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 .اإلجراءات األساسية لتحقيق األمن والسالمة داخل الكلية 

 .  السالمة والصحة داخل املدرجات وقاعات التدريس  -4

 .التأكد من عدم غلق األبواب بالمزالج أثناء المحاضرات  -

 .وجود باب للطوارئ  -

 . وجود جرس إنذار بالصوت يعمل عند الطوارئ  -

 .تغطية مداخل الكهرباء  -

كتوبة وملصقةة فقي مقدخل الةاعقات عقن أصقس الصقحة اللقصمة والتصقر  أثنقاء وجود تعليمات م -

 .الطوارئ 

 . وجود صندوق اإلصعافات األولية مع الحارس أو ملئول الةاعة  -

 . تدريب الحارس أو ملئول الةاعة علي مبادئ اإلصعا  األولي  -

 :  السالمة يف املعامل -2

ال المواد الكيميائية في المعمل وضع صياصة متلةة في مجال اللصمة في إصتعم  

لحماية العمال والطصب والباحثين وأيضاً بيئة العمل والبيئة المجاورة من مضار 

 : المواد الكيميائية الخطرة ويتم ذلك من خصل 

 
 : بيئة العمل-أ

 . توفير وصائل جيدة للتهوية  -

 يق حرية الحركة ترتيب األدوات واألجهزة ترتيب جيد وترك ملاحات كافية بينها لتحة -

 . وضع إرشادات وتعليمات الصحة واللصمة في أماكن واضحة  -

 ( . حوض وصنبور مياه لغلل األيدي ) توافر وصائل النظافة الشخصية  -

 . ضرورة توافر طفايات حريق وجرس إنذار  -

 :  العاملني –ب 
 مواجهة حالة الطوارئ تةديم المعدات ومصبس الوقاية الفردية للعمال واتخاذ التدابير الصزمة ل -

 . التأكيد علي لبس المصبس الواقية أثاء العمل  -

 . التدريب الملتمر علي أصس األمن واللصمة واإلصعا  األولي  -
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 :  املواد الكيماوية -ج
 . وضع بطاقات التعريف علي حاويات المواد الكيماوية  -

 . عدم أصتعمال المواد غير المصنفة أو المحددة هويتها  -

 . اإلحتفاظ بلجل المواد الكيماوية الخطرة مع إتاحة هذا اللجل لجميع العاملين  -

 . إختيار المواد الكيمائية  والتكنولوجيا األقل خطورة  -

 . اعتماد تدابير الوقاية الصحية وتوفير وصائل ومعدات اإلصعافات األولية  -

 .ةية التخلص اللليم من الحاويات الفارغة والمواد الكيميائية المتب -

 :  مبادئ الصحة والسالمة داخل الكنرتوالت

تجميع الكنتروالت بالكلية في مكان واحد محدد وثابت ويفضل أن يكون منعزال غير متردد علية من 

الطلبة أو العاملين الغير مصرح لهم بدخول الكنترول علي أن تةام أبواب حديدية مؤمنة علي جميع 

نهاية ممر أو دور ) هة واحدة إذا كان موقعه يلمح بذلك الكنتروالت هذا من الجهتين أو من ج

يثبت عليها باب حديدي ( كنترول كل فرقة ) كل حجرة كنترول داخل هذا المجمع ( مخصص لذلك 

مؤمن وعلي الشبابيك تثبت دعائم  حديدية والشراعات ويفضل غلةها بالطوب واألصمنت أو عليها 

 . يثبت دعائم  حديدية أيضاً 

 
 : طات والتوصيات األمنية الالزمة لتأمني الكنرتول ضد أخطار احلريق االشرتا
فصل التيار الكهربي عن غرفة الكنترول وعن جميع األجهزة الكهربائية في كل مرة يتم فيها غلق  -

 . الكنترول 

 . عدم اصتخدام اللخانات الكهربائية غير المؤمنة داخل حجرات الكنترول  -

 .أو خشبية داخل حجرات الكنترول  عدم تشوين أي مخلفات ورقية -

عدم ترك األجهزة الكهربائية مثل المراوح وماكينات التصوير تعمل لفترات طويلة داخل حجرات  -

