األمن و األمان
حاالت الطوارئ

االستعداد لحاالت الطوارئ
فً حاالت الطوارئ ٌكون اإلنسان فً حالة ضغط وٌحتاج ألن ٌكون مهٌئا ً كً
ٌستطٌع التصرف بحكمة فً حاالت الضرورة.

لماذا نحتاج برنامج طوارئ؟
من المعروف أن األشخاص الذٌن تأهبوا للتصرف فً حاالت الطوارئ ،استطاعوا
إنقاذ أنفسهم ،أفراد عائلتهم ومن كان حولهم.

في حاالت الطوارئ العامة:
ٌمكن أن تواجه قوات اإلنقاذ صعوبة فً الوصول إلى كل مكان تعرض للضرر،
لذلك ال ٌستطٌعون معالجة كل إنسان ٌحتاج إلى المساعدة بسرعة ،لذلك ٌضطر
األشخاص إلى مجابهة المشاكل ومعالجتها بأنفسهم ،لفترة طوٌلة من الوقت
أحٌانا.

في حاالت الطوارئ الصغيرة:
ٌمكن أن ٌجد المتورطون فٌها أنفسهم وحٌدٌن وٌضطرون إلى معالجة مشاكلهم
بقواهم الذاتٌة حتى ولو لمدة قصٌرة .لذلك توجد أهمٌة لقدرة الفرد على إنقاذ
نفسه ومن حوله ،وخصوصا فً تنفٌذ العملٌات الطارئة والتً قد تسبب ألضرار
بعٌدة األمد التً ٌصعب معالجتها بعد ذلك.

لذلك ،فإن االستعداد مسبقا ً مهم للغاٌة إلنقاذ أنفسكم أوال وغٌركم وفً
حال الحاجة لذلك.

افتراضات أساسية حول برامج الطوارئ
من الممكن أن تحل بنا المخاطر وحاالت الطوارئ من دون إشعار مسبق.
عند االختبار ٌمٌل بنو البشر إلى التصرف حسب المعلومات والتجارب السابقة.
فً تلك اللحظة ٌكون رد الفعل أوتوماتٌكٌا وٌكاد ٌكون فطرٌا.

ٌمٌل الناس إلى االستخفاف بتقدٌر احتمال حدوث تهدٌد ممكن أو خطورة عواقبه
الممكنة.
حٌال تهدٌد ملموسٌ ،زداد اهتمامهم فً االستعداد لحاالت الخطر ،ومن هنا تنبع
الحاجة لخلق عملٌة مؤسسة ومتواصلة للتخطٌط والتأهب.
حٌن ٌكون باإلمكان التنبؤ بأحداث المثٌرة للضغط وإدراك إمكانٌات مواجهتها
والتحكم بهاٌ ،مكننا التصرف بحكمة أكثر .لذلكٌ ،حتاج األشخاص إلى معلومات
دقٌقة ،ملموسة ،محددة وواضحة ،تقدم أٌضا إرشادات عملٌة.

كيف تتصرف أثناء الهزة األرضية.


لقد حدثت هزات أرضٌة مدمـِّرة فً منطقتنا فً الماضً وحسب رأي الخبراء
ستحدث هزات أرضٌة كهذه فً المستقبل أٌضا .فً حٌن ال ٌمكن التنبؤ بزمن
حدوث الهزات األرضٌة سلفا فقد تحدث غدا ،بعد شهر أو بعد عدة سنوات،
ولكن ال شك أن هزة أرضٌة قوٌة ستحدث وعلٌنا االستعداد لحدوثها.



ٌظهر من التجربة المتراكمة فً العالم أن الخطر والمسبب لمعظم اإلصابات
باألرواح ال ٌحدث من جراء الهزة وإنما من نتائجها؛ من انزالق للتربة ،انهٌار
المبانً ،تحرُّ ك وسقوط األثاث واألغراض ،شظاٌا الزجاج ،حرائق ،فٌضانات،
تسرب الغاز .كما أن تصرف الناس غٌر الصحٌح ٌشكل خطرا علٌهم وعلى
المحٌطٌن بهم.

