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خطة الطوارئ
مرجعيات الخطة:
إن مواجھة األزمات و الحاالت الطارئة سواء باالستعداد لھا أو توقعھا أو التعامل معھا إذا ما
حدثت یتطلب إعداد خطة شاملة لمواجھة الكوارث و الحاالت الطارئة التى قد یتعرض لھا
األفراد أو المنشآت الخاصه بالكلیة و ینبغي أن تتضمن الخطة كیفیة إخالء المبانى من شاغلیھا
فى الحاالت الطارئة و اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتأمین سالمتھا و سالمة األفراد و قد
اعتمدت الخطة علي المرجعیات التالیة:
 .1خطة الطوارئ الخاصة بالجامعة.
.2

خطط اإلخالء و التعامل مع األزمات و الكوارث لمؤسسات مناظرة.

أھداف الخطة:
تستھدف خطة مواجھة األزمات و الحاالت الطارئة ما یلى:
 .1إخالء المبنى من شاغلیه فور سماع جرس إنذار الحریق و ذلك بالتوجه الى نقطة
التجمع المحددة سالفا بكل مبنى.
 .2تشكیل و تدریب فریق إدارة األزمات و الحاالت الطارئة بالمبنى و تحدید الواجبات
المنوط بھا الفریق لتكون بمثابة إطارعام لتنفیذ خطة اإلخالء و مكافحة الحریق و
عملیات اإلنقاذ.
 .3السیطرة على الحریق و منع انتشاره و العمل على تقلیل الخسائر الناجمة عنه بقدر كافى
من خالل استخدام الوسائل الفعالة لمكافحة الحریق.
 .4التعامل مع الكوارث الطبیعیة و الحوادث العرضیة لألفراد.
 .5التعامل مع األزمات و الكوارث المتعلقة بالعملیة التعلیمیة مثل الغش و تسریب االمتحان
و تأخر ورقة األسئلة أو سرقة ورقة اإلجابة أو إضراب أو اعتصامات...إلخ.
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عناصر الخطة:
متطلبات نجاح خطة اإلخالء ومواجھة األزمات والحاالت الطارئة تعتمد بشكل أساسى على
فریق إدارة األزمات ومدى تدریبھم وكفاءتھم على تنفیذ الخطة.

أوال :إدارة األزمات و الكوارث:
یتكون فریق إدارة األزمات و الكوارث من:
 .1أعضاء لجنة السالمة و الصحة المھنیة و إدارة األزمات و الكوارث.
 .2أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة و العاملین بحیث یقوم كل بدوره حال حدوث
الخطر.
 .3األمن الصناعي بالجامعة.
تتكون لجنة السالمة و الصحة المھنية و تأمين بيئة العمل من:
أ .مقرر اللجنة :وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة .و ھو بصفتة مدیر فریق إدارة
األزمات و الكوارث
ب األعضاء:
 .1ممثلین من أعضاء ھیئة التدریس.
 .2ممثل من وحدة ضمان الجودة.
 .3ممثلین من الھیئة المعاونة.
 .4مشرف مبنى الكلیة.
 .5طبیب الجامعة.
 .6مسئول األمن الصناعى.
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مسئولية مدیر فریق إدارة األزمات والكوارث:
 .1التأكد من أن جمیع شاغلى المبنى على درایة تامة بمسالك الھروب و أن تكون لدیھم
خبرة تامة بھذه المسالك.
 .2التأكد أن جمیع أبواب الطوارئ و الخروج مفتوحة طیلة فترات العمل و سھلة الفتح
للخارج فى اتجاه اندفاع األشخاص.
 .3التأكد من خلو كافة مسالك الھروب من العوائق و أن تكون اللوحات اإلرشادیة واضحة
تماما لشاغلى المبنى.
 .4التأكد من إجراء الفحص الدوري لطفایات الحریق و صالحیتھا و كفاءة تعامل األفراد و
المعنیین معھا.
واجبات فریق إداره األزمات و الكوارث:
یتكون فریق إدارة األزمات و الكوارث من شاغلى المبنى ویقوم أعضاؤه بالمھام
التالية:
 .1قطع التیار الكھربائى عن المكان ( فنیو المعامل المدربون – اإلدارة الھندسیة
بالجامعة).
 .2إرشاد شاغلى المبنى بمسالك الھروب و مخارج الطوارئ و نقطة التجمع
(عضو ھیئة التدریس  /الھیئة المعاونة).
 .3التنبیه علي الطالب و العاملین و الموظفین بعدم االندفاع و تجاوز زمالئھم
(فریق إدارة االزمات و الكوارث).
 .4اإلشراف على عملیة اإلخالء (فریق إدارة االزمات و الكوارث).
 .5نقل الوثائق و األشیاء ذات القیمة (فریق إدارة االزمات و الكوارث).
 .6التأكد من خلو المبني من جمیع المتواجدین و عدم تخلف أحدھم داخل المبنى.
 .7التأكد من إغالق األبواب و النوافذفي حاالت الحرائق لمنع أنتشارھا فیما عدا
المخارج المخصصة ( األمن الصناعي و الفنیون المتواجدون).
 .8مكافحة الحریق ( األمن الصناعي و الفنیون المتواجدون).
 .9تقدیم اإلسعافات األولیة و رفع الروح المعنویة لشاغلى المبنى(فریق ادارة
االزمات و الكوارث).
.10

إبالغ رئیس األمن الصناعى عند الضرورة لإلتصال بالدفاع المدنى

واإلسعاف
(افراد االمن).
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واجبات الموظفين والعمال في حالة الطوارئ:
 .1التحلى بالھدوء و عدم االرتباك.
 .2إیقاف العمل فورا.
 .3التوجه الى نقطة التجمع من خالل مسالك الھروب و مخارج الطوارئ المحددة.
 .4عدم المجاذفة أو المخاطرة أو التراجع الى المبنى مھما كانت األسباب إال بإذن المسؤلین.

