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مقدمة

الإخالء فـي املن�ش�آت

يجب اأن يعرف كل فرد من اأفراد املن�شاأة ماذا يفعل يف حاالت 

الطوارئ يف موقع العمل حيث يجب اأن تكون هناك خطة لالإخالء  

ويتم التدرب عليها لكي يتعرف كل موظف على حدة ماذا يجب 

القيام مبمار�شة  اأنه من املهم  اأن يفعل يف تلك احلالة كما  عليه 

متارين على خطة االإخالء.

وب�شرف النظر عن �شبب اإندالع احلريق على �شبيل املثال فقد 

ميتلئ املبنى بالدخان مما ي�شكل و�شعاً خطرياً جداً، فال يتمكن 

والغازات  الدخان  وجود  حالة  يف  اجليدة  الروؤية  من  العاملون 

حالة  ويف  واالإرباك،  التوازن  عدم  من  حالة  ي�شبب  ال�شامة مما 

الذعر واالإرباك هذه قد يفقد االإن�شان ب�شهولة اأو رمبا قد يحتجز 

يف مكان ما باملبنى وقد ثبت اأن ممار�شة متارين االإخالء ب�شكل 

دوري تقلل من فر�ص حدوث اأي ذعر اأو اإ�شابة عند اإندالع احلريق 

اأو اإنهيار جزء من املبنى، وميلك االأفراد املدربون والذين لديهم 

فكرة عن االإخالء اأثناء الطوارئ فر�شة ممتازة للنجاة عند حدوث 

طارئ باملن�شاأة.

اأولويات ال�شالمة التي تقع على  اإن اإعداد خطة االإخالء اأحد 

عاتق جلنة الدفاع املدين باملن�شاأة حيث يجب عليها اإعداد اخلطة 

فاإن خطوات  ولذلك  منها  املن�شود  الهدف  بطريقة علمية حتقق 

الدفاع  جلنة  ت�شاعد  الن�شرة  هذه  يف  املو�شحة  االإخالء  خطة 

املدين باملن�شاآت على اإعداد اخلطة بي�شر و�شهولة.
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االإخ���الء ه���و النقل املنظم لالأ�شخا�ص جزئي���اً اأو كلياً بعيداً عن 

املوق���ع امله���دد اإىل اأماكن اآمنة باأق�شى ف���رة زمنية ممكنة ويعترب 

االإخالء من اأهم االإجراءات التي يطبقها الدفاع املدين يف حاالت 

الطوارئ وهو خيار �شعب اليتم اإتخاذه اإال يف احلاالت ال�شرورية 

والهدف من عملية االإخالء حماية االأرواح.

اأنواع الإخالء :

ي�شن���ف االإخ���الء اإىل عدة اأنواع على ح�ش���ب امل�شاحة – الزمن 

– الرغبة 

1 � االإخالء من حيث امل�شاحة:

• االإخ���الء الكل���ي: وهو نقل جميع �شاغل���ي املنطقة املهددة اإىل 
منطقة اآمنة.

• االإخالء اجلزئي: وهو نقل جزء معني من �شاغلي اجلزء املهدد 
باخلطر يف منطقة ما اإىل منطقة اآمنة ويكون االإخالء جزئياً 

الأن ال�شرر وقع ب�شكل جزئي.

2 � االإخالء من حيث الزمن:

• االإخ���الء املبك���ر: وهو لفئ���ات معينة من االأ�شخا����ص كالن�شاء 
واالأطف���ال وكب���ار ال�شن واملر�شى واملعوق���ني واأولئك الذين ال 

يك���ون وجودهم اأ�شا�شياً يف املنطقة امله���ددة اإىل مناطق اآمنة 

ويطب���ق ه���ذا االإجراء قبل ح���دوث التهدي���د احلقيقي بفرة 

كافية ويكون اأكرث فائدة يف املناطق �شديدة االإزدحام واملناطق 

االأكرث خطورة.

• االإخ���الء املوؤق���ت: وهذا النوع م���ن االإخالء يتم لف���رة موؤقتة 
حي���ث ينقل االأ�شخا����ص بعيداً عن التهدي���د اأو اخلطر موؤقتاً 

حت���ى زوال اخلطر ويطبق يف حوادث املواد اخلطرة وحوادث 

اإنهيار املباين.