كيف نتعرف على الهزة األرضية.
أوال ٌبدأ اهتزاز األثاث وغٌره من طرف إلى آخر .وصف الكثٌرون هذا الحدث
كاللحظات األولى لسفٌنة تترنح فً األمواج .وقال آخرون كثٌرون أنها ببساطة
كالشعور أن األرض التً تحتك (التراب ،األرضٌة ،الدرج) تهتز من جانب إلى
آخر .إن الثوانً األولى مصٌرٌة وذات اإلحتمال األفضل للنجاة .ال تترددوا –
ابقوا هادئٌن ولٌكن رد فعلكم سرٌعا.

كيف نستعد للهزة األرضية.
تحضير أولي:
ٌجب البحث عن مكان آ ِمن – بعٌد عن الجدران الخارجٌة .فً حال وجود غرفة واقٌة
فً البٌت – ٌجب تفضٌل استعمالها عن مكان آخر.
ٌجب أن ٌعرف كل أفراد العائلة أٌن توجد أمّانات الكهرباء الرئٌسٌة والحنفٌات
الرئٌسٌة للغاز والماء ،وكٌف نغلقه.
ٌجب معرفة كل مخارج الطوارئ ،إن وُ جدت.
إنّ كل شًء قابل للتحرك ،للسقوط أو اإلنكسار ٌشكل مصدرا للخطر.
تصٌب الهزة األرضٌة البنى التحتٌة – تتدمر الشوارع ،تتقطع كوابل الكهرباء
والهاتف ،وتنفجر أنابٌب المٌاه.
سٌكون من الصعب على قوات اإلنقاذ الوصول لكل المناطق ،ناهٌك عن عدم
وصولها لكل بٌت .إنّ تحضٌر حقٌبة لحالة الطوارئ تمكنكم من البقاء لمدة 24
حتى  72ساعة ،حتى وصول المساعدة.

تصرف صحيح أثناء حدوث الهزة األرضية
عند حدوث هزة أرضٌة ستشعرون أن األرض تهتز تحت أقدامكم ،تهتز الشبابٌك فً
مساراتها مصدره صوتا ً عالٌاً ،وتبدأ األغراض واألثاث بالتحرك بصورة غرٌبة،
تترنح المصابٌح فً السقف وتضرب الهزة االتزان والحركة .توجد عندئذ شعور
كأننا نقف على متن سفٌنة تترنح على أمواج البحر.
أثناء المكوث داخل مبنى:
إن كنتم موجودٌن داخل مبنى وشعرتم أن األرض ترتعش تحت أقدامكم ،انتقلوا
بسرعة إلى مكان آ ِمن – حسب األولوٌات التالٌة:
 -1مكان مفتوح – إذا كان باإلمكان الخروج من المبنى بشكل فوري (خالل ثوان
معدودة – )أخرجوا إلى المساحة المفتوحة).
هذا االمر ٌكون ذلك صحٌحا على الغالب إن تواجدتم فً بناء أرضً أو مبنى
ٌمكن الخروج منه خالل ثوان معدودة).

 -2مكان محمً أو غرفة الدرج – فً حال ال ٌمكن الخروج إلى الخارج بشكل
فوري (خالل ثوان معدودة)،
أدخلوا بسرعة إلى الغرفة المحمٌة التً فً مسكنكم .فً حال عدم وجود غرفة محمٌة
فً مسكنكم – انتقلوا إلى غرفة الدرج وابقوا هناك حتى انتهاء الهزة (.هذا جٌد
بشكل خاص إن كنتم تمكثون فً بناء مكون من عدة أدوار أو أي مبنى ال
ٌمكن الخروج منه خالل ثوان معدودة).
 -3تحت طاولة ثقٌلة أو زاوٌة داخلٌة فً الغرفة – إن لم ٌكن بمقدوركم الخروج
بشكل فوري أو االنتقال بشكل فوري إلى غرفة واقٌة/غرفة الدرج – جدوا مالذا
تحت طاولة ثقٌلة أو زاوٌة داخلٌة .