واجبات أفراد األمن:
 .1إخطار فریق األمن الصناعى المتواجد معه بالمبنى فى حالة إحساسه بأى خطر لسرعة
التصرف.
 .2تأمین المبنى وحفظ النظام.
 .3التأكد من وجود جمیع األفراد عند نقطة التجمع.

مھام كل فرد من أفراد المنشأة و ما عليه من واجبات فى حالة حدوث طوارئ داخل
المبنى الذى یعمل به:
خطوات العمل

المسئول

تشغیل إنذار الحریق

جمیع العاملین بالمبنى

فصل التیار الكھربائى

األمن

فصل التیار الكھربائى العمومى

إداره الصیانة

فصل الغاز عن المبنى

فنى المعمل

إبالغ الدفاع المدني فى حالة اتساع الحریق

رئیس األمن الصناعي

تطبیق خطة اإلخالء

أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة و الموظفین

معاونة رجال الدفاع المدني

أفراد األمن المدربون

التأكد من إطفاء الحریق

األمن الصناعى

تجمیع األفراد فى منطقة التجمع

ھیئة التدریس و الموظفین و أفراد األمن

إعاده الشىء ألصله و العوده للعمل

جمیع العاملین

عمل تقریر بالحادثه

مسئول األمن الصناعى
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ویتم توعیة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واإلداریین بقواعد األمن والسالمة داخل الكلیة
وكیفیة التصرف في حال حدوث حرائق أو خطر بواسطة وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع
وتنمیة البیئة أوأحد أعضاء لجنة السالمة و الصحة المھنیة و تأمین بیئة العمل .كما یتم تدریب
جمیع الفنیین علي أعمال الدفاع المدني و مكافحة الحریق.

ثانيا ً :خطه االخالء فى حاله الطوارىء
من الضرورى وجود خطة واضحة و سھله لإلخالء أثناء حوادث الطوارىء و ال یكتفى
بوجودھا بل یجب أن یتدرب علیھا جمیع العاملین عند نشوب حریق داخل موقع العمل فیجب أن یكون
ھناك تصرف فعال و آمن للخروج من المبنى:
.1

على فریق الطوارئ تحدید موقع الحریق و توجیه بقیه الموظفین إلى الخروج من المبنى

بسرعه و من أقرب المخارج المحدده و التأكد من خروج الجمیع قبل مغادره المبنى و التجمع فى
منطقه التجمع المتفق علیھا مسبقا و التأكد من وجود الجمیع و الیسمح ألحد بعدھا بالرجوع إلى
المبنى إال بعد اإلذن الشخصى من المسئول بعد التأكد من عدم وجود مخاطر.
.2

على كل شخص فى المبنى أن یكون سریع فى اإلستجابه و یؤمن منطقته قبل الخروج

منھا مثل إغالق األجھزه الكھربائیه و المعدات.
.3

التأكد من أن مسار اإلخالء سلیم و أمن و خالى مما یعوق سرعة الحركة.

.4

إذا كان الشخص فى وضعیه تمنعه من مغادره المبنى نظرا لمحاصرة النار له فعلیه ان

یلجأ الى مكتب له نافذة من الخارج و یغلق الباب جیدا.
.5

یتم حصر المباني و الحجرات بالمبني و تحدید اتجاھات المخارج و نقطة التجمع.

.6

عند اإلخالء یتم إتباع مسارات الخروج الموضحة بعالمات فسفوریة على الحوائط.

.7

في حالة عدم معرفتك لمكان تواجدك تراجع اللوحة التي توضح مكان التواجد في كل

دور.
.8

عند استخدام الساللم یجب النزول في الجھ الداخلیة للسلم بعیدا عن الدربزین.
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مكونات

المبني:
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Third floor
E5.2 Pharmacognosy E5.1
research
Lecture
Hall
E5.8 Control group
W.C.
E5.7 Teaching
Assistants Room
E5.3 Pharmaceutical
Chemistry Research
Lab
E5.6
E5.5 Computer Lab
E5.4 Class Room
Partition for external

D5.1,5.2 LAB

W.C.
D5.4,5.3 Pharmaceutical Technology Lab
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تحدید مسالك الھروب من المبنى في حالة الطوارئ:
ینقسم المبنى الى قسمین:
 .1قبلى وھو الجزء األیمن من المبنى.
 .2بحرى وھو الجزء األیسر من المبنى.
یوجد بالقسم األیمن (القبلى) من المبنى عدد  1سلم یربط جمیع األدوار ببعضھا و یؤدى إلى الباب القبلى
للخروج من المبنى.
و یوجد بالقسم األیسر (البحرى) من المبنى عدد  1سلم یربط جمیع األدوار ببعضھا و یوجد بالدور
األول للمبنى ثالث أبواب للخروج من المبنى وھي:
 عدد  1باب في الجانب األیمن (القبلى) مقابل لسلم الخروج.
 عدد  1باب في الجانب األیسر (البحرى) مقابل لسلم الخروج.


عدد  1باب في الوسط من الدور األول فقط.

وجمیعھم یؤدون إلى خارج المبنى حیث نقطة التجمع بالفناء المقابل للمدخل الرئیسي للجامعة.
رسم تخطيطي لألدوار یوضح إتجاھات إخالء المبني حال حدوث الخطر:
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الدور االول و متكرر
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سيناریو تجربة اإلخالء:
.1

إعداد سیناریو األزمة والبدأ فى تنفیذھا.

