 .8توفير معدات اإلطفاء المناسبة مف أجيزة إنذار  ،وكواشؼ دخاف  ،ورشاشات أوتوماتيكية  ،وخراطيـ
مياه وأجيزة إطفاء مناسبة .

 .9عمؿ الصػيانة الدورية لتمديدات الكيرباء ،أجيزة التيوية ،معدات اإلطفاء ،مػعدات النقؿ
والمناولة ،األرفؼ.

ثالثا :سالمة المواد المخزنة:
 .1وقاية المواد مف التمؼ وتخزينيا بترتيب ورودىا ،صرؼ المواد األقدـ أوالً  ،ومراعاة درجة
الحرارة أو الرطوبة أو التيوية والمواد أو األجيزة القابمة لمكسر.

 .2وقاية المواد المخزنة مف خطر الحريؽ وذلؾ عف طريؽ منع التدخيف قطعيا ومنع اسػتخداـ

المواقد والسخانات الحرارية فى المخازف  ،عزؿ المواد التى يمكف أف تتفاعؿ مع بعضيا البعض

 .3حماية المواد المخزنة مف السرقة وذلؾ بمنع الدخوؿ لغير العامميف بالمخزف ،الجرد المسػتمر
ووضع األصناؼ الثمينة فى أماكف خاصة وتوفير الحراسة الميمية.
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رابعا :العمل داخل المخزن :
 )1حظر التدخيف نيائيا داخؿ المخازف ولصؽ الالفتات اإلرشادية الدالة عمى ذلؾ بمكاف ظاىر.

 )2تصنيؼ المواد حسب طبيعتيا وخصائصيا وتنفيذ التعميمات المدونة عمييا ومراعاة تجانسيا عند
التخزيف.

 )3يمزـ مراعاة الترتيب الجيد عند تخزيف المواد وذلؾ بتحديد مواقع الرصات بعالمات واضحة عمى األ رضيات
واإل لتزاـ بيا بصفة مستمرة.

 )4يمزـ مراعاة وجود مسافات ال تقؿ عف ثالثة أقداـ بيف أعمى الرصات والسقؼ .

 )5يمزـ مراعاة وضع المواد المخزنة عمى قوائـ وأرفؼ معدنية وعدـ وضعيا عمى األرض مباشرة لحمايتيا مف
التمؼ.

 )6يمزـ مراعاة النظافة والترتيب والتنظيـ داخؿ المخازف والتخمص مف نفايات التخزيف .

 )7يمزـ توفير الساللـ المأمونة الستخداميا بدال مف الصعود عمى الكراسى أو الطاوالت المعدة لمتخزيف
 )8يمزـ توفير ميمات الوقاية الشخصية لمعامميف بالمخزف والمالئمة لطبيعة العمؿ الذى يقوموف بو
 )9لمحفاظ عمييـ مف إصابات العمؿ .

 )12يمزـ مكافحة القوارض والحشػرات بصورة مستمرة باستخداـ المبيدات الحشػرية لضماف الحفاظ
عمى المواد المخزنة ،وسالمة التجييزات الكيربائية.

 )11يمزـ مراعاة عدـ قرب المواد المخزنة مف مصادر اإلضاءة الصناعية لضماف عدـ حدوث حرائؽ
بيذه المواد نتيجة ارتفاع درجة حرارتيا .

 )12يمزـ مراعاة تخزيف األخشاب وقطع األثاث فى مكاف منفصؿ وتوفير أرضيات صمبة وجافة لمنع
الرشح والرطوبة المسببة لتمفيا .

 )13يمزـ مراعاة السعة الحقيقية لممخازف وعدـ تكديس المواد المخزنة بيا بما يفوؽ طاقتيا االستيعابية

 )14يجب التصرؼ السريع فى حالة انسكاب أية مادة ممتيبة عمى المالبس أو أى جزء مف أجزاء الجسـ

واستخداـ تيار مف الماء عمى موضع اإلصابة مع سرعة التخمص مف المالبس المموثة وعدـ االقتراب مف

أماكف الميب المكشوؼ لمنع تضاعؼ اإلصابة والحد مف خطورتيا .

 )15يمزـ مراعاة توفير التيوية المالئمة داخؿ المخازف لضماف سالمة المواد المخزنة.

 )16يمزـ مراعاة توفير مكاتب إدارية لمعامميف بمخازف المواد الكيماوية والخطرة خارجيا لحمايتيـ مف اإلصابة
باألمراض المينية نتيجة التعرض المستمر ليا .

 )17يمزـ التفتيش الدورى عمى التركيبات الكيربائية لمتأكد مف سالمتيا لمنع حدوث أى شرر كيربائى
نتيجة خمؿ بيا.
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الفصل الثالث

 .1يمزـ عدـ التدخيف داخؿ المكاتب المغمقة ومراعاة توفير التيوية المناسبة وتجديد ىواء المكتب
مف وقت آلخر .