إرشادات إضافٌة أثناء المكوث فً جمٌع أنواع المبانً (بعد وصولكم إلى مكان
آمن حسب اإلرشادات أعاله):
 -1ابتعدوا عن الجدران الخارجٌة ،والنوافذ والرفوف.
 -2أحموا أنفسكم بالطرٌقة التالٌة :أجثوا على الركبتٌن ،التصقوا باألرض
واحموا رأسكم ووجهكم بالٌدٌن.
 -3ممنوع استعمال المصعد أثناء الهزة األرضٌة أو بعدها – قد تعلقوا فً
داخلها.
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خطة اإلخالء في حاالت الطوارئ
إن مواجهة األزمات والحاالت الطارئة سواء باإلستعداد أو التحضٌر لها ،أمر ال ب ّد
منه لجمٌع المعنٌٌن بسالمة الطالب.
لذلك ٌجب وضع خطة تتضمن:
 كٌفٌة إخالء المدرسة فً الحاالت الطارئة.
 تحدٌد نقاط التجمع اآلمنة.
 اللوحات اإلرشادٌة
 حقٌبة اإلسعافات األولٌة باإلضافة الى أجهزة اإلطفاء واالنذار.
وهناك مجموعة من التعلٌمات واإلرشادات الواجب تنفٌذها لضمان نجاح عملٌات
اإلخالء فً حاالت الطوارئ.

تهدف خطة مواجهة حاالت الطوارئ داخل المدرسة إلى ما يلي:
·إخالء ك ّل من فً المدرسة فور سماع جرس إنذار الحرٌق وذلك بتوجههم إلى
نقاط التجمع المحددة سلفا ً.
·تشكٌل وتدرٌب فرٌق الحاالت الطارئة .

·السٌطرة على الخطر ومنع انتشار الحرائق.
·تعتمد خطة اإلخالء بشكل أساسً على فرٌق الحاالت الطارئة وعلى الوسائل
والمعدات المتوفرة ودلٌل التعلٌمات .وٌتم التدرب على الخطة ومراقبة ردة فعل
شاغلً المدرسة وتقٌٌم مستوى أداء فرٌق حاالت الطوارئ لتفادي األخطاء
مستقبالً.
وٌجب ان تشمل الخطة طرٌقتٌن لالخالء وأن توضع أرقام هواتف أقسام األطفاء
واإلسعاف واألمن فً موقع بارز.

واجبات فريق حاالت الطوارئ:
ٌت ّم تشكٌل فرٌق إدارة األزمة من موظفً المدرسة وٌكلف أعضاءه بالواجبات اآلتٌة:
·تشغٌل جهاز اإلنذار فً المدرسة.
·إٌقاف العمل فً المدرسة فوراً.
·تنظٌم عملٌة إخالء شاغلً المدرسة وارشادهم إلى مسالك الهروب وإٌصالهم إلى نقطة التجمع
اآلمنة والمحددة فً خطة الطوارئ الخاصة بالمدرسة.
·نقل الوثائق واألشٌاء ذات القٌمة بعٌدا عن منطقة الخطر.
·تقدٌم اإلسعافات األولٌة.
·اإلتصال باإلسعاف والدفاع المدنً.
·مكافحة الحرائق ومساعدة فرق اإلطفاء واإلنقاذ.
·قطع التٌار الكهربائً عن المكان.
·إغالق كافة األبواب والنوافذ باستثناء المخارج المخصصة لإلخالء (التً ٌجب ان تكون سالكة
باتجاه الخروج طٌلة فترة الدوام الرسمً).
تجدر اإلشارة إلى انه ٌجب ان تتضمن خطة االخالء والطوارئ فً المدرسة طرٌقتٌن على األقل
للخروج اآلمن من القاعات والغرف ،وان ٌتدرب علٌها التالمذة والمعلمٌن.

نقطة التجمع الرئيسية

نقط تجمع ثانوية

واجبات مدراء المدارس ورؤساء األقسام:
·التأكد من فصل التٌار الكهربائً.
·التأكد من إغالق األبواب والنوافذ باستثناء المخارج المخصصة لعملٌات اإلخالء.
·اإلشراف على عملٌات اإلخالء.
·التأكد من االتصال بأرقام الطوارئ (فرق االطفاء ،الدفاع المدنً ،الصلٌب
األحمر).
·التوجه الى نقطة التجمع للتأكد من وجود جمٌع التالمذة والعاملٌن.
وفٌما ٌتعلق بمسالك الهروب أو مخارج الطوارئ ،فعلى رؤساء األقسام التأكد من أن
جمٌع التالمذة وشاغلً المبنى على معرفة تامة بها وحول كٌفٌة استخدامها .وأن
تكون واضحة ومثبت علٌها لوحات إرشادٌة.
كما على رؤساء األقسام التأكد من ان جمٌع مخارج الطوارئ والممرات المؤدٌة
إلٌها مفتوحة وخالٌة من العوائق طٌلة فترة الدوام الرسمً وأن تكون سهلة الفتح
للخارج باتجاه اندفاع األشخاص.