.2

استخدام اإلنذار المبكرلبدء التجربة.

.3

مراقبة رد الفعل لفریق إدارة األزمات و سلوك و تصرفات شاغلى المبنى
و ذلك من خالل التنسیق المباشر بین الجھات المختصة بالجامعة للتعاون
بینھا.

.4

تحلیل و تقییم مستوى أداء فریق إدارة األزمات و األخطاء التى وقعت
للوقوف على أوجه القصور بھا.

.5

االستفادة مما قد یظھر من مشاكل لوضع الحلول العاجلة لھا لتفادیھا
مستقبال.

ثالثا ً  :حاالت الطوارئ المحتملة:

الحرائق
تبدأ الحرائق عادة على نطاق ضیق فمعظمھا ینشأ بسبب الماس الكھربائي أو بسبب
اإلھمال أوبسبب المواد القابلة لالشتعال في كل مكان وسرعان ما تنتشرإذا لم نبادر بإطفائھا
مخلفة خسائر مادیة فى األموال والمنشآت لذلك یجب علینا اتخاذ التدابیر الالزمة لمنع حدوثھا و
القضاء على مسبباتھا و تحقیق إمكانیة السیطرة علیھا فى حالة نشوبھا و إخمادھا فى أسرع وقت
ممكن بأقل الخسائر.

عملية االحتراق (نظریة االشتعال):
ھي تلك الظاھرة الكیمیائیة التى تحدث نتیجة اتحاد المادة المشتعلة بأكسجین الھواء
بعامل تأثیر درجة حرارة معینة لكل مادة من المواد وتختلف درجة الحرارة بالنسبة لكل مادة و
تسمى نقطة االشتعال ,و یتضح من ذلك أنه لكي یحدث حریق یجب أن تتوافر ثالث عناصر ھى
المادة -األكسجین  -الحرارة وھو ما یطلق علیه مثلث األشتعال.
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المادة

الحرارة

االكسجين

أسباب الحرائق:
من أھم االسباب التى تؤدى إلى نشوب الحریق ما یلى:
 .1الجھل و اإلھمال و الالمبااله و التخریب.
 .2إشعال السجائر و رمى أعقاب السجائر مما یسھل عملیة االشتعال.
 .3التخزین السىء و الخطأ للمواد القابله لالشتعال.
 .4تشبع مكان العمل باألتربه و األبخره و الغازات القابلة لإلشتعال فى وجود سوء
تھویه.
 .5حدوث شرارة و ارتفاع غیر عادى فى درجات الحرارة نتیجه االحتكاكات فى
األجزاء المیكانیكیة.
 .6األعطال الكھربائیه أو وجود مواد سھلة اإلشتعال بالقرب من األجھزة الكھربائیة
المستخدمة فى أغراض التخزین.
 .7العبث و إشعال النار بالقرب من األماكن الخطرة أو بحسن نیة.

أنواع الحرائق:یعتمد ھذا التقسیم على نوعیة المادة المشتعلة حتى یمكن استخدام الوسیلة اإلطفائیة المناسبة في
إخمادھا ,ویقسم الحریق الى خمسة أقسام.

 .1حریق النوع األول:
و ھى حرائق المواد الكربونیة ویطلق علیھا الحریق العادي مثل الخشب واألقمشة واأللیاف
النباتیة و الكرتون و البالستیك  ،و یعتبر الماء أكثر وسائل اإلطفاء المالئمة لھذا النوع من الحرائق حیث
أن المواد المسببة للحریق تتشبع بالمیاه مما یحقق تبرید الحریق من الداخل و الخارج.
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 .2حریق النوع الثانى:
و ھي حرائق المواد الھیدروكربونیة ( السوائل القابلة لإللتھاب) مثل البترول و مشتقاته المختلفة
من بنزین و كیروسین و شحوم بأنواعھا و الكحولیات و غیرھا من السوائل القابلة لال شتعال و تتمیز ھذه
النوعیة من السوائل بأنھا من الحرائق السط حیة و عادة ما تكون كثافتھا أخف من كثافة المیاه و یكون
االشتعال في األبخرة المتصاعدة من المادة و یعتبر السائل الرغوى أكثر وسائل اإلطفاء فاعلیة إلطفاء

حرائق ھذا النوع حیث یتم تغطیة السطح المشتعل بما یمنع وصول الھواء للمادة.
 .3حرائق النوع الثالث:
وھى حرائق التجھیزات و التركیبات الكھربائیة و اإلجراء األول لھذه النوعیة من الحرائق ھو
فصل التیار الكھربائى من موقع الحریق ثم استخدام وسیلة إطفاء مناسبة مع المواد المشتعلة و لكن في
حالة تعذر فصل التیار الكھربائى تستخدم في اإلطفاء مواد غیر موصلة للتیار الكھربائى مثل البودرة

الكیمیائیة الجافة و ثانى اكسید الكربون.
 .4حرائق النوع الرابع:
وھى حرائق المعادن القابلة لالشتعال أو المواد ذات الطبیعة الخاصة مثل الماغنسیوم و
الصودیوم و البوتاسیوم و یستخدم إلطفاء ھذا النوع من الحرائق أنواع خاصة من البودرة الكیمیائیة
الجافة ومسحوق الجرافیت و الرمل و ال یستخدم الماء في إطفائھا لخطورة بعض ھذه المواد في التفاعل
مع الماء أو االنواع العادیة من البودرة و ذلك لإلرتفاع الشدید للحرارة الناجم عن الحرائق.

