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خطة اإلستعداد واإلخالء
للمعهد العالً للفنون التطبٌمٌة – التجمع الخامس
إدارة األمن

تمدٌم
( أمنن وسالمتن مسؤلٌتنا )
ٌعتبر األمن والسالمة غاٌة كل فرد فً هذه الحٌاة  ،ولهذا ٌسعى اإلنسان
جاهد ما أوتً من أدوات ووسائل لٌحقق هذه الغاٌة  ،لكً ٌتجنب نفسه
على وجه الخصوص وٌجنب من حوله نوع وحجم الخطر أو الكارثة
وٌعتبر مواجهة األزمات والحاالت الطارئة سواء باالستعداد لها أو توقعها
أو التعامل معها إذا ما حدثت ٌكون على كاهل إدارة المعهد بالتعاون مع
إدارة األمن والسالمة العبء األكبر فً هذا المجال لضمان توفٌر الحماٌة
الشاملة لصفوف الطلبة والعاملٌن والممتلكات .

رؤٌة إدارة األمن
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الهدف العام
وضع خطة إخالء عملٌة ومبسطة ٌمكن البدء فً تنفٌذها واستخدامها تلقائٌا متى
– ال قدر هللا – بالمعهد
أعلن عمٌد المعهد أو من ٌنوبة عن وقوع حالة طارئة
وتتضمن التعلٌمات التً تضبط تحركات ومسئولٌات كل المجموعات المشاركة فً
الخطة المراد تنفٌذها لتحقٌق اكبر قدر من األداء والتقلٌل من الخسائر البشرٌة
والمادٌة .
وتتضمن خطة اإلخالء ثالث محاور -:
أوال :المحور األول
 وصف تفصٌلً لطوابق المعهد العالً للفنون التطبٌقٌة .ثانٌا :المحور الثانً
 مسئولٌات ومهام وأعمال المجموعات المشتركة فً تنفٌذ خطة اإلخالء .ثالثا :المحور الثالث
 إجراءات تنفٌذ خطة اإلخالء .( أ ) حاالت إخالء المبنى كلٌا أو جزئٌا .
(ب) تنفٌذ الخطة .
( د) رسم كروكً للخطة .
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ونستعرض فٌما ٌلً محاور تنفٌذ الخطة تفصٌلٌا ً

أوال :المحور األول
 وصف تفصٌلً لطوابك مبنى المعهد العالً للفنون التطبٌمٌة : المبنى على هٌئة حرف  Cوٌتوسطه حدٌقة وٌتكون من أربعة طوابق وعددثالث منافذ دخول وخروج منها منفذٌن فً الجهة الجنوبٌة والشمالٌة ،
والمنفذ األخٌر ٌتوسط مبنى المعهد .