 .2يمزـ عدـ استخداـ السخانات الحرارية و الكيربائية إلعداد الشاى والقيوة والمشروبات الساخنة بالمكتب
ألف ذلؾ يعرضو لمخاطر الحريؽ

 .3يمزـ التأكد مف توافر اإلضاءة المتجانسة ومالئمتيا لطبيعة العمؿ .

 .4يمزـ أف تحجب الضوء حتى ال يقع عمى العيف مباشرة  ،وتجنب سقوط ضوء المصباح فوؽ أى سطح

مصقوؿ تكوف الكتب أو أدوات الكتابة موضوعو أعاله حتى ال يؤدى ىذا الوىج الناتج مف انعكاس الضوء

عمى ىذا السطح إلى إعاقة الرؤية ويفضؿ وضع اإلضاءة مف الخمؼ .

 .5عند العمؿ عمى جياز الكمبيوتر يجب تجنب الوىج المنعكس عف الشاشة ومحاولة تركيز العينيف عمى
شىء آخر غير الشاشة مف وقت آلخر لمحد مف إجياد العينيف مع مراعاة أف يكوف وضع
لوحة المفاتيح والفأرة بالشكؿ الذى ال يؤثر سمبا عمى سالمة الذراع والكتؼ .

 .6يجب أف يكوف وضع الجموس مريحا بحيث يكوف العمود الفقرى فى وضع استقامة وأف يكوف

ظير الكرسى مساندا لمفقرات القطنية أسفؿ الظير  ،وأف يكوف ارتفاع الكرسى قابال لمتعديؿ فى

وضع الجموس وأف تكوف لمكرسى قاعدة توفر أقصى درجات الثبات .

 .7يمزـ أخذ فترات منتظمة لمراحة والنيوض عف الكرسي والوقوؼ عمى القدميف والتحرؾ لبعض الوقت وثنى
اليديف وتحريؾ الرقبة بشكؿ دائرى ولؼ الرأس يمينا ويسا ار مما يساعد عمى ارتخاء العضالت المتوترة

ويعد بمثابة تمرينات لعضالت الجسـ .

 .8يمزـ التأكد مف توافر اشتراطات السالمة بمكاف العمؿ والتى تتمثؿ فى سالمة األرضيات والتوصيالت

الكيربائية ومخارج الطوارىء ومعدات االطفاء ووسائؿ اإلنذار وأدوات اإلسعافات األولية والتدريب عمى

التعامؿ معيا .
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الفصل الرابع

 .1متابعة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة لممصاعد الكيربائية بمعرفة الشػركات المتخصصة
وتسجيؿ مواعيد الصيانة فى سجؿ خاص بذلؾ .

 .2يمزـ التأكد مف تثبيت لوحة تعميمات بجوار لوحة التعميمات بجوار المصعد موضحا عمييا األحماؿ
وعدد ركاب المصعد فى المرة الواحدة فضال عف أرقاـ الطوارىء .

 .3تدريب مجموعة مف العامميف بالكمية عمى كيفية تشغيؿ المصعد يدويا عند توقفو فجأة وتدويف
طريقة التشغيؿ ولصقيا فى مكاف ظاىر بجوار المصعد وبغرفة ماكينات التشغيؿ .

 .4يمزـ التأكد مف توافر وسائؿ التيوية المناسبة بغرفة المحركات الكيربائية وحظر تخزيف أى أغراض بغرفة
المصعد.

 .5يمزـ التأكد مف توافر وسائؿ التيوية المناسبة داخؿ كابينة المصعد .

 .6يمزـ التأكد مف توافروسيمة لمتنبيو (جرس أو تميفوف ) الستخداميا مف قبؿ ركاب المصعد فى الحاالت
الطارئة

 .7حظر استخداـ الطالب المصعد بمفردىـ  ،االمر الذى يعرضيـ لخطر االحتجاز والسقوط فى بئر المصعد
 .8يمزـ التوعية بمخاطر المصاعد وضرورة التقيد بالحممة المقررة لو .

 .9عند تعطؿ المصعد يجب التنبيو عمى االلتزاـ باليدوء والتصرؼ بحكمة وعدـ الضغط عمى األ زرار بعنؼ
واالتصاؿ الفورى بإدارة الحماية المدنية إذا اقتضت الحاجة لممساعدة واإلنقاذ.
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الفصل الخامس

 .1يحظر التدخيف قطعيا فى المكتبة وتمصؽ الفتات إرشادية بذلؾ فى مكاف بارز .

