
  خطة االخالء

 الخطوات اإلجرائیة لخطة اإلخالء
   

  أھداف الخطة: أوالً 
  

ویجب أن یتم ذلك بطریقة .....).  -عمال -طالب(إن أھم ما یجب القیام بھ فى حالة الطوارئ ھو اخالء المبانى من شاغلیھا 

  :تھدف خطة اخالء المبنى فى حالة الطوارئ الى ما یلي و. للحد من العواقب المحتملةمنظمة وفى أسرع وقت وذلك 

  

 إخالء المباني من شاغلیھا عند سماع أجھزة االنذار. 

 تحدید نقاط التجمع.  

 تشكیل وتدریب فرق التعامل مع األزمات والحاالت الطارئة  

  تحدید الواجبات والمھام المنوطة بكل فریق. 

  
  :ما یلي فى خطة اإلخالءویجب مراعاة 

  

 مخطط توضیحي للمبنى یبین كافة الممرات والساللم.  

 استخدام الممرات اآلمنة حتى ال تؤثر على سالمة شاغلى المبنى.  

 توافر بدائل للمسارات المستخدمة فى حالة االخالء.  

   تحدید مواقع للتجمع  
 

  :عناصر إعداد وتنفیذ خطط مواجھة الطوارئ: ثانیاً 
  

  فریق إدارة األزمات                        .1

  فرق العمل من المتدربین .2

 اآللیات والمعدات                            .3

  

    



 :واجبات فریق إدارة األزمات     )1
  :یتم تشكیل فریق إدارة األزمات وتكلیف أعضائھ بعدة مھام وھي كالتالي 

  أعمال الطوارئإعداد الخطط وإدارة وتوجیھ الفرق المشاركة فى  

  إرشاد المتدربین وشاغلي المبنى إلى طریق مسالك الھروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع.  

  نقل الوثائق واألشیاء ذات القیمة واألھمیة.  

  تقدیم اإلسعافات األولیة ورفع الروح المعنویة لشاغلي المبنى  

 الستقبال وفصل التیار الكھربي مساعدة مجموعات الفرق األخرى مثل اإلطفاء واإلنقاذ والصحة وا.  

  :واجبات فرق العمل من المتدربین والموظفین في حاالت الطوارئ    )2 

  التحلي بالھدوء وعدم االرتباك.  

  ًإیقاف العمل فورا.  

  قطع التیار الكھربائي عن المكان من قبل المسئول فقط.  

  عدم استخدام المصعد الكھربائي.  

 الل مسالك الھروب ومخارج الطوارئ التوجھ إلى نقطة التجمع من خ.  

  التنبیھ على المتدربین بعدم الركض أو تجاوز زمالئھم أو التدافع حتى ال تقع إصابات بینھم.  

  : اآللیات والمعدات المطلوب توافرھا بمباني الكلیة) 3
یجب توفیر الوسائل والمعدات الالزمة لمواجھة الكوارث واألزمات وذلك للحد من الخسائر 

  :لذلك یجب توافر ما یلي , الناجمة عن ھذه االزمة  

  نقاط التجمع الخاصة لكل مبنى. 

  مخارج وأبواب الطوارئ الكافیة. 

 أجھزة إنذار الحریق. 

  أجھزة المكافحة األولیة لجمیع أنواع الحریق وأن تكون صالح لالستخدام الفوري.  

  اإلسعافات األولیة األدویة والمھمات واألدوات الطبیة الالزمة لعملیات.  

 كافة اللوحات اإلرشادیة التي تسھل عملیات اإلخالء. 

  
    



  :ثالثا تنفیذ االخالء
 

ان الھدف من تجربة اجراءات الطوارئ لتقییم الخطة الموضوعة وإدراك مواطن الضعف 

وعند الشروع فى اجراء التجربة والتدریب علیھا یجب مراعاة ما . وتعدیلھا قبل حدوث االزمة

  :یلي

 اعالن خطة االخالء والتاكد من ان كافة االطراف على درایة بالخطة المعلنة. 

  مراقبة ومالحظة أداء كافة الفرق المشاركة  

  مراقبة وتدوین سلوك وتصرفات المتدربین لتجنب او للحد من المخاطر الناجمة عن حالة الطوارئ

 .او تنفیذ الخطة

 اجراء اختبارات دوریة على خطة الطوارئ  

  
  :رابعا  أثناء االخالء

  
  :التعلیمات الواجب اتباعھا عند االخالء

 أغالق مصادر الكھرباء و الغاز والمیاه .1

 عدم استخدام المصاعد الكھربائیة واستخدم الساللم  .2

 .وال تحاول العودة إلى المبنى مھما كانت األسباب, مغادرة الغرفة والمبنى في ھدوء .3

 عدم استخدام المصاعد الكھربائیة واستخدم الساللم  .4

 التوجھ إلي مخارج الطؤارئ ومنھا إلي نقاط التجمع المحددة مسبقا .5

 االنتظار في نقطة التجمع والتعاون مع المشرفین .6

 التأكد من وجود الجمیع .7

 لمسؤلي نقاط التجمع  تساھم في  إنقاذ اآلخرین, التبلیغ عن أي معلومات  .8

 التدافع حتى ال تتسبب في إصابة اآلخرینتجنب الركض و .9

 .فعلیة ان یلجا الي مكتب لة نافذة ویغلق الباب,اذا كان الشخص في وضعیة تمنعة من مغادرة المبني  .10
  

   



  :االجراءات الواجب اتخاذھا عند حدوث حریق

  كسر زجاج مفتاح إنذار الحریق لتشغیلھ.  