الدور األول األرضً
 الممر الجنوبً -:وٌضم الماعات والمكاتب اآلتٌة -:
 لاعة طباعة المنسوجات  2 ، 1الجدٌدة وٌفصل بٌنهما باب داخلً  :فبالنسبةلماعة طباعة المنسوجات (  )1لها باب دخول وخروج ناحٌة مطلع السلم
األوسط وعدد ( )2نافذة تطل على الحارة المصرٌة ومساحة القاعة تسع لعدد
 40طالب تقرٌبا .
 وبالنسبة لماعة طباعة المنسوجات (  )2لها باب ناحٌة مطلع السلم الجنوبًدخول وخروج  ،وعدد (  )2نافذة تطل على الحارة المصرٌة ومساحة القاعة
تسع لعدد  40طالب تقرٌبا.
 لاعة لسم التصمٌم الداخلً واألثاث -: القاعة مقسمة إلى جزئًٌ ن ولها باب أمام حنفٌة الحرٌق دخول وخروجوبالقاعة عدد (  ) 2نافذة تطل على الحارة المصرٌة وعدد  2شباك بالممر،
وتسع لعدد  60طالب تقرٌبا والجزء اآلخر ورشة صغٌرة بباب داخلً من
داخل القاعة .
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 معمل الكٌمٌاء وله باب دخول وخروج وعدد (  ) 3نافذة اثنٌن منهم تطلعلى الحارة المصرٌة ومدعمٌن من الخارج بشبكة كرٌتال حدٌد  ،واآلخر
بالممر وأٌضا مدعم من الخارج بشبكة كرٌتال حدٌد  ،وٌسع لعدد  20طالب .
 وحدة التصوٌر الفوتوغرافي بالتوه -: 3، 2 ، 1 بالتوه  1له باب ناحٌة الممر دخول وخروج وٌسع لعدد  30طالب تقرٌبا كماٌوجد باب داخلً ٌفتح لطرقة صغٌرة تؤدي على الٌسار لباب طوارئ ٌفتح
للخارج ناحٌة الحارة المصرٌة .
 بالتوه  2له باب أمام باب الطوارئ دخول وخروج وٌسع لعدد  40طالبتقرٌبا  ،وٌوجد من داخل البالتوه باب داخلً آخر ٌؤدي إلى بالتوه . 3
 بالتو ه ٌ 3سع لعدد  15طالب ومن داخل البالتوه ٌوجد باب طوارئ ٌفتحللخارج ناحٌة بهو اإلدارة باألرضً .
 وبجانب باب طوارئ الحارة المصرٌة حجرة صغٌرة عبارة عن معملتحمٌض أفالم لها باب دخول وخروج وٌؤدي إلى باب طوارئ الحارة
المصرٌة.
 الممر الشمالً -:وٌضم الماعات والمكاتب اآلتٌة -:
 لاعة النحت الجدٌدة ولها عدد  2باب احدهما للدخول واآلخر فً نهاٌة القاعةوٌفتح للخارج (طوارئ) وعدد ( )5نوافذ ناحٌة بوابة فنون ومدعمة من الخارج
بشبكة حدٌد كرٌتال وعدد ( )4نوافذ ناحٌة الحدٌقة ومدعمة من الخارج بشبكة
حدٌد كرٌتال وٌسع لعدد  100طالب تقرٌبا .
 غرفة العٌادة الطبٌة ولها باب واحد للدخول والخروج ومكتب واحد . المطبعة لها باب واحد للدخول والخروج  ،وتحتوي على أآلت الطباعة وتضمعدد () 10عمال تقرٌبا ً أثناء العمل  ،وبالمطبعة عدد (  ) 7نوافذ مدعمٌن من
الخارج بشبكة حدٌد كرٌتال .
مدرج -: 800
لاعة  804 , 803أسفل مدرج  800ناحٌة مبنى فنون -:
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 بالنسبة لقاعة (  ) 803لها بابٌن احدهما للدخول واألخر فً نهاٌة القاعة بابطوارئ وعدد  2باب داخلً احدهما ٌفصل بٌن القاعة وقاعة (  ) 804والباب
األخر بٌن القاعة وقاعة الزجاج ولها عدد  6نوافذ تطل على الحارة المصرٌة وتسع
لعدد  100طالب تقرٌبا .
 بالنسبة لقاعة (  ) 804لها باب دخول وخروج وباب داخلً صغٌر ٌفصل بٌنالقاعة وقاعة الزجاج باإلضافة إلى الباب الذي ٌفصل أٌضا بٌن القاعة وقاعة 803
ولها عدد (  ) 2نافذة ناحٌة مبنى فنون وعدد (  ) 2نافذة ناحٌة ملعب السلة وتسع
لعدد  60طالب تقرٌبا ً .
 قاعة الزجاج وتقع ناحٌة ملعب السلة  2أسفل سلم مدرج  800ولها بابٌن احدهماللدخول من ناحٌة الملعب وباب أخر طوارئ ناحٌة مبنى  900ولها أٌضا عدد 2
 900وتسع لعدد  20طالب
نافذة تطل ناحٌة الملعب ونافذة أخرى ناحٌة مبنى
تقرٌبا ً.
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الدور الثانً
 الممر الجنوبً -:وٌضم الماعات والمكاتب اآلتٌة -:
 لاعة مرسم الزخرفة لها بابٌن على الممر احدهما للدخول واألخر للطوارئ ،ومساحة القاعة تسع لعدد  30طالب تقرٌبا وٌوجد بها عدد (  ) 4نوافذ تطل
على الحارة المصرٌة  ،وعدد (  ) 1نافذة تطل على الممر .
 لاعة المعارض الرئٌسٌة لها بابٌن على الممر احدهما للدخول واألخرللطوارئ  ،ومساحة القاعة تسع لعدد  35طالب تقرٌبا وٌوجد بها عدد ( ) 4
نوافذ تطل على الحارة المصرٌة  ،وعدد (  ) 2نافذة تطل على الممر .
 غرفة وحدة ضمان الجودة لها باب واحد للدخول والخروج وبداخلها عدد(  ) 9مكاتب .
 مكتب السٌد الدكتور /عمٌد فنون له بابٌن احدهما للسكرتارٌة دخول وخروجواألخر لمكتب السٌد العمٌد وٌتوسط الحجرتٌن باب داخلً .
 الممر الشمالً -:وٌضم الماعات والمكاتب اآلتٌة -:
 لاعة مرسم التصمٌم الداخلً ولها بابٌن احدهما للدخول واألخر للطوارئومساحة القاعة تسع ( ) 60طالب تقرٌبا  ،وٌوجد بها عدد  4نوافذ تطل ناحٌة
باب فنون  ،وعدد (  ) 4نوافذ تطل ناحٌة حدٌقة فنون .
 غرفة الوكالء ولها باب واحد دخول وخروج والغرفة بها عدد  5مكاتب وعدد(  ) 2نافذة ناحٌة باب فنون و نافذة ناحٌة الممر .
 ) 2نافذة ناحٌة