 .2مدير المكتبة ىو الشخص المكمؼ بإدارتيا والمحافظة عمى محتوياتيا ويعد المسئوؿ األوؿ عف

األمف والسالمة داخميا  ،والمسئوؿ عف أىتقصير فى مراعاة التعميمات الوقائية  ،والمسئوؿ عف

الفحوصات الشيرية واالختبارات الدورية " كؿ ثالثة شيور " لجميع المعدات واالالت والتركيبات

الكيربائية والميكانيكية وجميع وسائؿ السالمة وأجيزة اإلطفاء والمراقبة واإلنذار واصالح أى عطؿ
أو خمؿ فو ارً  ،ويعتبر أى تياوف أو تقصير فى ذلؾ مف قبيؿ اإلىماؿ الجسيـ لذى يعرض مرتكبو

لمجزاءات والعقوبات التأديبية

 .3يمزـ تدريب العامميف فى المكتبة عمى أعماؿ السالمة واإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاؼ واإلخالء .
 .4يحظر وضع أية حواجز أو معدات مف شأنيا إعاقة مخرج الطوارىء أو تضييؽ اتسػاعو .

 .5يحظر استعماؿ مخرج اليروب فى غير الغرض المصػمـ مف أجمو  ،األمر الذى يستمزـ بقاؤه
صالحا ليؤدى الحد األعمى مف طاقتو اإلستيعابية فى حاالت الطوارىء .

 .6يمزـ توفير مصدر إضاءة احتياطى بتغذية مستقمة عمى أف يكوف كافيا لإلضاءة لمدة ساعتيف
عمى األقؿ فى حاالت الطوارىء .

 .7يحظر استخداـ السػخاف الكيربائي أو أي مصدر لإلشػتعاؿ ( والعات – أعواد ثقاب ) فى المكتبة.

 .8يمزـ التخمص مف المخمفات والنفايات واألوراؽ بصفة مستمرة زمنتظمة وعدـ تكديسيا داخؿ المكتبة أو
بالقرب منيا .

 .9يمزـ توافر صندوؽ أسعافات أولية بالمكتبة وتدريب أحد العامميف بيا عمى كيفية استغاللو فى
حاالت الطوارئ .

 .12يمزـ تزويد المكتبة بعدد كاؼ مف أجيزة اإلطفاء ( اليدوي – التمقائى ) والكشؼ الدورى عمييا
بمعرفة الجيات الفنية المتخصصة.

 .11يمزـ وضع أجيزة اإلطفاء اليدوى فى مكاف مناسب يسيؿ الوصوؿ إليو بحيث ترتفع عف مستوى األرض
مسافة متر واحد واتباع االرشادات والتعميمات المدونة عمييا.
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 .12فى حالة اندالع حريؽ بالمكتبة عى مدير المكتبة ومعاونيو القياـ بالمياـ اآلتية :
 اطالؽ اإلنذار والعمؿ عمى إطفاء الحريؽ باستخداـ أجيزة اإلطفاء اليدوية ووسائؿ اإلطفاء
المتاحة.

 إبالغ وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكمية وخدمػات الطوارئ األخرى كاإلسعاؼ والشرطة
والمطافئ....

 إخالء المكتبة وتقديـ اإلسعافات الالزمة لممصابيف.

 التأكد مف خروج الجميع مف المبنى والتوجو لنقطة التجمع المتفؽ عمييا .
 تقدير حجـ الخسائر الناتجة عف الحريؽ وعمؿ تقرير بشأنيا

 البدء فى أعماؿ التنظيؼ والصيانة تمييداً الستئناؼ النشاط بيا .

الفصل السادس
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أوالً  :الوقاية مف التسمـ:

 )1توفير دليؿ المواد السامة والخطرة " كتيب " فى كؿ معمؿ ويوزع عمى جميع العامميف
 )2التعامؿ بكميات قميمة مف المواد السامة والخطرة وحسب االحتياج وفقا لمشػروط التي
ال تمس أمف وسالمة المستخدـ وغيره.

 )3استخداـ ميمات الوقاية الالزمة كالبالطو والقفازات والقناع والنظارة الواقية وخالفو .
 )4غسؿ اليديف جيدا بالماء والصابوف وتطيير وغسؿ المالبس المموثة فو ارً .

 )5التيوية الجيدة لممعمؿ وتشغيؿ ساحبات اليواء أثناء الدروس والتجارب العممية

 )6الفحص الدورى لمعامميف بالمعامؿ والعرض عمى الطبيب المختص إذا لزـ األمر.

ثانياً  :الوقاية مف مخاطر الغازات والمواد القابمة لالشتعاؿ:
(أ) التعامؿ مع الغازات :

 oتحديد نوعية وخواص الغاز الفيزيائية والكيميائية

 oتخزيف األسطوانات فى أماكف خاصة وعند درجة حرارة مناسبة

 oعدـ استخداـ االسطوانات بدوف منظمات واحكاـ وضعيا فى وضع عمودى
 oعدـ قذؼ االسطوانات بعضيا فوؽ بعض أثناء التحميؿ والتفريغ .

