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 خطة اإلخالء لمبنى أو موقع

 داخل الكلية

 

 المقدمة:

ك بإبعاد جمٌع األشخاص عن خطة اإلخالء هى إحدى الوسائل للدفاع المدنى التى تهدف إلى تقلٌل الخسائر البشرٌة وذل

المعرضة للخطر. المناطق  

عى وث كٌمٌائى أو إشعالت –، تسرب غازات سامة تسرب غاز طبٌعى دخان، ،إخالء المبانى فى حالة حدوث حرٌقوٌتم 

ى....إلخإنهٌار جزء من المبن –  

رسائل تلٌفونٌة مسجلة أو بإستخدام اإلذاعة الداخلٌة. ،ووسائل اإلخالء تشمل أجراس إنذار  
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 خطة اإلخالء لمبنى أو موقع داخل الكلية
 

 مؤشر النجاح القائم بالتنفيذ اإلجراءات المسبقة عناصر خطة اإلخالء
طلب المساعدة الفنٌة من جهات أخرى لدٌها  - لة عنه.ألخطار المحتماتقدٌر الحدث و -1

إمكانٌات تساعد فى إحتواء الحدث والسٌطرة 
 علٌه.

إدارة  وحدة إدارة الدفاع المدنى ومسئولى -
من خالل د/ رامً كساب  الكوارث بالكلٌة

مدٌر الوحدة و د/أحمد عبدالونٌس نائب 
 .مدٌر اوحدة

 

وصول وجود تقدٌر للموقف و-
أجهزة الدفاع المدنى واإلطفاء 

الً موقع االزمة و  والمسئولٌن
 .معالجتها

ٌتم دراسة نوع المبنى ومدى مقاومتة للنٌران - نوع المبنى وطبٌعتة اإلنشائٌة. -2
 والتحكم فى الدخان.

وسائل التأمٌن بالمبنى وشبكة حنفٌات الحرٌق -
 .وشبكة الكهرباء اإلحتٌاطٌة

 حدد منافذ الطوارىء.وجود كروكى للمبنى ٌ-

و وحدة الصٌانة إدارة الكوارث والسالمة -
مثمثلة فً د/ رامً كساب و االستاذ  بالكلٌة
 .عوٌس

وجود الرسم الكروكى لكل مبنى -
واضح وعلٌة منافذ الطوارىء 
وتواجد وسائل التأمٌن فى حالة جٌدة 

 بالمبنى.

لً المتوقع تواجده عدد األشخاص من اإلجما- عدد األشخاص شاغلى المبنى. -3
فى المبنى وقت تنفٌذ عملٌة اإلخالء وإحتواء 

 المبنى على قاعات تدرٌسة من عدمه.

المبنى من مسئولٌن بالتنسٌق علً  ئمٌنالقا-
م.م/ عبد هللا احمد العضو بوحدة إدارة مع 

 بالكلٌة. ثالكواراالزمات و 

إلجمالى عدد  حصروجود -
المترددٌن على المبنى والمتواجدٌن 
 من األقسام المختصة وإدارة الكلٌة

 .مرفق مع خطة الطوارئ
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 مؤشر النجاح القائم بالتنفيذ اإلجراءات المسبقة عناصر خطة اإلخالء
إتمام عملٌة اإلخالء بٌسر مع -

 تهدئة السٌدات وبث الطمأنٌنة.
مسئولى المبنى التابعٌٌن لمكتب إدارة الكوارث -

 ى .والسالمة مع رجال الدفاع المدن
ٌؤخذ فى اإلعتبار نوعٌة شاغلى العقار -

)سٌدات /رجال( طلبة أم موظفون وذلك 
 إلختالف ردود الفعل عند حدوث اإلخالء.

  4-نوعٌة وحالة شاغلى المبنى.

وجود خطة فعلٌة موزعة على -
 اإلدارات بالكلٌة.

رجال الدفاع المدنى باإلشتراك مع مسئولى  -
و تم  الكلٌة.إدارة الكوارث والسالمة ب وحدة

تشكٌل فرق لمواجهة الكوارث كالتالً و تحدٌد 
 والسالمة اإلطفاء فرٌق أعضاءمهامها كالتالً: 

برئاسة  اإلخالء فرٌق برئاسة م.م/ عبد هللا احمد.
برئاسة  المواقع بٌن التنسٌق فرٌقد/ احمد حسن. 
برئاسة د/ رامً  التوثٌق فرٌق د/ أحمد كمال. 

 كساب.

إلخالء أثناء توقٌت ٌتم إعداد خطة ا-
العمل وإخرى بعد اإلنتهاء من العمل 
،إلختالف عدد األشخاص المتواجدٌن 

 وإستخدام مسالك الطوارىء المتاحة.