 غرفة الكنترول لها باب واحد للدخول والخروج  ،وعدد (فنون مدعمة بشبكة حدٌد كرٌتال من الخارج .
 المدرج الرئٌسً وٌقع بجوار السلم األوسط وله بابٌن احدهما للدخول واألخرللطوارئ ومساحة المدرج تسع ( ) 70طالب تقرٌبا وٌوجد به عدد (  ) 3نوافذ
ناحٌة مبنى علوم حاسب وعدد ( )1نافذة بالممر .
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الدور الثالث
 الممر الجنوبً -:وٌضم الماعات والمكاتب اآلتٌة -:
 ورشة لسم اإلعالم ولها بابٌن على الممر احدهما للدخول واألخر للطوارئومساحة القاعة تسع لعدد  25طالب تقرٌبا  ،وٌوجد بها عدد (  ) 4نوافذ تطل
على الحارة المصرٌة  ،وعدد (  ) 1نافذة ناحٌة الممر .
 25طالب
 معمل الجرافٌن له باب للدخول والخروج ومساحته تسع عددوٌوجد به عدد (  ) 2نافذة ناحٌة الحارة المصرٌة وعدد (  ) 1ناحٌة الممر .
 استراحة هٌئة التدرٌسالمصرٌة.

لها باب دخول وخروج ونافذة ناحٌة الحارة

 سٌر الدراسة له باب دخول وخروج ونافذة ناحٌة الحارة المصرٌة . المكتبة لها باب دخول وخروج ومساحته تسع عدد  15طالب وٌوجد عدد(  ) 3نوافذ ناحٌة الحارة المصرٌة وعدد (  ) 1نافذة ناحٌة الممر .
 مكتب حسابات اإلدارة له باب ٌفتح للداخل والخارج وعدد (  ) 1نافذة ناحٌةالحارة المصرٌة وٌحتوي على عدد (  ) 1مكتب .
 مكتب السٌد مدٌر الجودة له باب واحد دخول وخروج وعدد (ناحٌة الحارة المصرٌة وٌحتوي على عدد  1مكتب .

 ) 1نافذة

 غرفة الحسابات لها باب واحد دخول وخروج وعدد (  ) 2نافذة ناحٌة الحارةالمصرٌة وٌحتوي على عدد  3مكاتب .
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 الممر الشمالً -:وٌضم الماعات والمكاتب اآلتٌة -:
 مرسم لسم اإلعالم له باب دخول وخروج ناحٌة الممر وعدد (  ) 1نافذة تطلعلى الممر وعدد (  ) 3نوافذ تطل ناحٌة بوابة فنون  ,والمرسم ٌسع لعدد 30
طالب تقرٌبا .
 مدرج رئٌسً له باب دخول وخروج ناحٌة الممر وعدد (  ) 1نافذة تطل علىالممر وعدد (  ) 1نافذة ناحٌة بوابة فنون  ,وٌسع لعدد  40طالب تقرٌبا .
 لسم الطباعة والنشر والتغلٌف (جرافٌن  )4وله باب دخول وخروج ناحٌةالممر وعدد (  ) 2نافذة ناحٌة بوابة فنون وٌسع لعدد  15طالب تقرٌبا .
 معمل جرافٌن 2له باب دخول وخروج ناحٌة الممر وعدد (  ) 3نافذة ناحٌةمبنى علوم حاسب وعدد (  ) 2نافذة ناحٌة الممر .
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الدور الرابع
 الممر الجنوبً -:وٌضم الماعات والمكاتب اآلتٌة -:
 مدرج  408له بابٌن احدهما للدخول ناحٌة السلم األوسط واألخر للطوارئ 6نوافذ ) تطل على الحدٌقة وعدد
ناحٌة السلم الجنوبً وبه عدد (
(  5نوافذ ) تطل على المالعب  ,وٌسع لعدد  100طالب تقرٌبا .
 مدرج  409له بابٌن احدهما للدخول بجوار مدرج  408واألخر للطوارئناحٌة السلم األوسط وبه عدد  4نوافذ تطل على الحارة المصرٌة وعدد  4نوافذ
تطل على مبنى علوم حاسب .
 الممر الشمالً -:وٌضم الماعات والمكاتب اآلتٌة -:
 معمل جرافٌن  3وله باب دخول وخروج وعدد (  ) 1نافذة بالممر مدعمةبشبكة حدٌد كرٌتال وعدد (  ) 3نوافذ ناحٌة بوابة فنون وٌسع لعدد  15طالب
تقرٌبا .
 ورشة المالبس الجاهزة (  ) 1لها بابٌن احدهما للدخول واألخر للطوارئوعدد (  ) 2نافذة ناحٌة الممر مدعمة بشبكة حدٌد كرٌتال وعدد (  ) 4نوافذ
ناحٌة بوابة فنون وخمس عمال .
 لسم المالبس الجاهزة وله باب للدخول والخروج وعدد (  ) 3نوافذ ناحٌةبوابة فنون وٌسع  10طالب تقرٌبا .
 ورشة المالبس الجاهزة (  ) 2لها بابٌن احدهما للدخول واألخر للطوارئوعدد  3نوافذ ناحٌة مبنى علوم حاسب مدعمة بشبكة حدٌد كرٌتال ولها عدد (
 ) 1نافذة ناحٌة الممر مدعمة بشبكة حدٌد كرٌتال .
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ثانٌا :المحور الثانً
مسئولٌات ومهام وأعمال المجموعات المشتركة فً تنفٌذ خطة اإلخالء
وتتكون المجموعات المشتركة فً تنفٌذ خطة اإلخالء الى ستة مجموعات وذلن
على النحو اآلتً :
المجموعة األولى
 مجموعة تنفٌذ اإلخالء بمكان الحدث -:وتتكون من عدد  4أعضاء من هٌئة التدرٌس وهم -:
م
1
2
3
4