 .5حرائق النوع الخامس:
ھى حرائق الغازات ویتم السیطرة على ھذا النوع من الحرائق بغلق مصدر تسرب الغاز الطبیعي
أو غاز البوتوجاز ثم یتم استحدام الوسیلة اإلطفائیة المناسبة في حالة إنتقال الحریق باألماكن المحیطة
بالتسریب وال یتم إطفاء الحریق في حالة تعذر الوصول للمحابس الفرعیة لغلق مصدر التسریب و تتم
أعمال التبرید باالماكن المحیطة حتى یتم غلق المصدر الرئیسى و یعتبر تسرب الغاز في ھذا النوع من
الحرائق أخطر من الحریق.
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المخاطر التى تنتج عن الحرائق: .1الخطر الشخصى ( الخطر على األفراد) :و ھى المخاطر التى یتعرض لھا األفراد كاإلصابات و
الحروق مما یستوجب توفیر التدابیر الالزمة للنجاة من الخطر عند حدوث الحریق.
 .2الخطر التدمیري :و المقصود به ھو ما یحدث من دمار للمبانى و المنشأت نتیجة الحریق و
تختلف شده ھذا التدمیر باختالف ما یحویه المبنى نفسه من مواد قابلة لالنتشار و االشتعال
وتوزیعھا فالخطر الناتج للمبنى المخصص لتخزین مواد قابلة لالشتعال غیر المبنى المخصص
كمكاتب
 .3الخطر الخارجي على المجاورات :وھي المخاطر التى تھدد المواقع القریبه لمكان الحریق و
لذلك یطلق علیھا الخطر الخارجى و الیشترط أن یكون ھناك اتصال مباشر بین الحریق و المبنى
المعرض للخطر .ھذا و تنشأ ھذه الخطوره عاده نتیجه التعرض للمواد التى یحویھا المبنى
لحرارته و لھب الحریق الخارجى.

الماس الكھربائي
مسببات الماس الكھربائى:
تعتبر التمددات الكھربائیة الخاطئة وغیر المطابقة للمواصفات من أھم مسببات الماس
الكھربائى حیث یؤدي ذلك إلى خسائر مادیة أو بشریة لشاغلي تلك المنشأة وكذلك األخطاء أثناء عملیة
االستخدام و التشغیل مما یسبب الحوادث و اإلصابات و تشمل:
.1الجھل و اإلھمال.
.2سوء التمددات الكھربائیة.
.3عدم مناسبة الكابالت الكھربائیة المستخدمة في التوصیالت الكھربائیة.
.4عدم وضع أسالك التوصیالت الكھربائیة في مواسیر معزولة.
.5تمدید أسالك كھربائیة عبر األبواب و النوافذ.
.6عدم الكشف و االختبارات الدوریة على التوصیالت الكھربائیة.
.7تحمیل المكابس الكھربائیة فوق طاقتھا.
.8عدم إحكام ربط نھایة األسالك بمأخذ التیار أو المفتاح.
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.9عدم توصیل الھیاكل المعدنیة باألجھزة الكھربائیة باألرض.
.10عدم وضع وسیلة حمایة للمكابس غیر المستعملة.
.11عدم فصل التیار الكھربائي أثناء الصیانة.
.12اختیار أجھزة كھربائیة غیر جیدة الصنع.
.13ترك األجھزة الكھربائیة و المعدات تعمل لوقت طویل دون متابعة دوریة لھا.
.14إھمال دورات الصیانة الدوریة.
.15عدم صیانة األجھزة التالفة

طرق الوقایة من الماس الكھربائي:
 .1إبعاد الكابالت و األسالك عن المیاه ومصادر الحرارة.
 .2تصمیم األعمال الكھربائیة من قبل مھندسین متخصصین ذو خبرة و تراعي األصول الفنیة في
التصمیم.
 .3تنفیذ األعمال الكھربائیة من قبل فنیین متخصصین و مھرة.
 .4التقید بالتعلیمات الواردة في النشرات الفنیة الملحقة باألجھزة الكھربائیة.
 .5عند انقطاع التیار الكھربي یلزم فصل جمیع األجھزة الكھربیة ذات المحركات مثل التكیفات وأجھزه
الكمبیوتر.
 .6تغذیة األجھزة الكھربائیة بواسطة لوحات توزیع رئیسیة وفرعیة لسھولة التحكم.
 .7عمل دوائر خاصة لألجھزة الكبرى الثابتة.
 .8استخدام األدوات الكھربائیة الجیدة في األعمال الكھربائیة.
 .9عدم جذب السلك الكھربي من مصدر التیار عن طریق السلك بل باستخدام المكبس.
 .10عدم وصل أجھزة كثیرة بمكبس واحد.
 .11استبدال األجھزة المتآكلة بأخرى جدیدة.
 .12نشر الوعي و االحتراس من الكھرباء المقطوعة.

17

خطة الطوارئ – كلية الصيدلة جامعة المستقبل

رابعا ً :التجھيزات الالزمة لمكافحة حاالت الطواريء بالمبني
 .1نقطة التجمع بالكلیه وھو فناء الكلیه المقابل للمدخل الرئیسي للكلیة.
 .2تجھیزات اإلطفاء.
 .3األدوات الطبیه الالزمه لعملیة اإلسعافات األولیة (یتوافر صیدلیة صغیرة داخل كل معمل).
 .4مخارج و أبواب الطوارىء الكافیة و كافة اللوحات اإلرشادیه التى تسھل عملیة اإلخالء و تدل شاغلى
المبنى على مسالك الھروب و مخارج الطوارىء.

