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م ـقــدمــة:

ً
تعد املخاطر جزء مما يواجهه البشر في الحياة اليومية لذلك وجب االستعداد دائما لتعامل معها ملنع وقوعها أو على
األقل اإلقالل من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عنها والتي قد تصل إلى فقدان األرواح البشرية.
لذلك يجب إعداد كافة األفراد باملؤسسة ملواجهة املخاطر في حاالت الطوارئ ،وتقع على إدارة املعهد مسؤولية قيادة
ً
وتوجيه كافة الجهود في حاالت االستجابة للطوارئ ،كما عليها أيضا ان تعي أن مسؤولية إدارة وقيادة عمليات االستجابة
للطوارئ تقع على السلطات الرسمية بالدولة كالشرطة واملطافئ  ...حال استالمها ملوقع الحدث .كما أنه اليسمح بالتصريح
لوسائل االعالم عن الحوادث التي تقع في إطار املؤسسة اثناء وقوعها وبعده إال ملن تخوله إدارة املعهد بذلك.

أهداف خطة الطوارئ:
أعدت خطة االستجابة للطوارئ لتوجيه شاغلي مبنى املعهد في حاالت الطوارئ وعلى الجميع إدراك أن الخطة قد
أعدت لحماية األفراد واملمتلكات.
إن الهدف األساس ي لكادر املعهد في حاالت الطوارئ هو حماية أنفسهم والطلبة الذين تحت إشرافهم من عواقب أية
مخاطر طارئة إلى حين زوال هذه املخاطر ،وعلى الجميع معرفة مسؤولياته والطلبة املسؤؤول عنهم في حاالت الطوارئ والتأكد
ً
من سالمتهم ،ويجب ان اليسمح باملزاح أو التصرف برعونة أو بطريقة قد تشكل خطرا على األخرين أثناء حاالت الطواري أو
أثناء التدريب عليها.
األحوال التي تستوجب تفعيل خطة الطواري:
 -1الحريق.

ً
 -2دخيل يشكل خطرا على األرواح أو املمتلكات.
 -3اختطاف أو محاولة اختطاف طالب أو أحد العاملين باملعهد.
 -4تصرفات عنيفة من قبل زائر أو طالب أو عضو هيئة تدريس.
 -5جريمة أو حادث إرهابي.
 -6تهديد بتفجير.
 -7حاالت طبية طارئة.
 -8هروب طالب.
 -9محاولة انتحار.
 -11التعرض ملواد خطرة.
 -11االشتباه بواقعة إيذاء (جسدي – نفس ي – اغتصاب).
 -12ارتفاع درجة حرارة الجو.
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ملخص خطة االستجابة للطوارئ:
يشكل فريق الطوارئ باملعهد ويكون برئاسة مدير املعهد أو من ينوب عنه في حالة غيابه ،ويحدد رئيس الفريق مسؤوليات كل
عضو وحدود صالحياته ،ومن هذه املسؤوليات:
 -1إخالء مبنى املعهد.
 -2مشتريات املواد الالزمة للطوارئ (معدات األسعاف ،مواد غذائية ....ألخ).
 -3املالجئ أو األماكن املخصصة لالحتماء.
 -4االسعافات األولية وتنسيق الخدمات الطبية.
 -5تنسيق عمليات النقل والتنقل.
 -6شبكات وأجهزة االتصاالت وتجهيزاتها.
 -7التواصل والتنسيق مع السلطات املحلية.
 -8العالقات العامة واالعالم.
يعطى لكل عضو من الفريق وكذلك طاقم املعهد مهام محددة حسب نوع حالة الطوارئ ،وطاقم املعهد مسؤول عن حصر
كافة الطلبة والزوار عقب عمليات اإلخالء وتقديم النتائخ إلى فريق الطوارئ.

أعضاء فريق الطوارئ:
عند إعالن حالة الطوارئ ،يتم إعالم فريق الطوارئ حسب الخطة املوضوعة للحالة املحددة ،عندها على رئيس الفريق
ً
وأعضائه التواصل فورا ،يتكون فريق الطوارئ باملعهد من:
م.

األسم

الصفة

ً
مدير املعهد (رئيسا)

1

محمد أحمد

2

حسين على

مساعد إداري

3

عثمان محمود

4

محمد حسين

5

سالم عزالدين

6

إبراهيم سليم

مساعد إداري
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

رقم الهاتف

في الحاالت التي استوجبت اإلخالء وبعد اتمام عملية اإلخالء ،يتجمع فريق الطوارئ أمام مكتب مدير املعهد أو بساحة التجمع
حسب الحالة ،ويحدد ذلك رئيس الفريق أو من ينوب عنه.
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ً
يحضر أعضاء الفريق التجهيزات الخاصة بالطوارئ (معدات االسعاف مثال) ،ويجتمع األعضاء في املكان املحدد البالغ
ً
املعلومات وتلقي التعليمات ،إال إذا أصدر رئيس الفريق تعليمات تخالف ذلك ،أو كان ترك العضو ملوقعه يشكل خطرا على
سالمته أو سالمة األخرين أو املمتلكات ،في هذه الحالة يجب أن يبلغ باقي األعضاء مباشرة عن سبب تغيبه بأية وسيلة متاحة.
تم تحديد مناطق مسؤوليات أعضاء الفريق على النحو التالي( :مرفق  ،1خريطة تقسيم مناط مسؤوليات املعهد في حالة
الطوارئ)
املنطقة