أعضاء هٌئة التدرٌس
أ  .م .د  /سامٍة فىصي
م  .د  /سٌهام العىاوً
م  .د  /وهى عفٍفً
م  .د  /وهال عفٍفً

الوظٌفة
أستار مساعذ
مذسس
مذسس
مذسس

رلم الموباٌل
01009893640
01223588213
01120748417
01287768779

المسئولٌات -:
 ػٕذ اإلخطبس ثذذٚس دبٌخ طبسئخ ٠زُ رٛج ٗ١ادذ األػعبء إٌ ٝإشؼبس شبغشٞاٌّجٕ ٝثعشٚسح إخالئٗ ػٓ طش٠ك رشغٔ ً١ظبَ اإلٔزاس .
 ػٕذ سّبع صفبسح اإلٔزاس ٠جت ػٍ ٝأػعبء اٌٍجٕخ جّ١ؼب اٌزٛجٗ إٌِ ٝىبْاٌذذس فٛسا ٚإخالئٗ ِٓ جّ١غ صفٛف اٌطٍجخ ٚاٌؼبٍِ. ٓ١
 اٌؼًّ ػٍ ٝرٛجٚ ٗ١إسشبد جّ١غ صفٛف اٌطٍجخ ٚاٌؼبٍِ ٓ١إٌ ٝأثٛاة اٌطٛاسإِٚبفز اٌخشٚط ثسشػخ ٘ٚذٚء د ْٚرضادُ .
 اٌزأوذ ِٓ ػذَ ػٛدح صفٛف اٌطٍجخ إٌِ ٝىبْ اٌذذس اٌطبسا ثؼذ اٌّغبدسح إالف ٟدبٌخ صذٚس أِش ِٓ ػّ١ذ اٌّؼٙذ ثّب ٠ف١ذ أْ اٌٛظغ أصجخ إِٓب .
 االثالؽ ػٓ اٌّفمٛد. ٓ٠ -مراجعة عملٌة االخالء بعد زوال الخطر وتقٌٌم ومراجعة النتائج .
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المجموعة الثانٌة
مجموعة التوجٌه إلى مخارج الطوارئ -:
وتتكون من عدد  4أعضاء من هٌئة التدرٌس وهم -:

م
1
2
3
4

أعضاء هٌئة التدرٌس
م  .د  /عالء احمذ كامل
م  .د  /سائذ سشذي
م  .د  /مً سمٍش كامل
م .د  /ابتهاج حافظ

الوظٌفة
مذسس
مذسس
مذسس
مذسس

رلم الموباٌل
01223012718
01223513212
01143355916
01145619760

المسئولٌات -:
 ػٕذ سّبع صفبسح اإلٔزاس ٠جت ػٍ ٝأػعبء اٌٍجٕخ جّ١ؼب االٔزشبس ثّىبْاٌذذس ٚإٌذاء ثبٌّ١ىشف ْٛاٌ١ذ ٞٚاٌالسٍى ٟػٍ ٝجّ١غ صفٛف اٌطٍجخ
ٚاٌّٛظف ٓ١ثئسشبدُ٘ إٌِ ٝخبسط اٌطٛاسا طجمب ٌٍخطخ اٌّٛظٛػخ .
 اٌؼًّ ػٍ ٝرٙذئخ صفٛف اٌطٍجخ ٚاٌّٛظف ٓ١أصٕبء ِسٍىٌّٕ ُٙبفز اٌطٛاساٌزجٕت إصبثز ُٙثبٌزػش.
 اٌزٕج ٗ١ػٍ ٝصفٛف اٌطٍجخ ٚاٌّٛظف ٓ١االٌزضاَ ثبٌٕضٚي اٌسٍس ِٓ ػٍ ٝجبٔتاٌسٍُ د ْٚرضادُ أ ٚرخطٚ ٟثبٌسشػخ اٌّطٍٛثخ ِغ رشن ِّش ف ٟاٌٛسط
الدز١بجٗ ِٓ لجً فشق اإلٔمبر أ ٚاإلسؼبف ِغ ِٕغ ػذَ اٌصؼٛد إٌ ٝأػٍ. ٝ
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المجموعة الثالثة
مجموعة التوجٌه واإلرشاد إلى مكان التجمع -:
وتتكون من عدد  4أعضاء من هٌئة التدرٌس وهم -:
م
1
2
3
4