واجبات المدرسين والمدرسات والتالمذة والموظفين:
 التحلً بالهدوء وعدم االرتباك.
 عدم استخدام المصاعد الكهربائٌة.
 التوجه إلى نقاط التجمع من خالل مسالك الهروب ومخارج الطوارئ.
 السرعة فً اإلستجابة وتأمٌن منطقته قبل الخروج منها مثل إطفاء األجهزة
وقارورات الغاز.
 تنبٌه التالمذة بعدم الركض تفادٌا ً لإلصابات.
 منع أي طالب من العودة الى المدرسة مهما كانت األسباب.
 إذا عجز شخص عن مغادرة المبنى لمحاصرة النٌران له ،علٌه أن ٌلجأ إلى
غرفة لها نافذة إلى الخارج وٌغلق الباب جٌداً وٌحاول وضع قطعة قماش حول
الباب كً ال ٌنفذ الدخان الٌه وٌقف بجانب النافذه وٌطلب المساعده.

واجبات الحراس:
ٌتوجب على حراس المدرسة أثناء نشوب الحرٌق ،حفظ النظام داخلها ومنع دخول
األشخاص غٌر المختصٌن داخل المبنى (الفضولٌٌن) وفً المقابل منع خروج
أحد من البوابة الرئٌسٌة إلى أن تنتهً عملٌات اإلخالء والسٌطرة على الحرٌق
واعالن انتهاء حالة الطوارئ.
كما ٌنتظر حراس المدرسة فرق اإلطفاء إلرشادهم لموقع الحرٌق.
.

الوسائل المطلوب توافرها في المدارس:
إن توفٌر الوسائل والمعدات الالزمة لمواجهة حاالت الطوارئ تلعب دوراً كبٌراً فً
الحد من الخسائر وهً اآلتٌة:


تحدٌد نقاط التجمع الخاصة بالحاالت الطارئة.

 توفر أجهزة المكافحة األولٌة لجمٌع أنواع الحرائق وأن تكون صالحة لإلستخدام
الفوري.


توفر األدوٌة الالزمة لإلسعافات األولٌة.



توفر مخارج الطوارئ الكافٌة واللوحات اإلرشادٌة التً تسهل عملٌات اإلخالء

واجبات فرق مكافحة الحرائق في المدارس:
تحدد الخطة فرق أو بعض األشخاص لمكافحة الحرٌق داخل المدرسة ،لذلك عند
سماعهم جرس إنذار الحرٌق ،علٌهم تحدٌد مكان نشوب الحرٌق ومن ثم القٌام
بمكافحة الحرٌق بوسائل اإلطفاء المتوفرة داخل المدرسة والمالئمة لصنف
الحرٌق.
وفً إطار أعمال مكافحة الحرٌقٌ ،قتضً على فرق المكافحة أٌضا ً العمل على منع
انتشار الحرٌق فً كافة أرجاء المدرسة من خالل التأكد من غلق النوافذ
واألبواب.

وعند وصول فرق االطفاء ،على فرق المكافحة التعاون معهم وارشادهم الى موقع
الحرٌق ونوعه وأجهزة ووسائل اإلطفاء المتوفرة.

تمارين اإلخالء في المدارس:
تهدف تمارٌن اإلخالء فً المدارس إلى:
اختبار خطط العملٌات (كٌفٌة إخالء مبانً المدرسة من التالمذة فً الحاالت
الطارئة ،إزالة الخطر وتداعٌاته) .
الوقوف على مستوى فعالٌة فرٌق حاالت الطوارئ والتحكم ،ومدى التنسٌق مع
الجهات المشاركة األخرى.
ٌرتكز نجاح خطط الطوارئ فً المدارس على مدى كفاءة فرٌق إدارة األزمة فً
المدرسة ومدى التنسٌق مع الدفاع المدنً واألجهزة المختصة األخرى.