املشرف

الوصف

1

القاعات من رقم 1إلى 14

إبراهيم سليم

2

القاعات من رقم 15إلى 28

محمد حسين

3

معمل الحاسوب رقم 151,251,351

عثمان محمود

4

ساحة التجمع واملالعب  ،املسرح،دورات املياه

حسين على

5

املكتبة ،ذوي االحتياجات الخاصة

سالم عزالدين

هاتف

ً
تحدد مهام مشرفي املناطق سلفا بواسطة رئيس فريق الطوارئ ويجب أن تشمل عل األقل:
 -1اإلخالء املنظم للمنطقة.
 -2التنسيق مع فريق الطواري.
 -3التأكد من إخالء كافة الفصول ودورات املياه واملكاتب واملعامل وكافة الفراغات التي يمكن ان يكون بها اي شخص.
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عقب إتمام عملية اإلخالء يتم إبالغ رئيس الفريق مباشرة بالنتيجة.

وسائل االتصال:
 -1الهواتف األرضية.
 -2الهواتف املحمولة (مكاملات ،رسائل قصيرة).
 -3التواصل الشفوي.
 -4مكبر الصوت اليدوي.
 -5أجهزة اإلنذار.
 -6البريد اإللكتروني.
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الحاالت الطارئة وخطوات االستجابة لها:
ً
يجب دائما مراعاة األفراد ذوي االحتياجات الخاصة عند تفعيل وتطبيق خطط الطوارئ ،وعلى عناصر اإلدارة باملعهد تجهيز
ً
ً
معدات اإلسعاف واالتصاالت وقائمة الزوار سلفا والتأكد دوما من جاهزيتها.
 .1الحريق والحاالت التي تستوجب اإلخالء:
 .1اإلبالغ والتعميم بواسطة أجهزة اإلنذار.
 .2إغالق األبواب والنوافذ الحتواء الحريق.
ً
 .3اإلتصال باملطافئ فورا ،يجب أن تكون أرقام الطوارئ معروفة ومعلنة في عدة أماكن.
 .4على طاقم التدريس واملوظفين أخذ قائمة الحضور للطلبة واملوظفين املسؤولون عنهم عند اإلخالء.
ً
 .5يتم تجميع األفراد بعيدا عن املبني بحوالي  111متر.
 .6على أعضاء هيئة التدريس البقاء مع طلبتهم طوال فترة التجمع.