أعضاء هٌئة التدرٌس
م .د  /عبٌر فاروق
م  .د  /ماٌسة دمحم رضا
م  .د  /رانٌا شعبان
م  .د  /هبه فٌاض

الوظٌفة
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس

رلم الموباٌل
01001764418
01227266663
01006391312
01149006225

المسئولٌات -:
 ػٕذ سّبع صفبسح اإلٔزاس ٠جت ػٍ ٝأػعبء اٌّجّٛػخ جّ١ؼب سشػخ االٔزشبسأسفً اٌّجٕ ٝثّىبْ اٌذذس ٚإٌذاء ثبٌّ١ىشف ْٛاٌ١ذ ٞٚاٌالسٍى ٟصفٛف اٌطٍجخ
ٚاٌّٛظفٚ ٓ١إسشبدُ٘ إٌِ ٝىبْ اٌزجّغ طجمب ٌٍخطخ اٌّٛظٛػخ .
 ٚف ٟدبٌخ إرا وبٔذ ِٕطمخ اٌزجّغ غ١ش إِٔخ ٠زُ اإلسشبد إٌِٕ ٝطمخ اٌزجّغاٌجذٍ٠خ ٚفمب ٌٍخطخ .
 اٌزأوذ اٌزبَ ِٓ ِغبدسح جّ١غ صفٛف اٌطٍجخ ٚاٌّٛظف ِٓ ٓ١اٌّجٕٚ ٝرٛاجذُ٘ثّىبْ اٌزجّغ .
 -االٌزضاَ ثّىبْ اٌزجّغ دز ٝصٚاي اٌخطش .
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المجموعة الرابعة
 مجموعة نمل األشٌاء ذات لٌمة -:وتتكون من عدد  3أعضاء من الجهاز اإلداري وهم -:
م
1
2
3

أعضاء الجهاز اإلداري
ا  /السٌد دمحم
ا  /دمحم حسان
ا  /احمد حاتم

الوظٌفة
إداري
إداري
إداري

رلم الموباٌل
01008993179
01096984561
01069762854

المسئولٌات -:
 ػٕذ سّبع صفبسح اإلٔزاس ٠جت ػٍ ٝأػعبء اٌّجّٛػخ اٌزٛجٗ فٛسا إٌِ ٝىبْاٌذذس اٌطبسا ٔٚمً األش١بء راد لّ١خ ِضً ( جٙبص دبست إٌ٠ ٝذز ٞٛػٍٝ
ِؼٍِٛبد ٘بِخ – ٍِفبد ٚأٚساق ٘بِخ  .....اٌخ ) ٚرٌه ف ٟدبٌخ أرا وبْ رمذ٠شُ٘
ٌٛظغ اٌذذس اٌطبسا ٠سّخ ٌ ُٙثزٌه د ْٚرؼشض د١برٌٍ ُٙخطش .
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المجموعة الخامسة
 مجموعة اصطحاب المصابٌن إلى حجرة عٌادة الطبٌب -:تتكون من عدد اثنٌن أعضاء من الجهاز اإلداري وهم -:
م
1
2

أعضاء الجهاز اإلداري
ا  /السٌد دمحم
ا  /دمحم حسان

الوظٌفة
إداري
إداري

رلم الموباٌل
01008993179
01096984561

المسئولٌات -:
 اصطذبة اٌّصبث ِٓ ٓ١صفٛف اٌطٍجخ إٌ ٝػ١بدح اٌطج١ت إلسؼبف. ُٙم
1
2

االسم
د /صالح دسٓ دالٚح
ٔبد٠خ شذبرخ دسٓ

الوظٌفة
طج١ت
رّش٠ط

رلم الموباٌل
01002412204
01110943142
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المجموعة السادسة
 مجموعة اإلنماذ ومساعدة رجال الحماٌة المدنٌة -:وتتكون من عدد  3أعضاء من إدارة األمن وهم -:
م
1
2
3