 . الكنترول خشية حدوث ماس كهربائي بها 

 . عدم التدخين داخل حجرات الكنترول أو إلةاء بةايا اللجائر بها  -

 .لتمرة حتي في حاالت غلق الكنترول  التأكيد علي تهوية حجرات الكنترول بصفة م -

 .توفير عدد مكن طفايات الحريق أمام الكنترول في مكان ظاهر الصتخدامها في حالة الحاجة إليها  -

 . مراجعة صصمة التوصيصت الكهربائية والئمتها لألحمال الكهربائية  -
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 :األزمات إجراءات يجب إتخاذها عند وقوع 

 :الهزات األرضيةفي حاالت الزالزل و( 1)

في  فإصتمر وإال ( متر 55)إذا كنت في المدرج أو مكتب فاخرج إذا كانت الملافة ال تزيد عن  .4

 .مكانك وال تحاول اخذ أي شيء من ممتلكاتك الشخصية

إذا كنت في المدرج فاحتمى تحت الطاولة مباشرة وابتعد عن النافذة أو أصتند تحت أو إلى حائط  .2

 (.صبه)أصاصي 

 .في فناء الكلية فعليك االبتعاد عن حوا  المبنى إذا كنت .3

إذا كنت في الليارة ابق في مكانك حتى يةف اللائق وإذا كنت تةود الليارة فبادر إلى الوقو   .1

 .واصتمع إلى المذياع

 .إذا كنت خارج الكلية فابتعد عن المباني العالية وتوجه إلى المناطق الفليحة .5

 .از عن المنشأة حتى ال تكون صبباً في حدوث حريق حاول ما أمكن قطع الكهرباء والغ .2

ال تحاول التجول بعد الهزة مباشرة فةد يعةبها هزات أخرى تابعة واألفضل أن تبةى هادئ لفترة  .7

 .بعد الهزة األولى

اصتمع إلى إرشادات الدفاع المدني ونفذها وتعاون معه للصمتك وال تجعل الخو  والفزع والهلع  .8

 .تحدث إرباكا قد يؤدي إلى إصابتك يليطر عليك لكي ال

ال تحاول البحث في األنةاض عن أغراض شخصية فةد يتلبب ذلك في إصابتك نتيجة انهيارات  .4

 .الحةة

إن هذه التعليمات هامة جدا ومبلطة في ذات الوقت وهي تعليمات إحترازيه فةط نهد  من 

 .خصلها إلى حمايتك وحماية أصرتك ومجتمعنا فص تةلق

 :تسرب أسئلة االمتحانات واقتحام الكنتروالت الةفي ح(2)

 عدم اللماح ألي عضو هيئة تدريس أو موظف أو عامل بالدخول لغرفة الطباعة  .4

 مع رئيس لجنة الطباعة و النائب عنه ( غرفة الطباعة)وجود مفتاح الغرفة  .2

 عدم طباعة االمتحان أال قبل ميعاد االمتحان بوقت كافي  .3

 صتعمالها أذا حدث تلريب لصمتحاناتوضع امتحانات بديلة ال .1

 إبصغ وكيل  وعميد الكلية التخاذ اإلجراءات الصزمة   .5

 (تحةيق )البحث عن صبب التلريب و معاقبة المتلبب  .2

 وضع االحتياطات الصزمة .7

 مثل وضع أرم حديدية على الكنتروالت .8

 . إحكام غلق الكنتروالت والدواليب الخاصة بحفظ أوراق اإلجابات  .4
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 :في حالة تسريب الغاز  (3)

 .فصل الغاز من المفتاح الرئيلي لحين إغصق جميع المحابس الفرعية  .4

 وضع شفاطات في أماكن وضع الغاز  .2

 وضع أجهزة إنذار للغاز .3

 خروج األفراد من المبني وإخصؤه .1

 تحضير طفايات الحريق  .5

 عدم التدخين وضع اصتيكرات ممنوع التدخين .2

 الةواعد  فرض عةوبة علي من يخالف هذه .7

 

 :في حالة األوبئة( 4)

