


 

 
 الخطوات اإلجرائية لخطة اإلخالء

  
  

 أهداف الخطة :أولا 
  

 :يليتستهدف خطة مواجهة األزمات والحاالت الطارئة بمباني الوحدة التدريبية ما 
  

تشكيل وتدريب  .مبنىإخالء المباني من شاغليها فور سماع جرس إنذار الحريق وذلك بتوجههم إلى نقاط التجمع المحددة سلفاً بكل  

فريق إدارة األزمات والحاالت الطارئة بكل قسم وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بكل منها لتكون بمثابة إطار عام لتنفيذ خطط 

ق وعملية اإلنقاذ واإليواء ودليالً مرشداً في سبيل حماية األفراد بالتنسيق والتعاون مع إدارة الدفاع المدني اإلخالء ومكافحة الحري

األحمروالهالل  . 

  
  

 عناصر خطة اإلخالء :ثانياا 
  

متطلبات نجاح خطة مواجهة األزمات والحاالت الطارئة تعتمد بشكل أساسي على فريق إدارة األزمة ومدى تدريبه على كيفية 

اكتشاف إشارات اإلنذار باألزمة واتخاذ اإلجراءات الوقائية والمواجهة الفعلية واحتواء الضرر وتعتمد أيضاً على الوسائل والمعدات 

 :إلىالتي تنظم أسلوب تنفيذ الخطة ويمكن تصنيفها  المتوفرة ودليل التعليمات
  
  

 :األزماتواجبات فريق إدارة    (1
  

 :التاليةيتم تشكيل فريق إدارة األزمات من شاغلي القسم وتكليف أعضائه بالواجبات 
 .إرشاد المتدربين وزوار المبنى إلى طريق مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع   -
 .واألهميةنقل الوثائق واألشياء ذات القيمة    -
 .المتدربينتقديم اإلسعافات األولية ورفع الروح المعنوية لشاغلي المبنى وبخاصة    -
 .والصحةمكافحة الحريق ومساعدة فريق اإلطفاء واإلنقاذ    -
  

  
 :الطوارئواجبات المدربين والمتدربين والموظفين في حالت    (2

  
 .االرتباكالتحلي بالهدوء وعدم    -
 .إيقاف العمل فوراً    -
 .فقطقطع التيار الكهربائي عن المكان من قبل المسئول    -
 .الكهربائيعدم استخدام المصعد    -
 .الطوارئالتوجه إلى نقطة التجمع من خالل مسالك الهروب ومخارج    -
 .بينهمزمالئهم أو التدافع حتى ال تقع إصابات التنبيه على المتدربين بعدم الركض أو تجاوز    -
ال تجازف وال تخاطر بحياتك وال ترجع إلى المبنى مهما كانت األسباب إال بعد أن يؤذن لك بذلك من قبل المسئولين عن إدارة  -

 .األزمة
  

  
 :الحريقكيفية التصرف في حالة   (3

 .لتشغيلهكسر زجاج مفتاح إنذار الحريق    -
  

  



 

  
 :التدريبيةواجب فريق مكافحة الحريق في الوحدة   (4

  
 .الحريقتحديد مكان الحريق من خالل مالحظة اللوحة التوضيحية لنظام    -
لون مطفأة البودرة الجافة ذات ال األحمر،الماء ذات اللون  مطفأة)القيام بمكافحة الحريق بوسائل اإلطفاء المتوفرة بالمبنى  -

 ( .مطفأة ثاني أكسيد الكربون ذات اللون األسود  ,األزرق 
 .المبنىالتأكد من غلق النوافذ واألبواب وذلك لمنع انتشار الحريق بباقي مكونات    -
التعاون مع الفرق المتخصصة التابعة إلدارة الدفاع المدني والحريق بإرشادهم إلى موقع الحريق ونوعه واألجهزة ووسائل  -

 .المتوفرةاإلطفاء 
  
  

 :اإلداراتواجبات رؤساء األقسام بالوحدات التدريبية بكافة   (5
  

 .اإلخالءالتأكد من غلق األبواب والنوافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعملية    -
 .الكهربائيالتأكد من فصل التيار    -
 .بالقسماإلشراف على عمليات اإلخالء    -
 .(األحمروالهالل  –الدفاع المدني )التأكد من عمليات االتصال بالجهات المختصة    -
 .والحريقالتأكد من وصول الفرق المتخصصة إلدارة الدفاع المدني    -
التوجه إلى نقطة التجمع للتأكد من وجود المدربين والمتدربين والعاملين بالقسم أو اإلدارة وعدم تخلف أي منهم داخل  -

 .مبنىال
  
  