أعضاء الجهاز اإلداري
ػبدي اٌس١ذ
اششف س١ذ
ٚد١ذ شذبرخ

الوظٌفة
ِشالت آِ
ِشالت آِ
ِشالت آِ

رلم الموباٌل
01115285433
01142886725
01272862201

المسئولٌات -:
عند اإلخطار بحدوث طارئ ٌتم التوجه إلى مكان الحدث والعمل على -:
 فزخ وبفخ أثٛاة اٌطٛاسا . سشػخ فصً اٌز١بس اٌىٙشثبئ ٟثّىبْ اٌذذس . إغالق األثٛاة ٚإٌٛافز ثّىبْ اٌذذس ٚرٌه ف ٟدبٌخ اٌذشائك ٌذصش اٌذخبْٚأٌسٕخ اٌذش٠ك د ْٚرؼشض د١برٌٍ ُٙخطش .
 ف ٝدبٌخ اٌذشائك اٌز٠ ٟصؼت اٌس١طشح ػٍٙ١ب االرصبي ثشلُ  123ػٍّ١بد اٌذّب٠خاٌّذٔ١خ .
 اٌزؼبًِ ِغ إٌ١شاْ ثٛاسطخ طفب٠خ ِىبفذخ اٌذش٠ك ٚرٌه إرا وبْ ِسز ٜٛإٌ١شاْدٛاٌٚ ٟادذ ِزش ِٚسبدخ االٔزشبس ال رزؼذِ 2 ٞزش أِب إرا وبٔذ ِسبدخ إٌ١شاْ
ٚاسؼخ ف١زُ اإلطفبء ثٛاسطخ خشاط ُ١اٌّ١بٖ ثؼذ اٌزأوذ ِٓ فصً اٌز١بس اٌىٙشثبئ ٟػٓ
ِىبْ اٌذذس .
 ػٕذ ص٠بدح ٔسجخ صبٔ ٟاٚوس١ذ اٌىشث ْٛداخً ِٕطمخ اٌذش٠ك ٠جت ػذَ الزذبِٙبٌزجٕت دبالد االخزٕبق .
 ٠جت أْ ٠ى ْٛاٌزؼبًِ ِغ إٌ١شاْ ِٓ أسفً إٌ ٝأػٍ ٝأِ ِٓ ٞصذس اٌذش٠ك.التجمع الخامس  -إمتذاد مشتفعات الجىلف  -بعذ جهاص المذٌىة
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 ٠جت أْ ٠ىٚ ْٛلٛف اٌّىبفخ ٌٍٕ١شاْ ػىس ارجبٖ اٌش٠خ أ ٞأْ أذفبع اٌّ١بٖ ٠ىْٛفٔ ٟفس ر١بس اٌٛٙاء .
 ٠جت اٌزأوذ ِٓ ػذَ ٚجٛد أ ٞاسطٛأبد غبص أ ٚاسطٛأبد ِعغٛطخ داخً ٔطبقاٌذش٠ك ٚ ،إرا وبْ ٕ٘بن إِٔٙ ٞب ٠جت ِذبٌٚخ رجش٠ذ٘ب ثبٌسشػخ اٌّّىٕخ دز ٝال
رٕفجش .
 إخالء ِٕطمخ اٌذش٠ك ِٓ أ ٞػٛائك ٌسٌٛٙخ ٚصٛي س١بساد اٌذّب٠خ اٌّذٔ١خٚاإلطفبء ِٚسبػذر ُٙدبي دعٛسُ٘ .
 ِٕغ اٌخشٚط أ ٚاٌذخٛي ِٓ اٌجٛاثخ اٌشئ١س١خ إٌ ٝأْ رٕز ٟٙػٍّ١خ اإلخالء . -رأِ ٓ١اٌّجٕٚ ٝدفظ إٌظبَ .
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ثالثا :المحور الثالث
إجراءات تنفٌذ خطة اإلخالء
( أ ) حاالت إخالء المبنى كلٌا ً وجزئٌا -:
 دبالد أفجبس . أذالع دش٠ك . رٙذ٠ذ ثٛجٛد لٕجٍخ رٍٛس اٌٛٙاء داخً اٌّجٕ. ٝ ػٛ١ة ف ٟاٌّجٕ ِٓ ٝإٌبد١خ إٌٙذس١خ . أٔشطخ ػذائ١خ . -رسشة ِٛاد و١ّ١بئ١خ خطشح رٙذد صذخ اإلٔسبْ .
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( ب ) كٍفٍة تىفٍز خطة اإلخالء
 مكان التجمع االصلى ٍِ :ؼت اٌسٍخ ٔبد١خ ثٛاثخ فٕ٠ٚ ْٛسغ ٌؼذد  100شخصرمش٠جب .
 مكان التجمع البدٌل ِ :ىبْ أزظبس اٌس١بساد ٔبد١خ اٌجٛاثخ اٌخٍف١خ ٠ٚسغ ٌؼذد 100شخص رمش٠جب .
ٌ -ستغشق تىفٍز الخطة ػٍ ٝاأللً ِذح صالصخ دلبئك .
