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المة(  حة والسَّ سياسة )الصِّ
وارئ ة اإلخالء والطَّ خطَّ
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ة: ة )2( أهداف الخطَّ المادَّ

حمايُة األرواِح والممتلكاِت. . 1
االستعداُد النَّفسيُّ لمواجهة األخطاِر.. 2
ِة. . 	 معرفُة أقرب طرِق النَّجاة بالجمعيَّ
وارئ. . 4 ِف األمثل وقَت الطَّ نظيُم الجماعيُّ للتَّصرُّ التَّ
اٍت وإصاباٍت، . 	 ي ِإَلى حدوِث وفيَّ اجمة عن الفزِع وقت الحوادِث، وما ُيؤدِّ تجنُّب اآلثاِر النَّ

هِس في أثناء عملّيِة اإلخالء. نتيجة الدَّ
ٍة. . 	 التَّعامُل مع الحدِث بفاعليَّ

المتَطّلبات: 

ة وجود لوحاٍت . 1 وارئ كاِفيٍة، وسالَكٍة، وخاليٍة من العوائق، مع أهميَّ وجوُد مخارج للطَّ
وارئ.  تدلُّ على المخارج، وأقرب مخارج للطَّ

بين على . 2 ِة، مع ضرورِة وجود شخٍص، أو أشخاٍص، ُمدرَّ ليَّ ِة األوَّ حيَّ توفير اإلسعافاِت الصِّ
ة. اإلسعافات األوليَّ

الحاالت . 	 في  اتِّباعها  يتمُّ  مسبًقا،  الجميع  لدى  ومفهومٍة  واضحٍة  تعليماٍت  وجوُد 
ارئة. الطَّ

حيح عندما يكتشف . 4 ف الصَّ معرفُة الجميع بإطالق نظاِم اإلنذاِر، ومعرفُتهم التَّصرُّ
الحادث داخَل المبنى. 

اِت . 	 عمليَّ أَثناء  في  فيها  والتَّجمع  إليها،  لالتِّجاه  الجميع  لدى  معروفٍة  ساحٍة  وجود 
اإلخالء. 

ات اإلخالء.. 	 إجراُء تدريباٍت وفرضياٍت ُمَجدَولٍة لعمليَّ

متطّلبات الوقايِة من الَحريِق:

ة اإِلخالء.. 1 فين بخطَّ معرفُة الموظَّ
ايات الحريِق.. 2 توضيُح أماكن طفَّ
توضيُح جميع المخارِج، ونقاط التَّجمِع، وهي َكما َيأِتي:. 	

جالي(. 	 مخرج 1 )القسم الرِّ
مخرج 2 )القسم النِّسائي(. 	
	 .) الة في الّدور األرضيِّ ع 1 )الصَّ نقطة تجمُّ
ع 2 )البدروم(. 	 نقطة تجمُّ
ة(. 	 نقطة تجمع 3 )سطح مبنى الجمعيَّ
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وارئ: ِة اإلخالء في حاَلة الطَّ ة )5( إجراءاُت تنفيذ خطَّ المادَّ

بُع اإلجراءاُت اآلِتية: ة اإلخالِء؛ ُتتَّ ُب تنفيذ خطَّ بعد اكتشاِف حدوث أيِّ أمٍر يتطلَّ

ا في . 1 تفعيُل اإلنذاِر من ِقبل ُمكتشف الخطِر في حال لم يكن اإلنذاُر قد انطلَق تلقائّيً
حاالت الحريِق مثًلا.

إشعاُر الَموجودين بمكاِن الخطِر، وإبعاُدهم.. 2

مباشرُة الحدث بوسائِل اإلطفاء المتوافرِة إْن كان الحادث حريًقا، دون التَّعرض للخطِر.. 	

ار الكهربائيِّ عن منطقة الحدِث.. 4 يَّ فصُل التَّ

د من وصوِلهم نقطَة . 	 أكُّ ًة، وجميع الموجودين، والتَّ فين كافَّ د من خروِج الُموظَّ التأكُّ
ِع. التَّجمُّ

فاع المدنّي )998(، والهالل األحمر )997(.. 	 َصة؛ الدِّ إبالُغ الجهاِت المَتخصِّ

ُد من عدم وجوِد مفقودين، ويفعُل ذلَك أَعضاُء . 	 أكُّ ِع، والتَّ ه إلى منطقة التَّجمُّ التَّوجُّ
المِة، ِمن خالل استخداِم نموذج تحضيِر الموجودين في الَمبنى. فريِق األمن والسَّ

كان . 	 ِإذا  وإخبارهم  موقعِه،  وتحديُد  لهم،  الحادث  ووصُف  وارِئ،  الطَّ ِفرق  استقباُل 
هناك مفقودون. 

