
                                                                                   

 كلية الهندسة .  جامعه الزقازيق

 لجنه الصحه والسالمه المهنيه واداره األزمات

 األزمةتوصيف مهام فريق اداره 

يتكون من  المؤسسةهو الفريق المكون من بعض شاغلي الموقع أو المبني أو  األزمةفريق اداره 

تعمل بالتوازي والتنسيق فيما بينها بشكل راشد لمحاصره  (فرعيه) ثانويةعده فرق أو مجموعات 

 إليلموقع الحدث  الحالةن تعود أ إلي األدنىوالقضاء عليها أو التقليل من أضرارها للحد   األزمة

 .لدوالب العمل اليومي سيرتها األولي من االنتظام والوضع الطبيعيل

مجموعذذذذذات  فرعيذذذذذه كذذذذذل منهذذذذذا  إلذذذذذي الثانويذذذذذةهذذذذذما ويمكذذذذذن تقسذذذذذيم المجموعذذذذذات أو الفذذذذذرق 

)  وتنقسذذذذذم هذذذذذمه الفذذذذذرق .الجسذذذذذيمةأفذذذذذراد تتضذذذذذاعا فذذذذذي حذذذذذاالت الحذذذذذوادث  6-5مذذذذذن  

بيانهذذذذذذا  و بااااااالتزامو والتااااااواز   تعمذذذذذذل مجموعذذذذذذات خمذذذذذذ  إلذذذذذذي الفرعيذذذذذذةالمجموعذذذذذذات ( 

 :كالتالي

:مجموعه مكافحه الحريق -1  

 المتخصصة اإلطفاءوصول فرق  حتىتختص بمكافحه الحرائق في الموقع أو مسرح الحدث 

 أداءوفق  التاليةبالواجبات والتكليفات  المجموعة. وتختص همه أو للدفاع المدني للجامعة التابعة

 متزامن ومتوازي:

أو الصياح لالشاره لمالك الحادثةوقت وقوع  اإلنمارتشغيل أجهزه  -أ  

عليه أو بجانبها من  المدونة اإلرشاداتحسب التعليمات أو  مناسبة إطفاءأقرب وسيله  استخدام -ب

اللهب علي أن يكون تيار الهواء في ظهر   قاعدة إلي اإلطفاء فوهة: سحب مسمار األمان وتوجيه 

 المتعامل

) حسب  بالمحافظةعلي رقم الطوارئ وكما وحده الدفاع المدني  الجامعةوحده مطافئ  إبالغ -ج

(الحالةحده   

وأقرب أجهزه كهربيه. محاب  وصمامات الغاز ومفاتيح الكهرباء إغالق -د  

النوافم واألبواب التي يمكن أن تؤدي النتشار الحريق لمناطق أخري. إغالق -ه  



  :مو التحرك اآل والتنظيم و اإلرشاد مجموعه -2

الكلي( أو المتأثرين   اإلخالءوتنظيم حركه شاغلي المبني ) في حاالت  وإرشادتختص بتوجيه 

باألفراد بشكل منظم ومنتظم الي  الحركةويتم  الجزئي(.  اإلخالء)  األزمةبشكل مباشر في منطقه 

من عدم  المجموعةكمالك تتأكد همه سلفا. المحددةمسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع 

الجزئي. اإلخالءفي حاله  و الكلي أو في موقع الحدث اإلخالءمبني في حاالت وجود أشخاص بال   

التماسك التحلي بالهدوء وعدم التوتر أو االرتباك المجموعةيجب علي أفراد همه  -أ  

عليهم تنبيه األفراد بعدم التدافع والتحرك بانتظام مع عدم الركض أو التجاوز  -ب  

نقاط التجمع األمن. إلياألفراد من خالل مسالك الهروب ومخارج الطوارئ  إيصال -ج  

منع األفراد من استخدام المصاعد -د  

  والتأمين السيطرةبعد  إاللخطر  لدائرةعليهم تنبيه األفراد بعدم الرجوع  -ه

العمل فورا. إيقاا -د  

:األولي اإلسعافمجموعه  -3  

لشاغلي المبني  المعنويةورفع الروح  (الفورية األولية الرعاية)  األولية اإلسعافاتوتختص بتقديم 