 .5اللوحات اإلرشادیة لتوضیح مسارات اإلخالء في حاله حدوث خطر.
تجھيزات اإلطفاء الموجودة بالمبني:
 .1المبنى مزود بمصادر میاه بخط مواسیر  2.5بوصة بشبكة إطفاء موزعة على المبنى بالكامل ومزودة
بطلمبات رفع المیاه.
 .2كل دور من المبنى مزود باألتي:


عدد  2حنفیة حریق.



عدد  2صندوق حریق بمشتمالتھم (  2خرطوم  2 +بشبوري).

إسطوانات اإلطفاء الموجودة بالمبنى:
الدورتحت األرضى



الدور األرضي

عدد  19طفایة بودرة 6



عدد  16طفایة بودرة  6كیلو.

كیلو.



عدد  1طفایة ثانى اكسید الكربون

عدد  1طفایة ثانى اكسید

الدور األول


كیلو.


 6كیلو.

عدد  16طفایات بودرة 6
عدد  3طفایة ثانى اكسید

الكربون  6كیلو.



عدد  1خزان بودرة  25كیلو.

الكربون  6كیلو



عدد  1طفایة أستشعاري



عدد  1طفایة اوتوماتیك معلقة 

عدد  1طفایة أوتوماتیك



عدد  1خزان بودرة 25

بغرفة التحضیر.

بغرفة التحضیر.





كیلو



عدد  4بطانیة حریق



عدد  6بطانیة حریق

عدد  14طفایات



عدد  4جردل رمل



عدد  4جردل رمل

أوتوماتیك معلقه بمخازن



عدد 26حساس دخان



عدد 28حساس دخان

الكیماویات.



عدد  2كاسر یدوي



عدد  2كاسر یدوي

عدد  9جردل رمل



عدد  2سرینة إنذار



عدد  2سرینة إنذار

بمخازن الكیماویات
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عدد  5بطانیة حریق



عدد  34حساس دخان



عدد  2كاسر یدوي



عدد  2سرینة إنذار



لوحة تحكم بالنظام

الدور الثاني


عدد  14طفایة بودرة  6
كیلو.



الدور الثالث


عدد  2طفایة ثانى اكسید

عدد  18طفایات بودرة  6كیلو.

السطح/الرووف


الكربون سعة  10كیلو

عدد  1طفایة ثانى اكسید الكربون 6


كیلو.

الكربون



عدد  4طفایة أوتوماتیك



عدد  3بطانیة حریق



عدد  6بطانیة حریق



عدد  2جردل رمل



عدد 3جردل رمل



عدد 28حساس دخان



عدد 27حساس دخان



عدد  2كاسر یدوي



عدد  2كاسر یدوي



عدد  2سرینة إنذار



عدد  2سرینة إنذار

عدد  1خزان ثانى اكسید
عدد  1حساس دخان

خامساً :الجدول التالي یبين األزمات والكوارث التي یمكن حدوثھا بالكليه و
كيفية التعامل معھا
نوع األزمة  /الكارثة
انقطاع مفاجئ بالتيار الكھربى
االثار المترتبة عليھا
-1تعطیل سیر العملیة التعلیمیة
 -2تلف بعض األجھزة
- 3تأخر إنجاز بعض األعمال اإلداریة
نسبة حدوثھا
قلیلة الحدوث
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
 التزام الھدوء
 التحرك بحذر
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فصل الكھرباء بعد االنقطاع مباشرة.
التأكد من فصل األجھزة فى حالة عدم استخدامھا وبعد إنتھاء الیوم الدراسى.
التأكد من عدم وجود أحمال كھربائیة إضافیة.
تأمین التجارب أثناء انقطاع التیار أو عودته
إخالء المكان عند الطلب
انقطاع مفاجئ بالمياه

اآلثار المترتبة عليھا
-1تعطیل سیر العملیة التعلیمیة
 -2تأجیل بعض االمتحانات العملیة
 -3حدوث تسرب للمیاه بعد عودتھا من المحابس المفتوحة
نسبة حدوثھا
قلیلة الحدوث
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
 التأكد من إمتالء خزانات المیاه.
 التأكد من إغالق محابس المیاه الرئیسیة
 إبالغ اإلدارة الھندسیة فورا.
 التأكد من سالمة مصارف المیاه بالكلیة
عطل بشبكة اإلنترنت
االثار المترتبة عليھا
 -1تعطیل العملیة التعلیمیة بمعامل اإلنترنت
 -2تأخر ظھور النتائج
 -3تعطل بعض األعمال اإلداریة و األكادیمیة
نسبة حدوثھا
قلیلة الحدوث
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
 التأكد من سالمة الكابالت و عدم العبث بھا.
 ابالغ المسئولین بالحاسب اآللى.
 معرفة مدة االنقطاع لتدبیر أعمال المتضررین
حدوث حرائق
اآلثار المترتبة عليھا
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 -1بعض اإلصابات و الحروق
 -2إحداث تلفیات مادیة
 -3تلف بعض المستندات والدفاتر
نسبة حدوثھا
نادرة جدا
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة












اتباع كافة إجراءات السالمة من الحرائق.
عالج حاالت اإلصابة و الحروق
تشغیل إنذار الحریق فور حدوث الحریق.
سرعه التوجه للحریق و تحدید نوعیة الحریق واستخدام الوسیلة المناسبة لنوع الحریق
تحرك فریق اإلطفاء بشكل منظم و سریع كفریق واحد لكل فرد به دور محدد مدرب
علیه.
مكافحه الحریق بإستخدام وسائل اإلطفاء المتواجدة بالمبنى.
كسر زجاج إنذار الحریق لتشغیله.
إبالغ غرفة المطافئ فورا على الرقم 180
اإلسراع إلى إخالء المكان عن طریق مخارج الطوارئ اآلمنه
فصل التیار الكھربائي و خطوط الغاز.
لو كان الحریق بسیط یتم مكافحته عن طریق وسائل اإلطفاء األولیة الموجودة كما یلي:
 oسحب مسمار األمان بالمطفأة.
 oتوجه فوھة المطفأة إلى مكان الحریق
 oالضغط على المقبض لتشغیل المطفأة.