 : الوباءما قبل  اإلجراءات الواجب إتخاذها

  ائحاتشمل  األجهزة المعدات الملتعملة أثناء الجي، و صندوق اإلصعافات األولية باألدوار والعيادة -4

 وصماعة طبية، وجهاز الضغط، وخافض للان، وقفازات، وكمامات، ومنظفات، الحرارة جهاز قياس

 ،راتومطه

 ، وتشمل إصدارات وزارة التعليم العالي  بالتعاون مع وزارة”بوصترات ومطويات“تثةيفية  أدوات -2

غليل األيدي والحرارة  نصائح وإرشادات للوقاية من الفيروصات  ، وملصةات عن كيفية: الصحة وهي

طالب والطالبة والحماية من اآلخرين، وملصةات من إصدار وزارة التعليم العالي وتشمل مطوية لل

لألصر التي لديها أطفال أكثر  وإرشادات ألعضاء هيئة التدريس و الطصب  وتعليمات لألصر، وتعليمات

 .الكلية عيادة بشكل دائم في وطبيبةممرضة  وضرورة وجود عرضة لإلصابة بالفيروصات ، 

 وضع خطة بواصطة فريق الطوارئ بالكلية في حالة ظهور حاالت:تشكيل الفريق  -3

لتحديد مهام الفريق و ( العمال  –الموظفون  -أعضاء هيئة التدريس )اجتماع مع العاملين بالكلية   -1

 .عرض الخطة إذا حدث وباء و كيفية الوقاية 

 

 : الوباءأثناء  إجراءات

 تنفيذ خطة الطوارئ و عمل التقارير الالزمة

على الخطة وتحديد ملئولي  التدريب وكلية  عميد الو فريق وحدة إدارة األزمات والكوارث بمعرفة يتم1 ·

 (.من داخل الكلية وخارجها) التنفيذ بالتنليق مع الجهات المعنية

  : من داخل الكلية.  أ

 البيئة  رئيلاً للفريقخدمة المجتمع و وكيل الكلية لشئون/عميد الكلية  -
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 فريق وحدة إدارة األزمات بالكلية -

 (رعاية الشباب/موظف/ لتدريسعضو هيئة ا)االتصال  منلق -

 العيادة بالكلية  ممرضة -

 الكلية طبيبة/طبيب -

 (الكلية الفريق الصحي بالمنشأة الصحية التابعة لها)من خارج الكلية  .  ب

 طبيب من الملتشفي الجامعي  -

 ممرضة -

 صحي مراقب -
 

 مهام فريق التحكم والسيطرة على مستوى الكلية 

للفريق لتحديد المهام المنوط به وتوزيع المهام على كل فرد من الفريق، ثم يتم  ييتم عةد اجتماع أول -4

 اجتماعات دورية لتةييم األداء و ما يلتجد عةد

ثم عميد  -الممرضة  / يتم اإلبصغ اليومي عن الحاالت المشتبه فيها ونلب الغياب عن طريق المنلق -2

 )الملتشفي الجامعي) الصحية رةالكلية  ثم االتصال بإدارة الجامعة  ثم اإلدا

 .وتةديم النصح للمخالطين( في المنزل  العزل) .المراقب الصحي بمتابعة الحـالة/  الكلية يةوم طبيب  - 3

األزمة على ملتوي المحافظة باإلجراءات المطلوبة وما تم تنفيذه  يتم إبصغ المحافظ   ولجنة إدارة   -1

 . الصحي من مديريات التعليم العالي  والصحة والتأمينذلك بصفة دورية  منها ويتم متابعة

 :التعامل مع الحاالت المصابة بالكلية -5

 :اكتشاف حالة إصابة  اإلجراءات التي تتم في الكلية عند

  بالكلية العيادةتةوم الممرضة بعزله في  -4

  . عصج وعودته للمنزلإعطاء  ) حالة بليطة -كانت  إذا يتم عرضه على طبيب الكلية لتةييم حالته -2

 ( يتم إحالته للملتشفي) حالة بها مضاعفات  - 3

 .واصتمرار الدراصة بباقي المدرجات( ضعف مدة الحضانة   تعليق الدراصة بالمدرج  لمدة أصبوعين ( -1