وصا  المجموعةيتولي أفراد همه  كملكأو الطبيب المختص.  اإلسعااحين وصول  إليأو الموقع 

االختصاص. لجهةللمصابين بشكل عام  الصحية الحالة  

ملك. الحالةألزمت  إما ألجامعهأو مركز استقبال  بالكلية الطبية العيادة استدعاء أطباء -أ  

.محدودة بإصابات المصاب) المصابين(  إسعاا -ب  

عن مناطق الخطر. ) المصابين(المصاب إبعاد -ج  

        الخطورةلتحديد نوع االصابه ودرجه  الجلية الواضحةتقييم وتشخيص سريع للحاالت  -د

التي اتخمت واإلجراءاتباالصابه  الخاصة االهتمام بتدوين وحفظ جميع البيانات -ه  

 

 



:مجموعه حفظ الوثائق والملفات -4  

االداريه وتختص بالتعامل مع الملفات والتعليمية   والخاصة الهامة   واألقسام  والطالب  باال داره  

فاظ علي ما تبقي منها بحاله جيده.بما يضمن الحفاظ عليها أو نقلها بشكل فاعل أو الح  

 والعلمية االداريهأو األقسام  اإلدارات سكرتاريةاألولي المخولين من  بالدرجةيختص بهما األمر  -أ

.بالكلية  

.القيمةنقل الوثائق و األشياء مات  -ب  

:مجموعه الحرس ورجال األمو -5  

تأمين المبني وتنظيم حركه السير حوله بما يسهل التجمع في نقاط آمنه  -أ  

.لألفراد منتأمين نقاط التجمع اآل -ب  

المبني إلي دخول األفراد غير المخول لهم أو غير المختصينمنع  -ج  

بالمحافظةأو فرق الدفاع المدني  الجامعة إطفاءاستقبال فريق  -د  

.المضارةللمبني أو المباني  بات واألسوار والمداخل والمخارجاتأمين األبواب والبو -ه  

 

 بالكلية والسالمةومسئول األمو  الصيانةوحده ل الدوريةمهام ال

 التأكد من ازاله العوائق من المداخل والمخارج ومسالك الهروب -أ

 سالمه الممرات. التأكد منو  

 ووصالت) أنابيب الغاز(. يةئابالكهروسالمه التمديدات والوصالت  مطابقة -ب

 : المختلفة اإلطفاء علي وسائلالدوري والتفتيش  الفحص  -ج

 ومالءمتها للخطر المتوقع األجهزة صالحيةمن حيث   -

أجهزه  - اإلنمارأجهزه  -الحنفيات –بشكل عام ) الخراطيم  اإلطفاءسالمه وسائل  -

وتعبئه الفوارغ وتوزيعها توزيعا مناسبا  الخ( واستبدال التالا منها...االستشعار بالحرائق 

 واستكمال الناقص منها.



 . المحددةدات في مواعيدها في المباني والمع الصيانةأعمال  إجراءالتأكد من  -د

 األولية اإلسعافاتومستلزمات  األدويةمن حيث توافر  األولية اإلسعافاتمتابعه حاله صناديق  -ه

 إليومنه   اللجنةويراعي أن يسجل هما المرور في تقارير دوريه تعرض علي منسق 

 التخام الالزم البيئةلشئون  الكليةاد/ وكيل 

 واداره األزمات والسالمة الصحةمهام منسق 

والمنسقون الفرعيون باألقسام  والسالمةواألمن  الصيانةلما يرصده مسئوال  الدورية المتابعة .1

 المختلفة واإلدارات

لكي تتم وفق  المنشأةداخل  المختلفة واإلبدال واإلحالل بالصيانة الخاصة األنشطةمتابعه  .2

 لالعتماد لالسترشاد بها القومية الهيئةقبل  من المقترحةللمباني والمرافق  العامةالمواصفات 

أكبر عدد منهم في همه  وإشراك الكليةفي  والسالمةق عمل طالبي لألمن يتشكيل فر .3

 .المتخصصة األنشطة

والفنيين والعمال  والطالب عن  واإلدارييننشر الوعي الوقائي بين أعضاء هيئه التدري    .4

 طريق ترتيب الندوات وورش العمل التي يحاضر فيها المختصون والخبراء .

 الفرعيين باألقسام اللجنة.التنسيق مع منسقي 5

 

 

 

 

 

 