 في حال وجود دخان كثیف ینبغى وضع مندیل مبلل على الفم واألنف والزحف على
األرض باتجاه مخرج الطوارئ.
 عدم محاولة الرجوع إلى موقع الحادث ألخذ أي شئ حتى ولو كان ثمینا.
 التأكد أن المكان الذي تقف فیه ال یشكل خطورة علیك وأنه باستطاعتك الھروب
إذا انتشر الحریق تأكد من غلق النوافذ واألبواب وذلك لمنع انتشار الحریق بباقي مكونات المبني
ماس كھربائي
اآلثار المترتبة عليھا
-1
-2
-3
-4

نشوب حرائق
بعض االصابات التي قد تصل الي الوفاة
احداث تلفیات مادیة و بشریة
تلف بعض المستندات و الدفاتر

نسبة حدوثھا
نادرة جدا
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الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة









إبعاد الكابالت و االسالك عن مصادر الحرارة و المیاه
التقید بالتعلیمات الواردة في النشرات الفنیة الملحقة باالجھزة الكھربائیة
فصل جمیع االجھزة الكھربائیة ذات المحركات عند انقطاع التیار الكھربي
تصمیم االجھزة الكھربائیة بواسطة لوحات توزیع رئیسیة و فرعیة و استخدام االدوات
الكھربیة الجیدة بواسطة متخصصین في التصمیم و التنفیذ
اتباع كافة اجراءات االمن و السالمة عند حدوث الماس الكھربي
فصل التیار الكھربي
عالج حاالت االصابة
تطبیق الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة في حالة الحرائق

تأخر وصول أسئلة االمتحانات عن موعدھا
اآلثار المترتبة عليھا
 -1حدوث اضطرابات داخل لجان االمتحان
 -2امكانیة تأجیل االمتحان الى موعد آخر
نسبة حدوثھا
نادرة جدا
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
 التأكیدعلى وجود أسئلة اإلمتحانات بغرفة الكونترول قبل االمتحان
 محاولة تھدئة الطالب مع إعطاء وقت إضافى
 وجود امتحان بدیل

تسرب أسئلة امتحانات
اآلثار المترتبة عليھا
- 1اضطراب عام بالكلیة وبین الطالب.
- 2إمكانیة إلغاء االمتحان
نسبة حدوثھا
نادرة الحدوث جدا
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
 ابالغ إدارة الكلیة فورا
 تجھیز امتحانات بدیلة أو تأجیل االمتحان
 معرفة مصادر التسریب
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حاالت الغش
اآلثار المترتبة عليھا
عقوبات على الطالب
نسبة حدوثھا
قلیلة الحدوث
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
 استدعاء أستاذ المادة
 عمل محضر غش
 إرسال المحضر إلى وكیل الكلیه لشئون التعلیم و الطالب و رفعھا لعمید الكلیة
التخاذ القرارت الالزمة
فقدان أوراق األجابه أو سرقتھا من الكنترول
اآلثار المترتبة عليھا
-1عدم حصول الطالب علي الدرجة الحقیقیة
-2اضطراب في رصد الدرجات و تأخر إعالن النتیجة
نسبة حدوثھا
نادرة جدا
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
لتالفى حالة ضیاع الورقة االمتحانیة یجب :
 ضرورة التزام الكنتروالت بآلیه التسلیم و التسلم بالعدد
 تصحیح أوراق االمتحان داخل الكلیة وفى حالة ضیاع أوراق امتحانات نھائیة بالرغم
من اتخاذ التدابیرالسابقة یتم اتباع اآللیة التالیة :
 حساب النسبة المئویة لمتوسط درجات الطالب فى األعمال الفصلیة لھذا المقرر و
المرصودة سابقا
 حساب النسبة المئویة لمتوسط الدرجات فى المقرارات األخرى التى یدرسھا فى نفس
الفصل شاملة نتیجة االمتحانات النھائیة
 یحتسب للطالب النسبة المئویة األعلى بینھما للحصول على درجة الورقة المفقودة و
تضاف لالعمال الفصلیة السابق رصدھا
مشاجرات طالبية
آلاثار المترتبة عليھا
 -1إحداث حالة من االرتباك العام على مستوى الكلیة.
 -2إمكانیة حدوث تلفیات مادیة.
 -3إمكانیة وجود إصابات.
نسبة حدوثھا
نادرة الحدوث
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
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 تأمین سالمة بقیة الطالب و الطالبات.
 محاولة السیطرة على المشاجرات بمعاونة أمن الكلیة
 عالج حاالت اإلصابات البسیطة
 اتخاذ إجراءات إدریة رادعة لعدم تكرارھا.