 دون تعديصت المضي في اليوم الدراصي - 5

الصحيحة والتأكيد علي ما تم شرحه  جابةاإلجابة على اصتفلارات وأصئلة أولياء األمور وإعطائهم اإل -2

 قبل الجائحة و  خلفية اإلجراءات الوقائية

 .متابعة نلب الغياب بالكلية-7
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 :الوباءما بعد  إجراءات 

 : حتى في مرحلتي ما قبل وما بعد الوباء يجب أن تتبع أشياء

 .وجهك اغلل يديك قبل األكل والشرب ، أو لمس , . اغلل يديك كثيرا بالماء والصابون  -4

غلل ويدا في صلة المهمصت الملتخدمة ،األنلجة بع رمي  . عند اللعال أو العطس غط فمك و أنفك -2

 .يديك في األكمام الخاص وليس في  إذا كنت  تلعل أو تةوم بالعطس  .اليدين

 .أعضاء هيئة التدريس  األكثر عرضة للجائحةالعاملين واالهتمام بالطصب و كبار اللن من  -3

 .االهتمام و الرعاية الخاصة للطصب  ذووا المخاطر العالية أو األكثر عرضة لألمراض -1

 رار اللريع والصحيح لعمل االحتياطات الصزمة في حالة الطوارئتكوين لجنة اتخاذ الة -5

 .التركيز على اإلجراءات الوقائية وغير العصجية في هذه المرحلة -2

 .توفير مضادات الفيروصات الصتعمالها في الوقت المناصب -7

 .التنليق مع الجهات اإلعصمية بخصوص الجائحة والتحضير لها -8

 .م للفرق ذات الخبرة الطبية للجائحةاالصتعداد التا.  -4

 .االصتمرار في الترصد الوبائي للمرض -45

 تفعيل اإلجراءات الوقائية -44

 .تةييم مدى انتشار العدوى بين البشر -42

 .اكتشا  حاالت وبؤر جديدة وبحث مخاطر االنتشار -43

اإلرشادية وإعطاءها بنفس لغة المجموعة التعر  على المجموعات الملتهدفة وتحضير المواد -41

 .الملتهدفة

 .كل اإلمكانيات واالحتياجات وتوفيرها تحلبا لحدوث الجائحة ةمراجع  -45

 .تحديث المعلومات عن المرض وتعريفه للمواطنين وللعاملين في المجال الصحي -42

 :عند اكتشاف حريقاً اإلجراءات التي يجب إتخاذها 

 . حريق لتشغيلهيكلر زجاج إنذار ال4 .4

 . يتصل فوراً برقم هاتف الطوارئ الصتدعاء فرق اإلطفاء .2

  -:يكافح الحريق إذا أمكن باصتخدام أقرب مطفأة مناصبة لنوع الحريق كما يأتي  .3

 . إملاك المطفأة جيداً بواصطة مةبض الحمل -

 . اصحب ملمار األمـــان بالمطفـأة  -

 . وجه فوهة المطفأة إلى قاعدة اللهب -

 . اضغط على المةبض لتشغيل المطفـأة -

 .تحريك مواد اإلطفاء على قاعدة النار يميناً ويلاراً  -

 .الهروب إذا انتشر الحريق كف فيه ال يشكل خطورة عليه وأنه باصتطاعتتةتأكد أن المكان الذي  .1

ملافة  ند اصتخدام مطفأة الحريق اليدوية في الهواء الطلق يراعى الوقو  مع اتجاه الريح على .5

 . مترين إلى ثصثة أمتار من النار

 . ال تحاول إطفاء الحريق إال إذا كان صغيراً وكنت واثةاً أنك قادر على إخماده .2
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 . إذا كان الحريق كبير غادر غرفتك وأغلق الباب خلفك وشغل جهاز اإلنذار .7

 .نةيفي حالة وجود دخان كثيف يكون التدحرج على األرض أفضل وصيلة لوجود الهواء ال .8

  .تحلس الباب والمةبض بظاهر يدك فإذا لم يكن صاخناً افتح بحذر وأخرج  .4

 .إذا وجدت الباب صاخناً عند مصملته فص تفتحه .45

 .انزع اللتائر وافتح الغرفة لتهويتها وطرد الدخان .44

 :معامل الكمبيوتر
ليمية باإلضافة إلى تلتخدم هذه المعامل لمشاهدة األقراص المرنة المدمجة التي تحتوى على  برامج تع

 .شبكة االنترنت وتطبيةاتها

 :قواعد السالمة واألمان داخل قاعات الكمبيوتر

 :عند اصتخدام هذه المعامل يجب إتباع األتي

 إظهار الكارنيه عند الدخول. 