(ب) التعامؿ مع المواد القابمة لالشتعاؿ :

 oالتعامؿ مع المواد القابمة لالشتعاؿ تحت شافطات األبخرة وفى مكاف متجدد اليواء .
 oإطفاء جميع مصادر الميب المكشوؼ أثناء التعامؿ مع المواد السابقة.
 oارتداء الكمامات والنظارات الواقية أثناء التعامؿ مع المواد الممتيبة .
 oعدـ نقؿ المواد القابمة لالشتعاؿ مع مواد متفجرة أو سامة.

 oعدـ تخزيف المواد القابمة لالشتعاؿ مع المواد المؤكسدة أو األحماض المعدنية

 oفى حالة حدوث حريؽ يجب إبعاد الحاويات عف منطقة الحريؽ وتبريدىا بالماء.

الفصل السابع
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أوالً  :التركيبات الكيربائية والميكانيكية:
 )1يجب أف تحتوى جميع المخارج الكيربائية عمى ثالثة أسالؾ عمى أف يكوف السمؾ األرضى ذو
نوعية عالية ومقاومة قميمة .

 )2يجب تأريض (  ) Earthingجميع األجيزة والمعدات الكيربائية واألجزاء المعدنية بشكؿ صحيح
 )3تأميف مآخذ ومفاتيح ومقابض الكيرباء مف التعرض لمسػوائؿ المنسػكبة أو المتسػربة

 )4تركيب إضاءة طوارىء فى حالة انقطاع التيار العمومى ويتـ تجربتيا بصفة دورية لمتأكد مف
صالحيتيا .

 )5يجب أف تكوف مفاتيح اإلنارة والمصابيح ضد االنفجار ومعزولة ضد األبخرة.

 )6يحظر إجراء أية تمديدات كيربائية مؤقتة داخؿ المعمؿ.

ثانياً  :وسائؿ النجاة ومخارج الطوارىء:
 )1يمزـ تحديد وسائؿ النجاة مف " أبواب عادية – سمـ طوارىء – أماكف تجمع " لجميع

المدرجات والقاعات والمعامؿ والمكاتب اإلدارية ......بما يسمح بإخالئيا خالؿ دقيقتيف

عمى األ كثر في حالة الطوارئ.

 )2يمزـ إخالء الممرات مف العوائؽ التى تمنع الخروج بسرعة فضال عف ضرورة بقائيا
مفتوحة طالما يوجد عمؿ بالمعمؿ وخاصة أثناء الدراسة.

 )3يمزـ تركيب إضاءة طوارىء لممرات وطرؽ النجاة فى حاؿ انقطاع التيار العمومى
وخصوصا بالكميات العممية حيث تمتد الدراسة بيا إلى وقت متأخر.

 )4التأكيد عمى حماية وصيانة وتنظيؼ مخارج الطوارىء بصفة دورية بحيث تكوف صالحة لالستخداـ
في حاالت الطوارئ .

ثالثاً :تجييزات مكافحة الحريؽ:

 .1توفير بكرات إطفاء بحيث ال تبعد فيما بينيا عف  32متر وأف تغطى البكرة مساحة  152ـ2
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 .2وجود لوحات إرشادية لمواقع دواليب البكرات حتى يسيؿ استخداميا فور حدوث الحريؽ .
 .3يجب أف يكوف مصدر المياه كافياً لتأميف  382لتر تقريباً.

 .4تزويد جميع المعامؿ بأجيزة أطفاء بودرة جافة سعة 6كجـ وبمعدؿ طفاية لكؿ  122ـ2

 .5تركيب وتحديد أماكف الطفايات المتنقمة بحيث تكوف قريبة مف مخارج الطوارئ وفى مكاف ظاىر
بحيث يمكف الوصوؿ إلييا بسيولة .

 .6تعميـ منظومة أجيزة إنذار الحريؽ فى األماكف الحيوية بصفة مبدأية والعمؿ عمى تعميميا فيما
بعد.

 .7ضرورة تدريب العامميف بالمعامؿ عمى استخداـ أجيزة االطفاء .

 اسحب مسمار األماف

 انقؿ الطفاية إلى أقرب مكاف لمحريؽ

 اختبار الطفاية لمعرفة مدى صالحيتيا

 مكافحة النار بحيث يتـ االقتراب مف النار فى اتجاه الريح
 خفض القامة عند التوجو لمكاف الحريؽ

 توجيو المادة اإلطفائية إلى قاعدة الميب وعدـ توجييييا داخؿ السوائؿ الممتيبة .
 تحريؾ اليد إلى اليميف واليسار حتى يتـ إخماد الميب

 بعد االنتياء مف عممية اإلخماد يتـ الرجوع لمخمؼ بنفس الخطوات.

الفصل الثامن
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أوالً :واجبات ومياـ عضو فريؽ السالمة بالمبنى:
 اإللماـ بالمبنى الذي يشرؼ عميو .

 اإللماـ باإلجراءات الوقائية المتبعة بالمبنى.

 التحقؽ مف صالحية أجيزة ومعدات اإلطفاء واإلنقاذ بالمبنى والتفتيش الدورى عمييا والتأكد مف صالحيتيا ،
واعداد تقرير تفصيمى بشأنيا .