  أوإدارة األمنإبالغ مسئولي إدارة األزمات والحاالت الطارئة.  

  إنقاذ المصابین ونقلھم وإجراء اإلسعافات األولیة لھم  

 مكافحة الحریق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفأة ثم قم بالخطوات التالیة :  

  اسحب الطفایة من مكانھا وانزع مسمار األمان 

 احمل الطفایة بیدك الیسرى وأمسك الخرطوم بیدك الیمنى 

 تویات الطفایة نحو قاعدة اللھباضغط على الید بسرعة ووجھ مح 

 حرك الخرطوم منالیمین الى الیسار والعكس 

 التحاول االقتراب من الحریق اكثر من مسافة متر ونصف الى مترین 

 التقف عكس اتجاه الریح حتلى ال تتأثر بالحرارة او الدخان 

 اذا ضایقك الدخان فإخفض جزعك قلیال مع ثنى ركبتیك 

 قبل إطفاء النار تراجع للوراء بسرعة وخذ طفایة اخرى  اذا فرغت محتویات الطفایة

 .وتذكر أال تعطى ظھرك للنار إال بعد أن تخرج من المكان

  

    :واجبات فریق مكافحة الحریق

  تحدید مكان الحریق من خالل مالحظة اللوحة التوضیحیة لنظام الحریق.  

  مطفأة , فأة الماء ذات اللون األحمر مط( القیام بمكافحة الحریق بوسائل اإلطفاء المتوفرة بالمبنى

  ) .مطفأة ثاني أكسید الكربون ذات اللون األسود , البودرة الجافة ذات اللون األزرق 

  التأكد من غلق النوافذ واألبواب وذلك لمنع انتشار الحریق بباقي مكونات المبنى.  

 التعاون مع الفرق المتخصصة األخرى . 

  

  :واجبات فریق التجمع  

  عن نقطة التجمع مسؤول. 

  المباني / المباني فور وصولھم لنقطة التجمع للتأكد من أن الطوابق /التنسیق مع مراقبي الطوابق

 .اختصاصھم قد أخلیت 



  مراجعة أسماء من تم إخالؤھم المتواجدین بنقطة التجمع على القائمة لدیھ. 

 عد صدور تصریح بذلكعدم السماح ألي شخص بمغادرة نقطة التجمع تحت أي مالبسات إال ب . 

  المباني إلى نقطة / إخطار المشرف العام بتطورات عملیة اإلخالء ، ووصول جمیع مراقبي الطوابق

 .التجمع وتمام اإلخالء

  إبالغ مسؤول السالمة عن أي حالة غیر عادیة قد تحدث في نقطة التجمع. 

 الطوابق المباني لمتابعة عودة من  عقب اإلعالن عن تمام انتھاء الحادث ، یقوم بالتنسیق مع مراقبي

 .تم إخالؤھم إلى مواقعھم 

  

  واجبات فریق الصیانة

 المساھمة في تأمین المبنى وحفظ النظام. 

  التأكد من أن جمیع أنظمة السالمة تعمل بصورة مرضیة. 

 تقدیم المساعدة والمشورة الفنیة لمسؤول السالمة وفرق خدمات الطوارئ. 

  مراقبة لوحة الحریق. 

 إلى الطابق األرضي - إن وجدت - لتأكد من إنزال كافة المصاعد ا. 

  التأكد من فصل الكھرباء في األماكن التي تتطلب ذلك. 

  

  واجبات فریق التمریض

  إعداد حقیبة اإلسعافات األولیة واالستعداد في المكان المخصص كعیادة أو في مكان معلوم لدى

 .مسؤول السالمة أو األمن 

  طبیة للمصابین إذا دعت الضرورة لذلك یقدم أي مساعدة. 

 تقدیم كل مساندة ممكنة لسیارات اإلسعاف التابعة لخدمات الطوارئ.  

  

   :واجبات الحرس 

  تأمین المبنى وحفظ النظام.  

  منع دخول أي أفراد غیر المتخصصین داخل المبنى.  



  إلى أن تنتھي عملیات اإلخالء ) إجراء أمني ( منع خروج أي أحد من البوابة الرئیسیة لمباني الكلیة

  .والسیطرة على األزمة وانتھاء الحالة الطارئة 

  انتظار الفرق المتخصصة من رجال الدفاع المدني وإرشادھم لموقع الحریق.  

  تقییم النتائج : خامساً 
  

واالستفادة تحلیل وتقییم مستوى أداء فریق إدارة األزمة واألخطاء التي وقعت للوقوف على أوجھ القصور بھا 

 ً  .مما قد یظھر من مشكالت لوضع الحلول المناسبة لھا لتالفیھا مستقبال
  

  

 