  (.ديلك_ صى دى_ فصشه)ممنوع نلخ محتوى الةرص المدمج على أي قرص مرن 

 الحفاظ على األقراص المدمجة. 

 الكراصي إلى أماكنها عند مغادرة المكان إعادة. 

 التزام الهدوء داخل المعمل. 

 عدم اللماح بإخراج األقراص المدمجة خارج المعمل. 

 عدم اللماح بالمشروبات والمأكوالت داخل المعمل. 

 التبليغ عن أي أعطال بالكمبيوتر واألقراص المدمجة إلى ملئول المعمل. 

 خرى غير تعليميةعدم اصتخدام المعمل ألي أغراض أ. 

 عدم تشغيل األجهزة الكهربائية في حال كون التوصيصت الكهربائية مبللة. 

  اإلبصغ والتحذير عن وجود أي ماس كهربي في أي من األجهزة أو وجود تعرية أو قطع في

 .بعض األصصك

 ممنوع تحريك أو ضبط كيلة الكمبيوتر وهو يعمل. 

 جود الملئول عن المعملعدم فتح أو اصتخدام األجهزة إال في و. 

 ممنوع اللعب باألزرار أو األصصك الخاصة بالكمبيوتر. 

 ممنوع التدخين. 

 يجب التأكد من إطفاء األجهزة الكهربائية قبل مغادرة المعمل. 

 يجب اصتصم وتلليم األدوات في المعمل عن طريق اللجل. 

   مع التوقيعيكتب المجموعة واصم عضو هيئة التدريس ووقت الحضور واالنصرا. 

 



   
 جامعة الزقازيق     

 

 

 مكتب األستاذ الدكتور

 والتنمية التكنولوجياكلية وكيل 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  كلية التكنولوجيا والتنميةالعربية، جمهورية مصر 

 11544: ، رقم بريديجامعة الزقازيق

 2322532/555/552       (1907داخلي )  :ت 

 2321242/555/552                        :فاكس  

 

 المصعد  قواعد السالمة واألمان داخل

 :التةيد بالتعليمات المكتوبة على لوحة التعليمات والتي تتضمن: أوالً 

 .بمفردهم( صنة41)عدم اصتخدام المصعد لألطفال دون صن أربعة عشر صنة  -4

 .ممنوع العبث باألزرار الداخلية أثناء الركوب وتحرك المصعد -2

صبب يلتخدم زر التنبيه أو الجرس أو التليفون الداخلي لطلب المعونة وال يجوز  إذا توقف المصعد ألي -3

محاولة الخروج بشكل غير طبيعي أو كلر زجاج األبواب واالحتفاظ بهدوء األعصاب إلى أن يتم 

 .الملاعدة من الخارج أو االتصال على الدفاع المدني

 .لخطر فةطاليلتخدم زر التوقف من داخل الكبينة إال في حاالت ا -1

يجب المحافظة على نظافة الكابين ومجاري األبواب بعدم إلةاء الةمامة أو أعةاب اللجائر داخلها وذلك  -5

 .منعا إلعاقة حركة األبواب

دور عند توقفها ألي  أن يتم تدريب الحراس على كيفية تحريك جهاز رفع المصاعد يدويا ألقرب: ثانيا

 .فتاح الطوارئ الذي يجب أن يكون بصفة دائمة معهكيفية فتح باب الطوارئ بم.صبب وكذلك 

أن تكون الماكينات محكمة الغلق تماما وال يوجد بها أي نوافذ أو فتحات تلمح بدخول األتربة إليها  :ثالثا