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( جـ ) تنفٌذ الخطة
وٌتبع األتى :
الذوس األول االسضى
 ثبٌٕسجخ ٌمبػخ طجبػخ إٌّسٛجبد ( ٚ ) 1لبػخ اٌزصّ ُ١اٌذاخٌٍ ٟألصبسِٚىزت أػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠س ٠سٍى ْٛاٌّّش اٌّؤد ٞف ٟارجبٖ اٌّطجؼخ صُ
االرجبٖ ٔذ ٛاٌٌّ ٓ١ّ١ىبْ اٌزجّغ ٚ ،أ٠عب ػّبي اٌّطجؼخ ٠زجِ ْٛٙجبششح إٌٝ
ارجبٖ ِىبْ اٌزجّغ .
 ثبٌٕسجخ ٌمبػخ طجبػخ إٌّسٛجبد ( ٚ ) 2لبػخ إٌذذ ٠زجٔ ْٛٙذ ٛاٌذذ٠مخاألسظ١خ صُ االرجبٖ ٠سبسا ارجبٖ ِىبْ اٌزجّغ .
 ثبٌٕسجخ ٌجالرِٚ 2 ، 1 ٖٛؼًّ اٌزذّ١ط ٠سٍى ْٛثبة طٛاسا اٌذبسحاٌّصش٠خ ف ٟارجبٖ ِجِٕ ٝذسجبد  800صُ االرجبٖ ٠سبسا ف ٟارجبٖ ِىبْ
اٌزجّغ .
 ثبٌٕسجخ ٌجالر٠ 3 ٖٛسٍى ْٛثبة طٛاسا ث ٛٙاإلداسح صُ االرجبٖ ٕ١ّ٠ب ٌٍّّشاٌّؤد ٞإٌ ٝلبػخ طجبػخ إٌّسٛجبد (  ) 1صُ االرجبٖ ٠سبسا ٔبد١خ اٌّطجؼخ صُ
االرجبٖ ٕ١ّ٠ب ٔبد١خ ِىبْ اٌزجّغ .
 ثبٌٕسجخ ٌمبػخ  ٚ 803لبػخ اٌضجبط ٠زج ْٛٙإٌ ٝثبة اٌطٛاسا صُ االرجبٖ٠سبسا ٚاٌزٛجٗ ِجبششا إٌِ ٝىبْ اٌزجّغ .
٠ 804 -زجِ ْٛٙجبششح إٌِ ٝىبْ اٌزجّغ .
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الذوس الثاوً
 لبػخ ِشسُ اٌضخشفخ ٠زجٔ ِٓ ْٛٙبد١خ ثبة اٌطٛاسا إٌ ٝاٌّّش ارجبٖ اٌسٍُاٌجٕٛثٌٍٕ ٟضٚي ٌٍذٚس األسض ٞصُ االرجبٖ إٌِ ٝىبْ اٌزجّغ .
 لبػخ اٌؼشض اٌشئ١س١خ ٚغشفخ ظّبْ اٌجٛدح ِٚىزت اٌس١ذ ػّ١ذ فٕٚ ْٛغشفخاٌٛوالء ٚاٌىٕزشٚي ٚاٌّذسط اٌشئ١س٠ ٟسٍى ْٛاٌسٍُ األٚسط ٚإٌضٚي ٌٍذٚس
األسظ ٟف ٟاالرجبٖ ٔبد١خ ِىبْ اٌزجّغ .
 لبػخ اٌزصّ ُ١اٌذاخٍ٠ ٟزجٔ ْٛٙبد١خ ثبة اٌطٛاسا ٠ٚسٍى ْٛاٌسٍُ اٌشّبٌٟٚإٌضٚي ٌٍذٚس األسظ ٟصُ االرجبٖ ٠سبسا ٔبد١خ ِىبْ اٌزجّغ .
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الذوس الثالث
 ٚسشخ لسُ اإلػالْ ِٚؼًّ اٌجشاف١ه ٠سٍى ْٛاٌّّش ٔبد١خ اٌسٍُ اٌجٕٛثٚ ٟإٌضٚيٌٍذٚس اٌضبٔ ٟصُ األٚي األسظ ٟصُ االرجبٖ ٠سبسا ٔبد١خ ِىبْ اٌزجّغ .
 ِىزت اٌذسبثبد ِٚىزت اٌس١ذ ِذ٠ش اٌجٛدح ِٚىزت سئ١س اٌذسبثبد ِٚىزت س١شاٌذساسخ ٠سٍى ْٛاٌّّش ٔبد١خ اٌسٍُ األٚسط ٚإٌضٚي ٌٍذٚس اٌضبٔ ٟصُ األٚي
األسظٚ ٟاالرجبٖ ٠سبسا ٔبد١خ اٌّطجؼخ صُ ٕ١ّ٠ب ٔبد١خ ِىبْ اٌزجّغ .
 ِشسُ لسُ اإلػالْ ٚاٌّذسط ٠سٍى ْٛاٌّّش ٔبد١خ اٌسٍُ اٌشّبٌ ٟصُ إٌضٚي ٌٍذٚساٌضبٔ ٟصُ األٚي األسظ ٟصُ االرجبٖ ٠سبسا ٔبد١خ ِىبْ اٌزجّغ .