 التأكد مف وجود العالمات االرشادية والتحذيرية

 مراقبة عماؿ المؤسسات والشركات العاممة بالمبنى وعدـ السماح بممارستيـ أي أعماؿ تضر بقواعد السالمة
 التحقؽ مف صالحية وخمو وسائؿ اليروب (مخارج – ساللـ – ممرات – إلخ) مف المعوقات .
 تكميؼ مف يمزـ بإزالة المخمفات الموجودة داخؿ المرفؽ.

 تكميؼ مف يمزـ بإغالؽ جميع األبواب (يستثنى مف ذلؾ أبواب الطوارئ) وكذلؾ فصؿ التيار الكيربائي عف
األجيزة التي ال تحتاج إلى تركيا عاممة بعد أوقات العمؿ الرسمية .

 التفتيش عمى المبنى مف الخارج والتأكد مف عدـ وجود أي مخمفات أو مواد خطرة بجواره
 توفير سجؿ متكامؿ عف العامميف بالمبنى يحتوي عمى التالي:
 oأسماء العامميف بالمبنى .
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 oتحديد مسؤولية التأكد مف توفر متطمبات السالمة بعد خروج العامميف والتركيز عمى أماكف
الخطورة (المطابخ – المخازف – المستودعات – غرؼ الكيرباء).

 oأوقات العمؿ الرسمية والنوبات.

 oتوضيح أسماء أصحاب الحاالت المرضية المزمنة (قمب ،إعاقة ) مع توضيح نوع الحالة
 تحرير تقرير شيري عف وضع المالحظات ويتـ تسجيمو في سجؿ سالمة المبنى .
 التأكد مف سالمة التوصيالت الكيربية

 التأكد مف توافر صناديؽ االسعافات االولية بالمعامؿ والمدرجات والتفتيش الدورى عمييا.

 التأكد مف توافر اجراءات األمف والسالمة داخؿ االقساـ االدارية والمعامؿ وقاعات الدرس.
 مراجعة إجراءات األمف والسالمة عند تخزيف المواد الكيماوية.

ثانياً :واجبات أعضاء فريؽ السالمة عند تمقي اإلنذار بوقوع حادث:
§ تشغيؿ جياز اإلنذار اليدوي (إذا لـ يتوفر جياز ثابت لإلنذار فيجب توفير ميكرفوف محموؿ واخطار
جيات الطوارئ عمى األرقاـ الياتفية المعمنة.

§ االنتقاؿ فو ارً إلى موقع الحادث لتقييـ الحادث وتطبيؽ خطة اإلخالء فيما إذا كاف األمر يتطمب إخالء
المبنى .

§ في حالة اإلخالء يقوـ بإرشاد العامميف والموجوديف بالمبنى إلى أقرب المخارج ونقاط التجمع المتفؽ
عمييا .

§ المعاونة في إنقاذ المصابيف وتقديـ االسػعافات األولية ليـ ورفع الروح المعنوية لممصابيف .

§ تجميع البيانات والمعمومات عف الحادث واعداد تقرير عف الحادث يقدـ إلى االدارة التخاذ االجراءات
الالزمة لمحيمولة دوف وقوعو .

§ نقؿ الوثائؽ واألشياء ذات القيمة .

§ مكافحة الحرائؽ ومساعدة فرؽ االطفاء واإلنقاذ والمسعفيف .

ثالثاً :كيفية تصرؼ مسئوؿ السالمة والصحة المينية فى حالة اندالع حريؽ:
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 )1كسػر زجػػاج إنذار الحريؽ لتشػغيمو.

 )2إبالغ غرفة المطافئ فو ار عمى رقـ الطوارئ

 )3مكافحة الحريؽ اذا أمكف باستخداـ أقرب جياز اطفاء مناسب لنوعيتو

 )4التأكد مف أف المكاف الذى يقؼ فيو ال يشكؿ خطورة عميو  ،وأنو باستطاعتو اليرب فى حالة
انتشار الحريؽ .

 )5التأكد مف غمؽ النوافذ واألبواب وذلؾ لمنع انتشار الحريؽ الى باقى جوانب المبنى أو الى
المبانى المجاورة.

 )6التعاوف مع الفرؽ المتخصصة التابعة إلدارة الحماية المدنية بإرشادىـ الى موقع الحريؽ
ونوعو وأجيزة ووسائؿ االطفاء المتوفرة.
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الباب الثالث

أوال  :واقعة تسمـ جماعي لمطالب نتيجة تناوؿ أطعمة فاسدة مف كافيتريا الكمية:
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 مالبسػات األزمة:" إصابة مجموعة مف الطالب بحالة تسمـ مف جراء تناوؿ أطعمة فاسدة منتيية الصالحية مف كافيتريا الكمية ".

 سػيناريو إدارة األزمة:( )1إبالغ طبيب العيادة الطبية بالواقعة والذي يقوـ بدوره بفحص بعض الحاالت لموقوؼ
عمى حقيقة األمر ،وعمؿ اإلسعافات األولية الالزمة لحيف وصوؿ سيارة اإلسعاؼ .