ل . 	 أوَّ في  الفريِق  أعضاء  مع  وبحُثها  الحادِث،  وأسباِب  لبيات،  والسَّ اِت،  اإليجابيَّ تدويُن 
اجتماٍع لهم بعد انتهاء الحادِث، كدروٍس مستفادٍة.

خسائر . 10 من  الحادِث  عن  نتَج  بما  ٍة  إحصائيَّ بعمِل  المة  والسَّ األمن  فريق  نائُب  يقوُم 
المِة ِبَذلَك. وإصاباٍت -إن ُوِجد- وإبالُغ ُمشرف اأَلمن والسَّ

ِة، بالتَّنسيق مع . 11 متابعُة إعادِة األوضاِع، أو إيجاُد البديِل الستمرار العمِل داخل الجمعيَّ
ة بعد انتهاء الخطِر. الجهاِت المختصَّ

12 ..) ور اأَلرضيِّ الة في الدَّ ة، أو البدروم، أو الصَّ ِع )سطح مبنى الجمعيَّ نقاُط التَّجمُّ
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ة: المراكز اإلعالميَّ

يتوافُر في كلِّ مركٍز ِإعالميٍّ ما َيأِتي:

اية حريٍق عند الخروج.. 1 طفَّ

جهاز ِإنذاِر كشف الحريِق.. 2

كّشاف طوارئ.. 	

في حال حدوِث حريٍق -ال سمح اهلُل- نأمُل اتِّباع ما َيأِتي:

االلتزاُم بالهدوِء قدر اإلمكاِن. 	

ايِة الحريق القريبِة منك، إذا كان اأَلمُر يستدعي ذلك. 	 استعماُل طفَّ

	 . ِإغالُق قاطع الكهرباء األساسيِّ

دِة في المكتِب في أََقّل وقٍت ُممكٍن. 	 وارئ المحدَّ مغادرُة المكان فوًرا من مخارِج الطَّ

فاع المدنيِّ على رقم )998(. 	 االتِّصاُل بالدِّ
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المِة من فيروس كورونا: إجراءات السَّ

ِة، من خالِل اتِّخاذ بعض  ُهناَك ُطُرٌق بسيَطٌة لمنِع انتشاِر فايروس كورونا في الجمعيَّ
ِة،  ًة، حتى لو لم تظهر اإلصاباُت في الجمعيَّ ِة التي قد تكوُن ُمهمَّ اإلجراءاِت الوقائيَّ
ُل  ِة، وُتقلِّ دابير البسيطة قد تساعُد عَلى منِع انتشاِر العدوى في الجمعيَّ فبعُض التَّ

من أيَّام الغياِب بسبب المرِض، وُتبِطُئ من انتشار الَعدَوى، ومن هِذه اإلجراءاِت: 

ة. 	 ِة ونظافِة المكان في الجمعيَّ حيَّ د من اإلجراءاِت الصِّ التأكُّ

يجُب أَن تكون أسطُح المكاتِب، والهواتُف، ولوحاُت المفاتيح؛ نظيفًة ومعقمًة باستمراٍر؛  	
ئيَسة التي ينتشُر  رِق الرَّ وار هو أَحُد الطُّ فون أو الزُّ َث األسُطح التي َيلَمُسها الموظَّ ألنَّ تلوُّ

من خاللها فايروس كورونا.

ة. 	 تعزيُز وتشجيُع غسل اليدين في أماكَن بارزٍة في الجمعيَّ

ة. 	 وضُع أدواِت تعقيم اليدين في أماكن بارزٍة في الجمعيَّ

د من إعادة ملِء موزِّعات المعّقمات بانتظاٍم. 	 التأكُّ

على  	 الفيروس  يقتُل  الغسيل  ألنَّ  باستمراٍر؛  اليدين  لغسِل  ابون  الصَّ تواُفِر  من  د  التأكُّ
اليدين، ويمنُع انتشاَرُه.

حيحة لغسِل اليدين. 	 ريقَة الصَّ ُح الطَّ عرُض ملصقاٍت داخل مكان العمِل، ُتوضِّ

	 . سيِّ نفُّ ة بالجهاِز التَّ تعزيُز إجراء الوقايِة الخاصَّ

ار قبل  	 وَّ فين والزُّ الحرُص على قياِس درجة الحرارِة، ولبس الكماماِت، والتَّعقيم؛ للموظَّ
دخوِل المبنى.

الِة. 	 ِة، وفي المكاتِب، وفي أَثناء الصَّ ات الجمعيَّ باعِد داخل ممرَّ َتأكيُد التَّ

واهلل الموفق

رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى
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