 :اإلداراتمسئوليات ومهام رؤساء األقسام ومدراء   (6
  

 المبنى على دراية تامة بمسالك الهروب وأن تكون لديهم يالتأكد من أن جميع شاغل   -
مخارج الطوارئ والممرات المؤدية إليها مفتوحة طيلة فترات الدوام الرسمي وأن تكون سهلة  جميع أبوابالتأكد من أن  -

 .(األشخاصاندفاع  باتجاه)الفتح للخارج 
التأكد من خلو كافة مسالك الهروب من العوائق وأن تكون واضحة تماماً لشاغلي المبنى ومثبت عليها اللوحات اإلرشادية  -

 .عليهاالدالة 
 
  

 :الحرسجبات وا  (7
  

 .النظامتأمين المبنى وحفظ    -
 .المبنىمنع دخول أي أفراد غير المتخصصين داخل    -
 .الحريقانتظار الفرق المتخصصة من رجال الدفاع المدني وإرشادهم لموقع    -
  

 

 

 

 

 



 

 

   الجمعية الوسائل والمعدات المطلوب توفرها بمباني :ثالثاا 

إسعافات  –أجهزة إطفاء وإنذار  –لوحات إرشادية  –التجمع  نقطة)إن توفير الوسائل والمعدات الالزمة لمواجهة الكوارث واألزمات 

 :لتاليةالذلك كان من الضروري التأكد من توافر البنود  األزمة،تلعب دور كبير بصورة مباشرة في الحد من الخسائر الناجمة عن  (أولية

 .مبنىنقاط التجمع الخاصة لكل  يجب تحديد   -

 .الفوريالتأكد من توافر أجهزة المكافحة األولية لجميع أنواع الحريق وأن تكون صالح لالستخدام    -

 .األوليةالتأكد من توافر األدوية والمهمات واألدوات الطبية الالزمة لعمليات اإلسعافات    -

ية وكافة اللوحات اإلرشادية التي تسهل عمليات اإلخالء وتدل شاغلي المبنى على التأكد من توافر مخارج وأبواب الطوارئ الكاف -

 .التجمعمسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط 

 

 والختباراتالتجارب : رابعا

إعداد سيناريو لالزمة والبدء في تنفيذها باستخدام نقاط اإلنذار المبكر ومراقبة ردة الفعل للفرق المشاركة إلدارة األزمة وسلوك 

 .المبنى وذلك من خالل التنسيق المباشر بين الجهات المختصة والمعنية بالدولة مثل الدفاع المدني والهالل األحمر شاغليوتصرفات 

 

 النتائجتقييم  :خامساا 

تحليل وتقييم مستوى أداء فريق إدارة األزمة واألخطاء التي وقعت للوقوف على أوجه القصور بها واالستفادة مما قد يظهر من مشكالت 

 .مستقبالً لوضع الحلول العاجلة لها لتالفيها 

 

 

 

 مدير عام جمعية الشقائق                                                                                                                        

 

 نجوى طلحة خطاب                                                                                                                      

 

 

 



 

 الخطوات اإلجرائية لخطة اإلخالء التوقيع بالعلم على

 

 التوقيع السم التسلسل

  نجوى طلحة منصور خطاب  1

  سمية عدنان أحمد البار 2

  غاده سالمة مسلم المحياوي 3

  سامية علي أحمد الغامدي 4

  هبه محمد حسين سمان 5

  عهود محمد عبدهللا 6

  مشاعل عواد محمد حامد 7

  حليمة محمد الصغير 8

  ابتسام عاتق عتيق الجدعاني 9

  هيفاء نوار مصلح الحارثي 11

  لجين عبدهللا باربود 11

     عائشة محمد الكبيدي 12

  مريم عبدهللا عمر بن سلمان 13

  صباح عبدهللا سليمان 14

  رزان محمد سالم بصفر 15

  إيمان أحمد مباركي 16

  دالل عيد علي الشريف 17

  سالفة فؤاد أحمد ينبعاوي 18

  نسرين فايز صالح االنصاري 19

  مها عبدهللا مصلح الجهني   21

  دالل محمد  صالح الزايدي 21

  أسماء ملفي بن لفا العتيبي    22



 

  عهود سالمه المحياوي 23

  ساره محمد الحياني 24

  عبير محمد أمين فالته 25

  آالء مسلم الجهني 26

  عهود فيصل باحيدر 27

 حنان سعيد الشهراني    28
 

  أمجاد علي غانم اليحيوي 29

  يارا محمد المحمادي 31

  لجين محمد البركاتي 31

  رغد ضاري أباالخيل 32

  فاطمة عبده الشهري     33

  رؤى علي صالح مصري  34

  سارة خالد المتوزي 35

      ألماس الهجن 36

     نوف عبدالرحمن باناعمه 37

  عهود حكمي 38

  حنين دهلوي 39

 