ً
 .7يقوم أعضاء هيئة التدريس واملوظفون (كل حسب مسؤوليته) بإجراء التمام على كافة األفراد طبقا لكشوفات
ً
الغياب وسجل الزوار املعد سلفا بمدخل املعهد.
 .8على مشرفي املناطق التأكد من إخالء كافة الفراغات بمناطقهم وتشمل دورات املياه ،املقصف ،الساحات الداخلية
 .....الخ وحتى الدواليب التي يمكنها ان تسع بداخلها افراد ،فيحتمل اختباء اي فرد داخلها.
 .9إقفال األبواب الداخلية بعد انتهاء املسح.
 .11الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يتولى ترتيبات اإلخالء لهم السيد  /سالم عزالدين بادي ويساعده اثنان من موظفي
املعهد عند الطلب.
 .2االختطاف – محاولة االختطاف – حوادث العنف – اإلرهاب  ....إلخ:
يمكن لهذه الحوادث أن تحدث داخل مبنى املعهد أو في املناطق املجاورة له ،ولتجنب هذه الحوادث يجب عدم ابالغ
ً
الطلبة باألحداث إال إذا كان عدم إبالغهم يشكل خطرا على سالمتهم أو سالمة األخرين ،ويحدد ذلك رئيس فريق
الطوارئ.
 .1االبتداء بتفعيل إجراءات اإلغالق.
 .2االتصال بالسلطات األمنية املحلية.
 .3االستمرار في إجراءات اإلغالقأو البدء في اإلخالء ولو على دفعات إن أستلزم األمر ،ويحدد ذلك رئيس الفريق.
ً
 .4يجب دائما املحافظة على الهدوء واالنضباط.
 .5إجراء االسعافات األولية وعمليات اإلنعاش إن أستلزم األمر.
 .6توفير نسخة من خريطة املبنى للسلطات األمنية املختصة.
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 .3إجراءات اإلغالق (إن استلزم األمر):
 االتصال بالشرطة املحلية وتقديم معلومات مفصلة.
 كل من يصله أمر اإلغالق من اإلدارة يتوجب عليه توجيه من هم بمسؤوليته إلى الفصول أو املكاتب وإغالق األبواب
ً
والنوافذ والجلوس على األرض بعيدا عن األبواب والنوافذ.
 يجب إنزال الستائر على النوافذ.
 يقوم مشرف الصيانة باملعهد أو من يحدده رئيس الفريق بإغالق كافة املنافذ الخارجية بإيعاز من رئيس الفريق.
 الطلبة املتواجدون بالساحات والذين لم يصلهم نداء اإلغالق يتم توجيههم إلى مناطق آمنة بواسطة أحد املدرسين ويبقى
معهم حتى زوال الخطر
 يتم التأكد من إخالء الساحات ودورات املياه وكافة الفراغات لضمان إتمام عملية اإلغالق.
 يجب البقاء في الفصول حتى يتم اإلعالن على انتهاء الخطر بواسطة رئيس الفريق أو من في حكمه أو عن طريق السلطات
املحلية.
 كافة الحواسيب والهواتف يجب أن تكون متاحة لإلتصال.
 .4اإلحتجاز أو التهديد بالتفجير:
 .1على متلقي اإلتصال املتعلق بالتهديد أن يحرص على معرفة أكثر مايمكن من تفاصيل حول املتصل على سبيل املثال:
جنس املتكلم (ذكر ،أنثى) ،تقدير عمر املتصل ،لهجة املتصل ،األصوات في الخلفية ،نوع الهاتف الذي يتصل منه
(أرض ي – نقال) ،الحالة الذهنية للمتصل (غاضب ،متحمس ... ،إلخ).
 .2يقوم فريق الطوارئ بإجراء تقييم سريع للقرائن واملعلومات املتوفرة عن التهديد وصاحبه لتحديد وسيلة اإلعالن عن
اإلخالء.
 .3عند اإلخالء يوفر املساعد اإلداري باملعهد بيانات األتصال الخاصة بالطلبة والتي جمعت اثناء تسجيل الطلبة ويتم
ً
تحديثها دوريا *
 .4االتصال بالسلطات.
 .5يجب اإللتزام باإلنضباط بين الطبة طوال فترة التهديد.
 .6يجب ان ال يسمح باملزاح أو التصرفات الصبيانية وأخذ األمور بجدية تامة طوال فترة الطوارئ.
 .7إلتزام اليقظة والتنبه إلى أية قرينة قد تساعد في التعرف على الجاني.
 .8بعد الرجوع للسلطات املحلية يمكن لإلدارة أن تعلن التوقف عن الدراسة ويتم إبالغ أولياء األمور بذلك.
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 .5الحاالت الصحية:
 .1تحدد مدى خطورة الحالة من قبل املسعف الطبي.
 .2تقليل إمكانية أية إصابات الحقة للمصاب أو األخرين.
 .3إبالغ اإلدارة مباشرة.
 .4االتصال باإلسعاف.
 .5يجب الرجوع إلى ملف الطالب  /املوظف ملعرفة وضعه الصحي.
 .6االتصال بأقارب املصاب أومن ذكر في بطاقة بيانات االتصال الخاصة باملصاب* .
 .7التأكد من أن الحالة تحت إشراف أحد أعضاء فريق اإلسعاف األولي واإلنعاش.
 .8اإلشراف املباشر على الحالة املصابة ملنع تطور اإلصابة حتى وصول سيارة االسعاف.
 .9توثيق الحالة واإلجراءات التي أتخدت حيالها.

 .6الوفاة:

ً
 .1يجب فورا إعالم رئيس فريق الطوارئ.
 .2يجب إبعاد الجميع عن موقع الحدث.
 .3يتم إبالغ السلطات املختصة بالواقعة ،وتسليم كافة الصالحيات لها حال وصولها للموقع.
 .4يقوم رئيس فريق الطوارئ باملعهد بإبالغ ذوي املتوفى واليسمح لغيره باإلبالغ.

 .7اإلشتباه بواقعة أيذاء (جسدي – أو نفس ي – إغتصاب):
ً
 .1يجب التأكد دوما من منطقية الشكوك حول حاالت اإليذاء.
ً
 .2يجب دوما مراعاة السرية التامة.
 .3إبالغ رئيس الفريق مباشرة وبصورة شخصية عن الحالة.

 .8حاالت الطوارئ خارج أوقات الدوام الرسمي:
 .1كافة أرقام الهواتف الخاصة بالشرطة واملطافئ واإلسعاف يجب ان تكون متوفرة وبصورة واضحة للحارس املناوب
ً
بمبنى املعهد ،ويجب التفتيش دوما عليه والتأكد من معرفة املناوبون لهذه األرقام.
 .2االتصال بالشرطة أو املطافئ أو كالهما.

اعتماد
مدير املعهد
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