التوقٌت المتوقع لحدوث عملٌة اإلخالء  -5

 للمبنى.

معلق به وسائل  رسم كروكى-
المتانة من الساللم وأبواب 

 الطوارىء لكل مبنى.

باإلشتراك مع مسئولى  رجال الدفاع المدنى -
 إدارة الكوارث والسالمة بالكلٌة. وحدة 

ٌجب دراسة وسائل اإلخالء المتاحة من -
الساللم وأبواب الطوارىء ومدى  إتساعها 
وحجمها وإستٌفائها لعدد اإلشخاص ومدى 
مطابقتها  للكود المصرى لحماٌة المنشأت 

 من الحرٌق.

 وسائل اإلخالء )أبواب الطوارىء(. -6

إخالء جمٌع األشخاص بسالم   -
 إلى منطقة اإلخالء.

ٌتم توجٌة فرٌق مكافحة الحرائق لمحاولة - فرٌق الدفاع المدنى.-
السٌطرة على النٌران لحٌن وصول قوات 

 اإلطفاء.
ٌتولى فرٌق الدفاع المدنى توجٌة -

 األشخاص لتنفٌذ خطة اإلخالء.
التأكد من إخالء جمٌع األشخاص وتقدٌم -

 شخاص )جسدٌا  ونفسٌا (.المعونة لأل

 

واجبات فرٌق الدفاع المدنى وٌتم تحدٌد -7

 واجبات ومهام فرٌق الدفاع المدنى بالمبنى.
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سرعة اإلخالء وسالمة 

 األشخاص.

المبانى القابلة لإلحترق وشدٌدة الخطورة - فرٌق الدفاع المدنى

على المبانى أو تبٌن بها غاز أو بها مواد 

 ملتهبة )دقٌقة واحدة(. 

قابلة لإلحتراق  دقٌقتان المبانى الغٌر-

دخان كثٌف مثل المبانى  ولكن بها

 .اإلدارٌة

دقائق المبانى التى ال ٌوجد بها مواد 3 -

 قابلة لإلحتراق.  

 الزمن الالزم لعملٌة اإلخالء. -8

ٌتم تحدٌد الزمن األقصى إلتخاذ عملٌة اإلخالء 

 دقائق. 3-1للمبنى طبقا  لوجود األشخاص من 

 

بٌان معلق بأماكن اإلخالء عند 

 حدوث أى طارىء.

د/ أحمد مشرفٌن األدوار من الكلٌة بالتنسٌق مع -

 الكوارث عبد الونٌس نائب مدٌر وحدة االزمات و

 .و رئٌس لجنة النشر و االعالن بالوحدة

ٌتم إختٌار هذه األماكن بعٌدة عن المبنى  -

الذى ٌتم إخالءه وبعٌدة عن أى مصادر 

تحدد للكلٌة أماكن اإلخالء  خطورة وقد

 وهى :

الحدٌقة الخلفٌة )لمبانى قسم النبات و  - أ

 قسم الحٌوان و قسم الرٌاضات والمكتبة(.

األرض الفضاء خلف المبنى اإلداري  - ب

للكلٌة وقسم  الكٌمٌاء وقسم الفٌزٌاء وقسم 

الجٌولوجٌا ، كما ٌتم تحدٌد المسئولٌن 

 عن كل دور.

 إلٌها األشخاص.  المناطق اآلمنة التى سٌلجأ-9

عودة حالة المبنى إلى ما كان -

 علٌها وإستئناف العمل بالمبنى.

ٌجب وضع إشتراطات التحكم والسٌطرة  رجال الدفاع المدنى بالكلٌة والجامعة.-
وذلك لمنع الفوضى وتسلل المتطفلٌن 

 واللصوص.

التحكم والسٌطرة على الموقع عقب إنتهاء -11

 الحدث.
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 التأكد من شخصٌة رجال الطوارىء.-
الحفاظ على مكان الحدث لحٌن إنهاء -

 أعمال المعانٌة.
إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعودة الحالة إلى 

 ما كانت قبل اإلخالء.

نجاح عملٌة التدرٌب بمساعدة -

الجامعة من خالل خطط تدرٌب 

 بالكلٌة.

 رجال الدفاع المدنى بالكلٌة والجامعة.-

إدارة الكوارث  دة لجنة التوعٌة و االعالم بوح -

 .برئاسة د/ منً محمد علً والسالمة

اإلخالء بكفاءة عالٌة ٌجب  ةلكى تتم عملٌ-
 –أن ٌتم التدرٌب علٌها بصورة جٌدة 

 وذلك مرتان فى السنة.

 التدرٌب العملى على تنفٌذ الخطة. -11

 

 عميد الكلية
 

 أ.د/ ماهر حلمى هالل
 

 

 رئيس معيار

 أ.د/ لطفى المحسن حسن
 

 

 

 