( )2االتصاؿ باإلسعاؼ لنقؿ الحاالت الخطيرة إلى أقرب مستشفى إلسعافيا.
( )3حصر أعداد الطالب المصابيف وابالغ ذوييـ .

( )4استصدار أمر إداري مف قبؿ السػيد أ.د /عميد الكمية بغمؽ الكافيتريا لحيف تشػكيؿ لجنة متخصصة لفحص
األغذية والمشروبات الموجودة بيا ،وتحديد مدى صالحيتيا مف عدمو.

( )5إبالغ الشرطة بالواقعة لمتحقيؽ واتخاذ الالزـ حياليا.

( )6إعداد تقرير تفصيمي بالواقعة مف حيث مالبساتيا ،وكيفية إدارتيا ،والدروس المستفادة منيا وتوثيقيا
لالستفادة منيا في حػالة تكػرارىا.
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ثانيا :أزمة تأخر مجموعة مف الطالب عف موعد االمتحاف نتيجة اضط ارب حركة المرور أو حادث

عمى الطريؽ:

 -مالبسػات األزمة:

" اتصاؿ أحد الطالب بإدارة الكمية لإلبالغ عف حادث عمى الطريؽ نتج عف اضطراب حركة المرور

وتأخر مجموعة مف الطالب عف موعد االمتحاف ".

 -سػيناريو إدارة األزمة:

( )1االتصاؿ بشرطة المرور لمتأكد مف صحة البالغ ومدى تأثيره عمى حركة المرور ،وتحديد نطاقو.
( )2إبالغ الكنتروؿ المركزي بالواقعة لعمؿ الالزـ نحو تحديد عدد الطالب المتضرريف ،

وتحديد مدى إمكانية تأجيؿ االمتحاف وتحديد موعد آخر وفقا لتعميمات عميد الكمية.

( )3االتصاؿ بأحد الطالب المتضرريف لتيدئتيـ .

( )4إعداد تقرير تفصيمي بالواقعة مف حيث مالبساتيا ،وكيفية إدارتيا ،والدروس المستفادة منيا وتوثيقيا
لالستفادة منيا في حالة تكرارىا .
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ثالثا :واقعة اختناؽ جماعي لمطالب بمعمؿ الكيمياء :
 -مالبسػات األ زمة:

" إصابة مجموعة مف الطالب بحالة اختناؽ مف جراء انبعاث أبخرة وأدخنة ضارة

وبنسب عالية وانتشارىا بالمعمؿ ".

 -سػيناريو إدارة األزمة:

( )1إطالؽ جرس إنذار الحريؽ لإلعالـ عف الواقعة .

( )2فصؿ التيار الكيربي عف المعمؿ وغمؽ محابس الغاز إف وجدت.
( )3تيوية المعمؿ وفتح النوافذ واألبواب .

( )4إبالغ طبيب العيادة الطبية بالواقعة والذي يقوـ بدوره بفحص بعض الحاالت لموقوؼ
عمى حقيقة األمر ،وعمؿ اإلسعافات األولية الالزمة لحيف وصوؿ سيارة اإلسعاؼ .

( )5االتصاؿ باإلسعاؼ لنقؿ الحاالت الخطيرة إلى أقرب مستشفى إلسعافيا.
( )6حصر أعداد الطالب المصابيف وابالغ ذوييـ .

( )7إعداد تقرير تفصيمي بالواقعة مف حيث مالبساتيا ،وكيفية إدارتيا ،والدروس المستفادة منيا وتوثيقيا
لالستفادة منيا في حالة تكرارىا .

27

رابعاً :اعتصاـ بعض الطالب داخؿ حرـ الكمية وامتناعيـ عف حضور المحاضرات :
 -مالبسػات األزمة:

" اعتصاـ مجموعة مف الطالب داخؿ الساحة الداخمية لممبنى اإلداري بالكمية وامتناعيـ عف حضور
المحاضرات في مادة بعينيا والتيديد باالمتناع عف دخوؿ االمتحاف ".

 -سػيناريو إدارة األزمة:

( )1فتح باب الحوار بيف الطالب وعميد الكمية أو مف يفوضو لمعرفة أبعاد المشكمة وأسبابيا.
( )2التحري والتحقيؽ فى أسباب شكوى الطالب ومدى صحتيا مف عدمو .

( )3التحاور مع أستاذ المادة المشكو فى حقو ومحاولة تقريب وجيات النظر .

( )4العمؿ عمى إيجاد حموؿ جذرية لممشكمة محؿ االعتصاـ لتيدئة األجواء عف طريؽ تشكيؿ لجنة مف
أعضاء ىيئة التدريس ومندوبيف عف الطالب المعتصميف برئاسة عميد الكمية أو مف يفوضو.

( )5تكميؼ رئيس القسـ العممي التابع لو المشكمة بمتابعة تنفيذ الحموؿ المتفؽ عمييا .