الإخالء
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• االإخ���الء الدائم: ويتم هذا النوع من االإخالء 
يف حاالت الك���وارث الكربى نتيجة احلروب 

اأو املخاط���ر الطبيعي���ة اأو ال�شناعي���ة ولهذا 

تخلى املنطقة املهددة م���ن االأ�شخا�ص خوفاً 

م���ن اإحتالله���ا اأثن���اء احل���روب اأو تدمريها 

االأم���ر الذي ي�شعب مع���ه اإعادة تعمريها يف 

وقت ق�شري.

3 � االإخالء من حيث الرغبة:

• االإخالء االإختياري:

وهو االإنتق���ال مبح�ص الرغبة الذاتية بدافع 

االإبتعاد عن اأماكن اخلطر. 

• االإخالء االإجباري:

بعك����ص االإخالء االإختياري حي���ث يتم اإجبار 

االأ�شخا����ص على ت���رك املنطقة املهددة، وقد 

يكون جزئياً اأو كلياً ح�شبما تقت�شيه اإجراءات 

مواجهة اخلطر.
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اإن م���ن اأ�شع���ب عملي���ات االإخالء هي اإخ���الء املن�ش���اآت وخا�شة 

اإذا كان���ت له���ا طبيعة خا�شة مثل امل�شت�شفي���ات ودور رعاية امل�شنني 

وال�شج���ون وذل���ك لطبيع���ة االأ�شخا����ص املتواجدين فيه���ا من حيث 

حالته���م ال�شحي���ة اأو لي����ص لهم حري���ة احلركة وت�شتخ���دم يف هذه 

املن�شاآت ممرات وخمارج الطوارئ.

ال�شروط التي يجب اأن تتوفر مبخارج الطوارئ :

1. يجب توفر اأكرث من خمرج للمن�شاأة.

2. يج���ب اأن تكون املخ���ارج يف اماكن وا�شح���ة ومعلومة ل�شاغلي 
املن�شاأة.

3. التاأك���د من خلوه���ا من اأي عوائق تعيق احلرك���ة مثل النفايات 
وغريها.

4. وجود عالمات ولوحات ت�شري اإىل املخارج.

5. ت���زود املخارج باالإ�شاءة الكافية عن طريق الكهرباء العامة ويف 
حالة اإنقطاع الكهرباء يكون هناك مولد اإحتياطي اأو اأن تعمل 

تلقائياً.

تدابري الواجب اإتخاذها يف كل من�شاأة :

ت�شكيل جلنة الدفاع املدين ح�شب القرار الوزاري رقم (618)   .1
ل�شنة (1987).

توفري اإنذار متكامل.  .2

توفري نظام اإطفاء متكامل.  .3

مداخل و خمارج للطوارئ:  .4
• اأن يت���م حتديد خم���ارج ومداخل للمبنى م���ع و�شع عالمات 

اإر�شادية دالة على م�شارات وخمارج للطوارئ.

الإخالء يف املن�ش�آت
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•  اإزالة جمي���ع العوائق اأمام مداخ���ل املن�شاأة 
وخمارج الطوارئ.

•  حتديد نقاط التجمع خارج املن�شاأة اأو املبنى 
وتاأمني املكان للموظفني.

املوظفني:  .5
•  اإح�ش���اء ع�������دد امل���وظف���ني وم��وؤهالته���م 

واأعمارهم من اجلن�شني.

•  تدري���ب و تاأهي���ل جمموعة م���ن موظفيها 
عل���ى اأعم���ال االإ�شعاف واالإطف���اء والدفاع 

املدين حتى ميكن االإ�شتعانة بهم يف اأوقات 

الط���وارئ حلني و�ش���ول الفرق املتخ�ش�شة 

يف عملي���ات االإنق�����اذ ويرت���دون مالب����ص 

م���ميزة مث��ل (�شديري).