لتأثيرها على أجهزة المصعد الموجودة بالغرفة كما يجب أن تبةى مغلةة وال يلمح ألي شخص بدخولها إال 

 .على الصيانة فةطالفنيين الةائمين 

 

عند صماع أي صوت غريب أو غير طبيعي كاحتكاك الصاعدة مثصً أثناء الصعود والهبوط أو  :رابعا

نهائيا في هذه الحالة وفصل التيار الكهربائي عنه وإبصغ الشركة ( المصعد)ارتجاجها فيلزم عدم اصتخدامها 

 .ليهالةائمة بالصيانة أو المؤصلة الةائمة بالصيانة للكشف ع

 :الصيانة الدورية الوقائية :خامسا

من األهمية بمكان أن تكون الصيانة الدورية والوقائية تجري في مواعيد منتظمة شهرية على األقل لكل  -4

مصعد وان تةوم بهذه العملية شركة متخصصة أو مؤصلة في صيانة المصاعد ويلتحلن الشركات أو 

انه يتوافر لديها أطةم فنية مؤهلة ألداء هذا العمل كما يتوفر المؤصلات التي قامت بالتوريد والتركيب حيث 

 .لديها قطع الغيار األصلية الصزم تركيبها التي تةوم بتوريدها

أن تشمل الصيانة جميع أجزاء المصعد بموجب نموذج أو شهادة يدون فيها اي مصحظات أثناء   -2

 .ع معرضة للتلفعملية الصيانة واحتياجات المصعد من تبديل أو تغيير أي قط

عند إجراء الصيانة الدورية يجب التركيز بصفة أصاصية على األجزاء الحلاصة بالمصعد والتي تتعلق   -3

 .بوصائل األمان وتحةيق اللصمة لملتخدميه وان يتم اصتبدال أي جزء تالف فورا دون إبطاء
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رضي يحمل اصم وعنوان تضع الشركة أو المؤصلة الةائمة على الصيانة ملصق على الدور األ  -1

 21..) الشركة أو المؤصلة ورقم الهاتف الخاص باألعطال والطوارئ خصل االربعة وعشرون صاعة 

 .على أن تبلغ فور وقوع أي عطل مفاجئ بالمصعد في حينه( صاعة

ضرورة تركيب باب داخلي للكابين يعمل بطريةة آلية ويتحرك مع المصعد لتصبح المركبة مغلةة   -5

لحيلولة دون احتكاك ملتخدمي المصعد بجدار البئر أثناء تحركه وذلك بصفة ضرورية للمصاعد تماما ل

 .النصف اتوماتيكية والتي ال يكون بها باب داخلي للكابين

االلتزام بعمل الفحص الدوري للمصاعد لجميع مكوناته واليجوز تشغيل المصعد إال بعد اجتيازه   -2

مرة واحدة صنوياً ويوضح ملصق على الباب أو في غرفة الماكينات  الختبارات الفحص وتتم هذه العملية

يوضح التاريخ الذي تم فيه الفحص والتاريخ التالي الواجب أن يتم فيه إعادة الفحص دوريا وهذا يتم عن 

 .طريق الشركة أو المؤصلة الةائمة بالصيانة والمعتمدة من قبل الجهات الرصمية للةيام بهذا العمل

 :بالمصعد (فرد )ذ راكبطريقة إنقا

 :قد يحدث أن يتعطل أحد المصاعد وبداخله أفراد يجب صرعة إنةاذهم وهناك حالتين لذلك

  في حالة توقف الصاعدة أمام الدور مباشرة أو أسفله بقليل: أوالً 

 .الرئيلية الخاصة بالمصعد( اللكينة)أفصل التيار الكهربائي عن المصعد تماما عن طريق الةاطع  -4

 .موجود مع الحارس أو مع غرفة اإلنةاذ)دم مفتاح الطوارئ لفتح الباب اصتخ  -2

 تم خروج األفراد المحتجزين بهدوء تام فرداً فرداً حتى يتم إنةاذهم بالكاملي -3

أقفل الباب مرة أخرى بواصطة مفتاح الطوارئ وتأكد من تمام إغصقه منعاً لوقوع احد في بئر المصعد  -1