( )6إعداد تقرير تفصيمي بالواقعة مف حيث مالبساتيا ،وكيفية إدارتيا ،والدروس المستفادة منيا وتوثيقيا
لالستفادة منيا في حالة تكرارىا.
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خامساً :اعتصاـ بعض الموظفيف داخؿ حرـ الكمية و إضرابيـ عف العمؿ :
 -مالبسػات األزمة :

" اعتصاـ مجموعة مف الموظفيف أماـ مدخؿ الكمية واضرابيـ عف أداء مياـ عمميـ لحيف تنفيذ مطالبيـ ".

 -سػيناريو إدارة األزمة :

( )1فتح باب الحوار بيف الموظفيف المعتصػميف وعميد الكمية أو مف يفوضو لمعرفة أبعاد المشكمة وأسبابيا،
وتحديد مطالبيـ وامكانية تنفيذىا.

( )2مخاطبة جيات االختصاص لمعرفة إمػكانية تنفيذ مطالبيـ " في حالة لو كانت الحموؿ المتاحة لممشكمة
خارجية " .

( )3العمؿ عمى إيجاد حموؿ جذرية لممشكمة محؿ االعتصاـ لتيدئة األجواء عف طريؽ تشكيؿ لجنة مف الجياز
اإلداري بالكمية ومندوبيف عف الموظفيف المعتصػميف برئاسػة مدير عاـ الكمية .

( )4تكميؼ مدير اإلدارة أو رئيس القسـ التابع لو المشكمة بمتابعة تنفيذ الحموؿ المتفؽ عمييا.

( )5إعداد تقرير تفصيمي بالواقعة مف حيث مالبساتيا ،وكيفية إدارتيا ،والدروس المستفادة منيا وتوثيقيا
لإلستفادة منيا في حالة تكرارىا .

ذ
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سادساً :إصابة أحد العامميف بالكمية بالصعؽ الكيربائي :
 -مالبسػات األزمة:

" إصابة أحد العامميف بالكمية بحالة إعياء شديدة نتيجة تعرضو لصعؽ كيربائي "

 سػيناريو إدارة األزمة:( )1فصؿ التيار الكيربي عف مكاف الحادث

( )2إبعاد المصاب عف موقع الحادث واستدعاء سيارة إسعاؼ مجيزة مف اقرب مستشفى.

( )3عمؿ اإلسعافات األولية الالزمة لممصاب ( فمثال في حالة حدوث قصور بالقمب يتـ عمؿ تنفس صناعي
لحيف نقمو ألقرب مستشفى ) .

( )4ينقؿ لممستشفى لعمؿ الالزـ وفقاً لطبيعة وظروؼ الحالة المرضية .

( )5إعداد تقرير تفصيمي بالواقعة مف حيث مالبساتيا ،وكيفية إدارتيا ،والدروس المستفادة منيا وتوثيقيا
لالستفادة منيا في حالة تكرارىا.
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سابعاً :تسرب أسئمة االمتحانات في أحد المواد مف الكنتروؿ المركزي :
 -مالبسػات األزمة :

" اكتشاؼ تسػرب أسئمة االمتحاف في أحد المواد مف الكنتروؿ وتداوليا بيف الطالب "

 -سػيناريو إدارة األزمة:

( )1إلغاء االمتحاف محؿ الواقعة واستبدالو بآخر .

( )2التحقيؽ في الواقعة وعمؿ التحريات الالزمة نحوىا لمعرفة أبعادىا وشخصية مرتكبييا.
( )3وضع خطة لتأميف مبنى الكنتروؿ المركزي  ،وحظر دخوؿ غير العامميف بالمبنى.
( )4محاسبة المتسبب في الواقعة تأديبياً .

( )5إعداد تقرير تفصيمي بالواقعة مف حيث مالبساتيا  ،وكيفية إدارتيا  ،الدروس المستفادة منيا وتوثيقيا
لالستفادة منيا في حالة تكرارىا .
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ثامناً :تسرب أحد المواد الكيماوية السامة بمعمؿ الكيمياء :
 -مالبسػات األزمة:

" اكتشاؼ تسرب أحد المواد الكيماوية السامة بأحد معامؿ الكيمياء بالكمية "

 -سػيناريو إدارة األزمة :

( )1العمؿ فو ار عمى إيقاؼ مصدر التسرب والحد منو.

( )2اإلخالء الفوري لمعامميف الموجوديف بالمكاف مع وضع اتجاه الريح في االعتبار

( )3إذا كاف التسرب بمكاف مغمؽ يتـ غمؽ النوافذ واألبواب وايقاؼ المراوح والتكييؼ منعاً النتشار الغازات
واألبخرة باألماكف األخرى .

( )4حظر التعامؿ مع الحادث إال بعد ارتداء المالبس الواقية الالزمة والمخصصة لمتعامؿ مع
ىذه النوعية مف المواد ويفضؿ المالبس الواقية المعالجة ضد المواد الكيماوية والبيولوجية

( )5تجميع المواد سواء بمواد ماصػة ( إسػفنج ) أو تجميع المواد داخؿ أكياس بالسػتيؾ أو عبوات
بالستيكية مع وضع ىذه العبوات داخؿ عبوات أكبر منيا.