إضراب جماعى للطالب
اآلثار المترتبة عليھا
-1إحداث حالة من اإلرتباك العام على مستوى الكلیة
 -2إمكانیة حدوث تلفیات مادیة
نسبة حدوثھا
نادرة الحدوث جدا
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
 تدریب الطالب على التعبیر الحضارى عن مطالبھم.
 معرفة سبب اإلضراب ومحاولة السیطرة علیه.
 تھدئة الطالب من جھة إدارة الكلیة.
 تأمین األماكن الحساسة بالكلیة.
 مناقشه مجموعات منھم لمعرفه األسباب و تقدیم الحلول
إصابات بين الطالب أثناء الدروس العملية
اآلثار المترتبة عليھا
 -1إضطراب بین الطالب
 -2إصابة بعض الطالب
نسبة حدوثھا
قلیلة الحدوث
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة








التشدید على اتباع إجراءات السالمة فى المعامل..
تھدئة الطالب.
التعرف على سبب اإلصابة لعدم تكرارھا.
عمل اإلسعافات األولیة في حاله الحروق
استخدم الماء الجاري البارد بكمیات كبیرة علي الحرق
عدم استخدم أي نوع من المراھم أو الكریمات ونقل المصاب للحصول علي العنایة الطبیة
فورا
إذا تعرضت العین للحرق الكیمیائي :تغسل بالماء لمدة  15دقیقة و یجب نزع العدسات
الالصقة فورا مع إبقاء العین مفتوحة أثناء الغسل وتحریك البؤبؤ لضمان لغسل األغشیة
الداخلیة
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فى حالة الجروح
 غسل الجرح بالماء والصابون أو أي مطھر للجروح
 وضع ضماد على الجرح ثم القیام بالضغط علیه حتى یتوقف النزیف
 القیام بتغطیة الجرح بشاش معقم أو بقطعة قماش نظیفة وتثبیته بشریط الصق
 نقل المصاب للعنایة الطبیة فورا
فى حالة إستنشاق أبخرة أو غازات
 نقل المصاب الى الخارج وعرضه للھواء النقي إلى أن یعود له تنفسه الطبیعي وإذا
اضطر األمر یمكن إجراء تنفس صناعي.
 فى حالة تسرب أحد المواد الكیماویة السامة یجب العمل فورا على ایقاف مصدر التسرب
والحد منه و اإلخالء الفورى للعاملین الموجودین بالمكان و اذا كان التسرب بمكان مغلق
یتم غلق النوافذ واألبواب وإیقاف المراوح والتكییف منعا النتشار الغازات واألبخرة
ألماكن أخرى
 فى حالة فقدان الوعي یتم تحریر العنق والصدر من المالبس الضاغطة علي مجاري
التنفس وتوفیر التھویة الجیدة.
فى حاالت الصعق الكھربى
 عدم لمس المصاب
 فصل التیار الكھربائي فورا
 قد یتسبب الصعق الكھربائي في حدوث قصور في عمل القلب فیتم اإلسعاف األولى عن
طریق التنفس الصناعى و التدلیك الطبي للقلب
 نقل المصاب إلى المستشفى بسرعة
عند ابتالع المواد الكیماویة
 التأكد من نوع وطبیعة المادة المبتلعة
 طلب اإلسعاف فورا على رقم 123
 عدم حث المصاب على التقیؤ مطلقا
 إعطاء المصاب كمیات كبیرة من ماء الشرب أو الحلیب وذلك لتخفیف المادة الكیمیائیة
حدوث زالزل–انھيار جزئى ألحد المبانى
اآلثار المترتبة عليھا
-1خسائر بشریة و مادیة
- 2حدوث حالة عامة من الھلع واالرتباك
نسبة حدوثھا
نادرة جدا
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
 التأكد من سالمة المبانى و االھتمام بأعمال الصیانة بصورة جدیة.
 تنفیذ خطة االخالء حال الضرورة
 اتباع إجراءات السالمة من ھذه الكوارث.
 العمل على التھدئة وبث الطمأنینة.
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التزام الھدوء و البقاء في نفس المكان في الداخل أو الخارج
عدم االندفاع ھربا نحو األبواب و مخارج الطواريءالوقوف بجوار جدار قرب مركز البناء أو الزحف تحت المقاعد و الطاوالت.
عدم استخدام أعواد الثقاب أو الشموع أولھب
االنسكابات