 لسُ اٌطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزغٍ١ف جشاف١ه ِٚ 4ؼًّ جشاف١ه ٠ 2سٍى ْٛاٌسٍُ األٚسطصُ إٌضٚي إٌ ٝاٌذٚس اٌضبٔ ٟصُ األٚي األسظٚ ٟاالرجبٖ ٠سبسا ٔبد١خ اٌّطجؼخ صُ
االرجبٖ ٕ١ّ٠ب ٔبد١خ ِىبْ اٌزجّغ .
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الذوس الشابع
 لبػخ ٠ 408زجٔ ْٛٙبد١خ ثبة اٌطٛاسا اٌخٍفٌٍ ٟمبػخ صُ ٠سٍى ْٛاٌسٍُ اٌجٕٛثٟصُ إٌضٚي إٌ ٝاٌذٚس اٌضبٌش صُ اٌضبٔ ٟصُ األٚي ٚاالرجبٖ ٌّىبْ اٌزجّغ .
 ٚسشخ اٌّالثس اٌجب٘ضح ِٚؼًّ جشاف١ه ٠ 3سٍى ْٛاٌسٍُ اٌشّبٌ ٝصُ إٌضٚي إٌٝاٌذٚس اٌضبٌش صُ اٌضبٔ ٟصُ األٚي ٚاالرجبٖ ٌّىبْ اٌزجّغ .
ٚ 2لسُ
 لبػخ ٠ 409زجٔ ْٛٙبد١خ ثبة اٌطٛاسا ٚٚسشخ اٌّالثس اٌجب٘ضحاٌّالثس اٌجب٘ضح ٠سٍى ْٛاٌسٍُ األٚسط صُ إٌضٚي إٌ ٝاٌذٚس اٌضبٌش صُ اٌضبٔ ٟصُ
األٚي صُ االرجبٖ إٌ ٝاٌّطجؼخ صُ االرجبٖ ٕ١ّ٠ب ِىبْ اٌزجّغ .
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تعلٍمات عامة
 عند سماع صفارة اإلنذار أو تلمً تعلٌمات بإخالء المبنى استجابة لحالةطارئة ٌجب إن -:
 ال تصاب بالذعر . ال تتجاهل صفارة اإلنذار . تغلك األبواب عند خروجن . تغلك جمٌع األجهزة الكهربائٌة إذا كان الوضع ٌسمح بذلن . ال تعود إلى صفن  /مكتبن مهما كانت األسباب . التوجه إلى منطمة التجمع المحدد بهدوء وبالسرعة المطلوبة دون تزاحم آوتخطً تحت إشراف السادة المسئولٌن عن اإلخالء .
 ألتعود إلى المبنى إال إذا صدر أمر من عمٌد المعهد بما ٌفٌد بان الوضع لدأصبح امنا  ،وان تولف صفارة اإلنذار ال ٌعنً الحالة الطارئة لد انتهت .
 االلتزام بالنزول السلس من على جانب السلم المحدد دون تزاحم أو تخطً معترن ممر فً الوسط الحتٌاجه من لبل فرق اإلخالء .
 التحاول إطفاء الحرائك إال إذا كنت مدربا الستخدام جهاز اإلطفاء . ٌموم المسئول األلدم من المجموعات المشتركة فً تنفٌذ خطة اإلخالء بالتأكدمن خلو الدور مكان الحدث وكذا دورات المٌاه والماعات والمدرجات والمعامل من
اى أشخاص .
نأمل من الجمٌع حسن األداء فً تنفٌذ مراحل خطة اإلخالء ""
مع التمنٌات بالتوفٌك """
2015/3/3
المائم بأعداد خطة اإلخالء
ٌٛاء/
( ػبدي خ١ش ٞاٌؼضة )
ِذ٠ش إداسح آِ األوبد١ّ٠خ

التجمع الخامس  -إمتذاد مشتفعات الجىلف  -بعذ جهاص المذٌىة
http://www.aai.edu.eg linfo@ aai.edu.eg www.facebook\AAI.EDU
 19622الخط الساخه (مجاوى)  25616073 - 25616870 - 25616878 - :تلٍفىن :

24