( )6النجاح في السػػيطرة عمى الحادث يتوقؼ عمى المػعمومات المتاحة عنو لذا يجب العمؿ عمى تجميع
المعمومات الصحيحة بأسػرع وقت ممكف .

( )7إزالة التموث مف اإلجراءات اليامة التي يمزـ التدريب عمييا

( )8إعداد تقرير تفصيمي بالواقعة مف حيث مالبساتيا  ،وكيفية إدارتيا  ،الدروس المستفادة منيا وتوثيقيا
لالستفادة منيا في حالة تكرارىا .
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تاسعاً  :انييار جزء مف أحد مباني الكمية :
 -مالبسػات األزمة :

" تصدع وانييار جزء مف أحد مباني الكمية "

 -سػيناريو إدارة األزمة :

( )1اإلخالء الفوري لمعامميف الموجوديف بالمكاف
( )2التأكد مف فصؿ التيار الكيربائي .

( )3االتصاؿ بالجيات المختصة ( اإلسعاؼ -اإلدارة العامة لمشئوف اليندسية – مركز الدراسات و
االستشارات اليندسية بالكمية )

( )4التوجو إلي نقطة التجمع لمتأكد مف وجود جميع العامميف وعدـ تخمؼ أي منيـ داخؿ المبني

( )5إعداد تقرير تفصػيمي بالواقػعة مف حيث مالبسػاتيا ،وكػيفية إدارتيا ،والدروس المستفادة منيا
وتوثيقيا لالستفادة منيا في حالة تكرارىا .
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عاش ارً  :اندالع حريؽ بأحد مباني الكمية :
 -مالبسػات األزمة :

" اندالع حريؽ بأحد مباني الكمية كالمعامؿ أو المكاتب أو المخازف "

سػيناريو إدارة األزمة:

( )1تشغيؿ جياز إنذار الحريؽ.

( )2إبالغ وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكمية ( ت  ) 1522 :لتتولى عممية االتصاؿ بالمطافئ واإلسعاؼ
( )3إبالغ غرفة المطافئ فو ار عمي رقـ الطوارئ ( ت. )182 :

( )4مكافحة الحريؽ إذا أمكف باستخداـ أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريؽ كما يأتي:
 -اسحب مسمار األماف بالمطفأة.

 -وجو فوىة المطفأة إلي مكاف الحريؽ.

 اضغط عمي المقبض لتشغيؿ المطفأة . -كافح النيراف مف أسفؿ إلى أعمى.

( )5تأكد مف عدـ وجود خطورة عميؾ بالمكاف وأنو باستطاعتؾ اليرب إذا انتشر الحريؽ.

( )6إعداد تقرير تفصػيمي بالواقػعة مف حيث مالبسػاتيا ،وكػيفية إدارتيا ،والدروس المستفادة منيا
وتوثيقيا لالستفادة منيا في حالة تكرارىا.
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حادي عشر :المظاىرات التخريبية:
 -مالبسػات األزمة :

" قياـ بعض العناصر الغير مسئولة بالشروع والتورط فى أعماؿ تخريبية تضر بأمف العناصر البشرية والمنشآت
الجامعية ".

 -سػيناريو إدارة األزمة:

( )1ضرورة التنسيؽ بيف إدارة الكمية ووزارة الداخمية و األمف اإلداري بالكمية وفريؽ السالمة والصحة
المينية واألسر الطالبية لتأميف المنشآت الخاصة بالكمية.

( )2إعداد تقرير تفصػيمي بالواقػعة مف حيث مالبسػاتيا ،وكػيفية إدارتيا ،والدروس المستفادة منيا
وتوثيقيا لالستفادة منيا في حالة تكرارىا.
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ثاني عشر :المظاىرات السػممية:

 -مالبسػات األزمة:

" قياـ بعض العناصر بالتظاىر السممي والمطالبة بتنفيذ مطالبيـ المشروعة ".

 سػيناريو إدارة األزمة:( )1السماح لممتظاىريف بالتعبير عف آرائيـ بكؿ حرية مع تأميف المنشػآت الخاصة بالكمية.
( )2تشكيؿ لجنة مف الحكماء بالكمية لمتحاور مع المتظاىريف مف السادة أعضاء ىيئة التدريس
واإلدارة العميا بالكمية .
( )3التنسيؽ بيف إدارة الكمية و األمف اإلداري وفريؽ السالمة والصحة المينية واألسر الطالبية
لتأميف المنشات الخاصة بالكمية.
( )4إعداد تقرير تفصػيمي بالواقػعة مف حيث مالبسػاتيا ،وكػيفية إدارتيا ،والدروس
المستفادة منيا وتوثيقيا لإلستفادة منيا في حالة تكرارىا.
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