اآلثار المترتبة عليھا
- 1تعطیل سیر العملیة التعلیمیة
 -2حدوث أضرار للطالب و العاملین
 -3إضطراب عام بالكلیة وبین الطالب.
نسبة حدوثھا
قلیلة الحدوث
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
 تقییم الخطر من ناحیة نوع المادة المنسكبة  ,كمیتھا ,خطورتھا ,إرتداء مھمات الوقایة
المناسبه.
 وقف مصدر االنسكاب عن طریق رفع المادة المنسكبة.
 منع انتشار االنسكاب عن طریق إضافة مادة ماصه.
 إزالة و تنظیف المادة الماصة ووضع المحتویات فى وعاء مناسب ثم التخلص من ھذه
النفایات.
 تطھیر و إزالة التلوث عن طریق معالجة بقایا المادة المنسكبة و على كل فرد تطھیر نفسه و
مھماته الشخصیة.
 كتابة تقریر فى قائمة اإلنسكابات
تسرب الغازات
اآلثار المترتبة عليھا
 -1تعطیل سیر العملیة التعلیمیة
-2خسائر بشریة و مادیة
 -3اضطراب عام بالكلیة وبین الطالب.
نسبة حدوثھا
نادرة جدا
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
 التأكد من غلق المحابس جیدا بعد اإلستعمال.
 الكشف المستمر عن وجود تسریب غاز بالوصالت و التمدیدات بصفة دوریة.
 التأكد من عدم تلف جسم األسطوانه و المحابس.
 التخزین الجید لإلسطوانات
فى حالة غازات اإلسطوانات المضغوطة و غاز المیثان
 إخالء المنطقه من جمیع األشخاص طبقا لخطة اإلخالء الموضحة.
 إحكام غلق صمام الغاز الرئیسى.
 إطفاء مصادر االشتعال القریبة على الفور.
 تھویة المكان بفتح النوافذ و األبواب.
 تحدید مصدر التسرب و إبالغ مدیر المبنى واستدعاء مسئولى الصیانة.
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االنفجارات
اآلثار المترتبة عليھا
-1حدوث أضرار للطالب و العاملین
 -2إحداث حالة من االرتباك العام على مستوى الكلیة
 -3تعطیل سیر العملیة التعلیمیة
نسبة حدوثھا
نادرة جدا
الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
انفجار میكانیكى من اإلسطوانات المضغوطة
 یجب فحص اسطوانات الغاز قبل إدخالھا المخزن و ممنوع قبول اسطوانات تالفة.
 ال یجوز إسقاط االسطوانات حتى لو كانت فارغة.
 یجب حفظ االسطوانات فى مخزن آمن و جاف و جید التھویة.
 عدم الكشف عن تسرب الغازات بواسطة تعریض لھب مباشر بل یستخدم لھذا الغرض
خلیط من الماء و الصابون.
 یجب تثبیت االسطوانات جیدا بالحوائط.
االنفجارات الكیمیائیة
 عند إجراء التفاعالت التى ترافق بانفجار یجب أن نبعد عنھا اى مصادر حراریة كما
یجب أن یكون لدینا طرق لتبرید الوعاء الذى یتم فیة التفاعل كما یجب أن یتم التفاعل فى
خزانة التجارب مع قفل بابه .و یجب أن یوضع درع من البالستیك الشفاف لمزید من
الحمایة بجانب باب ,شباك ,خزانة التجارب.
 الزیادة الكبیرة في استخدام المواد الكیمیائیة و عدم وجود تبادل حرارى یؤدى لحدوث
االنفجار و لذلك یجب استعمال كمیات صغیرة من المواد المتفاعلة.
 اتباع طرق التخزین الجید للكیماویات
 مراعاة الفصل بین الكیماویات.
األوبئة و األمراض مثل ()COVID 19
اآلثار المترتبة عليھا
-1
-2
-3
-4

تعلیق الدراسة في مقر الجامعة.
استكمال الدراسه .Online
تعرض عدد كبیر من الطالب او اسرھم للمرض مما یؤدي الي عدم انتظام الطالب في
الدراسة.
تعرض عدد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة و العاملین و اسرھم
للمرض مما یستوجب نعدیل في الكثیر من المھام الموكلة الیھم.

نسبة حدوثھا
نادرة الحدوث جدا
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الطرق المقترحة للوقایة و المواجھة
التوعیة بالمرض و طرق الوقایة و العالج :
 توعیة الطالب و ھیئة التدریس بالمرض و اسبابه و طرق انتشاره و مكافحته.
 اللجوء إلي التعلیم الھجین بتواجد نصف عدد الطالب فقط.

اتباع اإلجراءات التالیة اثناء التواجد الجامعة:
 الدخول الي الجامعة من خالل بوابات بھا جھاز تعقیم.
 قیاس درجة الحرارة علي البوابات.
 التعقیم الدوري لألسطح و البوابات و األرضیات و توفیر المواد الالزمة للتعقیم.
 استخدام الكمامات و القفازات من جمیع العاملین المتواجدین بالجامعة.
 توفیر المواد المعقمة لالیدي عن طریق مصنع كلیة الصیدلة و وضعھا في اماكن متفرقة
داخل الجامعة و داخل كل لجنة امتحان.
اإلجراءات االحترازیة أثناء االمتحانات:
 توعیة الطالب و ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة باإلجراءات االحترازیة الواجب اتباعھا
أثناء االمتحان.
 عدم استخدام اجھزة التكییف و فتح جمیع النوافذ لضمان التھویة الجیدة.
 توزیع الكمامات و الدروع الواقیه و القفازات علي المراقبین و الطالب أثناء االمتحانات.
 توزیع زجاجة میاة و منادیل و كیس شفاف علي كل طالب اثناء اداء اإلمتحانات.
 عدم لمس كراسات اإلجابة ووضعھا في حاویات خاصة.
كیفیة التعامل في حالة اإلشتباه بحالة مصابة
 التأكد من األصابة بإجراء األختبار في عیادة الجامعة.
 عزل الحالة في مكان مخصص.
 التعاقد مع وزارة الصحة لمعالجة الحاالت المرضیة التي ال یشملھا التأمین الصحي
للطالب و العاملیین مجانا.

أرقام تليفونات ھامة
•النجدة 122:
•اإلسعاف 12۳:
•المطافئ 1۸۰:
• (مكتب العميد( ت .داخلى15۰۰ :
• )سكرتاریة العميد) ت .داخلى15۰۳ :
• )مدیر قسم السالمة و الصحة المھنية (ت .داخلى 15۰:
•(.ادارة األمن الصناعي)  :ا /رفعت صابر سنجاب
•(.مشرف المبني)1511 :
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اإلعداد برئاسة
أ.د /حنان رفعت
عميد الكلية
إعداد
ا.د /نبيله المراغي
وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ا.د مني العسال :استاذ الصیدالنیات -بقسم الصیدالنیات و التكنولوجیا
الصیدلیة
م/یاسمين ابوالفضل :مدرس الفارماكولجي -بقسم األدویة و السموم و
الكیمیاء الحیویة
ا /رفعت صابر سنجاب :إداره األمن الصناعي
تحدیث
ا.د /نبيله المراغي
وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ا.م.د /یسرا عبد المطلب :استاذ مساعد الفارماكولوجي -بقسم األدویة و
السموم و الكیمیاء الحیویة
ص/سلمي ناصر :معید الفارماكولوجي  -بقسم األدویة و السموم و الكیمیاء
الحیوي
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