 .نتيجة ترك الباب مفتوح

 .زمالصتعيد التيار الكهربائي للمصعد وأبةى عليه مفصوالً وأبلغ شركة الصيانة لتةوم بعمل ال  -5

 :توقف المصعد أعلى وقفة الدور أو بين الدورين: ثانياً 

 .الرئيلية الخاصة بالمصعد( اللكينة)أفصل التيار الكهربائي عن المصعد تماماً عن طريق الةاطع  -4

 :الخطوات التالية اصعد الى غرفة الماكينات واتبع -2

 .تحويل ذراع فرامل الماكينة لتحرير الفرامل -3

اصتخدم طارة الماكينة في تحريك الصاعدة بلهولة جداً ألعلى أو أصفل حتى تصل أمام أقرب دور من  -1

 .عن الدور( صم 55)مكان توقفها بفاصل 

وأن الصاعدة ال أعد ذراع الفرامل الى مكانة الطبيعي وتأكد من أن الفرامل في وضعها الصحيح  -5

 .يمكن تحريكها بواصطة الطارة

عد إلى الدور الذي أوقفت عنده الكابين واصتخدم مفتاح الطوارئ لفتح الباب الخارجي ثم ابدأ في  -2

 .خروج األفراد المحتجزين بهدوء فرداً فرداً إلى أن يتم خروجهم بالكامل

 . إخراج من بالداخل احذر من كلر زجاج الباب الخارجي واصتخدام الفتحة في: تحذير -7

 

 



   
 جامعة الزقازيق     

 

 

 مكتب األستاذ الدكتور

 والتنمية التكنولوجياكلية وكيل 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  كلية التكنولوجيا والتنميةالعربية، جمهورية مصر 

 11544: ، رقم بريديجامعة الزقازيق

 2322532/555/552       (1907داخلي )  :ت 

 2321242/555/552                        :فاكس  

 

 

 :في حالة وجود فتحة طوارئ بأعلى الكابين: ثالثاً 

 (2،4)اتبع الخطوات اللابةة في ثانياً بند  -4

اوقف الكابين بحيث يكون ظهر الكابين ملاوي تماماً ألرضية بصط الدور ثم اصتخدم مفتاح الطواريء  -2

 .في فتح الباب الخارجي

 .لطوارئ ألعلى وأبدأ في إخراج المحتجزين منها الى الخارجقف على ظهر الكابين وافتح فتحة ا -3

 ....اتبع باقي الخطوات اللابةة بعد خروج المحتجزين -1

 في حالة زيادة السرعة أو قطع أحد الحبال: رابعاً 

على إيةا  الصاعدة في مكانها تماماً وفي هذه الحالة  فإن جهاز الباراشوت في المصعد يعمل تلةائياً  

الصاعدة بالطرق اللابةة إلى أصفل ويجب تحريكها إلى أعلى فةط إلى أن يتم إيةافها على يصعب تحريك 

 ..الدور

 :ألسباب التي تؤدي إلى حدوث العطل وتوقف المصعد على سبيل المثال ال الحصرا

 .انةطاع التيار الكهربائي -4

 .احتراق فيوز -2

 .الون باب غير صليمص -3

تأهب المصعد للوقو  ثم الضغط مرة أخرى على أزرار أثناء  (STOP) الضغط على أزرار اإليةا  -1

 احد األدوار لتنةل المصعد من اللرعة البطيئة إلى اللرعة اللريعة فجأة مما يؤدي إلى فصل األوفر لود

  تلف الكلوة البصصتيكية بالكابين أو كلرها مما يؤدي إلى عدم اتزان الكابين -5

 .ق غرفة الماكينة جيدا وخاصة في صوء حالة الجوأتربة متراكمة على الكنترول نتيجة عدم إغص -2

هذا وفي عموم األحوال يجب اإلصراع بإبصغ شركة الصيانة فور حدوث أي عطل أو احتجاز ركاب داخل 

المصعد التخاذ الصزم فوراً كما وأنة يجب التأكد من وجود جرس إنذار وتلفون داخل الكابين يعمص 

 .. بصورة جيدة

 

 