يج���ب توفري غ���رف حتك���م (عملي���ات تابعة   .6
للمن�شاأة):

•  توف���ري نظام النداء ال�شوت���ي داخل املن�شاأة 
اأو املبن���ى (االإذاع���ة الداخلي���ة) اأن يك���ون 

النداء باللغة العربية واالإجنليزية مع توفري 

املكربات ال�شوتية.

توعية املوظف���ني عن طريق اإلقاء حما�شرات   .7
وتوف���ري كتيب���ات وبو�ش���رات باإج���راء االأمن 

وال�شالمة باملن�شاأة.

حفظ اأرقام وهواتف م�شئويل املن�شاأة.  .8

توزيع الأدوار على اللجنة :

كيفي���ة تو�شي���ل املعلوم���ة للعملي���ات املركزية   .1
.112

اإدارة غ�رف��ة التحكم اإن وج���دت م��ن ح��ي��ث   .2
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(جر����ص االإنذار + ال�شماعات الداخلية + الكامريات الداخلية 

واخلارجية....)

معرفة احلاالت اخلا�شة عن طريق ك�شف جمهز م�شبقاً.  .3

االأ�شخا�ص امل�شئولني عن امليكروفونات اليدوية الإخالء املن�شاأة   .4
وال�شيطرة على نقاط التجمع.

ال�شخ����ص امل�ش���وؤول عن اأجه���زة ال�شالمة مث���ل خراطيم املياه   .5
وجهاز كا�شف الدخان ومر�شات املياه....الخ.

ال�شخ����ص امل�شئول عن عمل اللوح���ات االإر�شادية داخل املبنى   .6
وخارجه.

امل�شئول عن طباعة الربو�شورات اأو كتيب �شالمتك.  .7

ال�شخ�ص امل�شئول عن اإخالء جميع االأدوار.  .8

ال�شخ����ص امل�شئول عن ا�شتقبال فرق الط���وارئ عند و�شولهم   .9
للمن�شاة.
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متطلبات يجب توفريها قبل تنفيذ اخلطة : 

يجب متييز اللجنة ب�شديري ف�شفوري.  .1

توفري عدد من امليكروفونات اليدوية.  .2

عم���ل اللوح���ات االإر�شادية وو�شعها يف امل���كان املنا�شب (ثالثة   .3
اأنواع):

لوح���ة حج���م 20 ×40 اأر�شي���ة اللوح���ة بالل���ون االأخ�شر  اأ � 

وال�شهم االأبي�ص.

ب � لوح���ة حج���م 40 × 60 اأر�شي���ة اللوحة بالل���ون االأخ�شر 

وال�شهم باللون االأبي�ص.

لوح���ة حج���م 90 × 90 على �ش���كل دائرة (�شع���ار الدفاع  ج � 

املدين).

طباع���ة برو�ش���ورات اأو كتيب���ات ال�شالم���ة باملن�ش���اأة لتوعي���ة   .4
املوظفني.
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الت�شرف عند �شماع �شافرة الإنذار  )الإخالء(: 

عن���د �شماعك االإنذار ويف حاالت الطوارئ (االإخالء) يرجى اإتباع 

االآتي :

عدم االإرتباك والهدوء.  .1

االإمتناع عن التدخني فوراً.  .2

حفظ االأوراق والوثائق الهامة يف مكان اأمني.  .3

اإيقاف جميع االأجهزة الكهربائية وم�شادر الغاز من امل�شدر  .4

الرئي�شي.

االإمتناع عن تناول اأو تقدمي اأي وجبات غذائية.  .5

اأقفل ال�شبابيك واالأبواب وغادر املكان.  .6

عدم اإ�شتخدام امل�شاعد الكهربائية.  .7

اإتبع العالمات االإر�شادية واجته اإىل اأقرب خمرج طوارئ.  .8

م�شاعدة املر�شى واملعاقني من زمالئك.  .9

10. عدم التزاحم اأثناء االإخالء.

11. االإخالء اإىل الطابق االأر�شي وعدم االإجتاه اإىل ال�شراديب.

12. يف حال���ة الق�ش���ف اجل���وي التوج���ه اإىل االأدوار ال�شفل���ى اأو 
ال�شراديب اإن وجدت، ل�شالمتك اجته اإىل مكان نقطة التجمع 

واإنتظر التعليمات.
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