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 فهرس المحتويات
 الصفحة رقم  العنـــــــــــوان المواد

 ٣  مقدمة 

 ٣   الشخصية السالمة )١المادة (

 ٣  مسؤولية السالمة )٢المادة (

 ٦  اإلحتياجات الخاصة يذو  )٣المادة (

 ٦  السالمة في الورش والفصول الدراسية )٤المادة (

 ٧  السالمة في المكاتب )٥المادة (

 ٨  الحماية الشخصية أدوات )٦المادة (

 ٩  اختيار المعدات في الورش )٧المادة (

 ١٠  التخزين والمستودعات )٨المادة (

 ١١  المركبات والنقل والتحميل )٩المادة (

 ١١  والحاالتالتعامل مع الحوادث  )١٠المادة (

 ١٣  خطة اإلخالء )١١المادة (

   الملحقات 
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 مقدمة:
معهد الجبيل التقني على أن تكون الورش التدريبية والمعامل والفصول الدراسية مجهزة بأدوات السالمة حرص ي

تعتبر السالمة المهنية حيث  ،خصيةأدوات الحماية الشو  ، واإلسعافات األولية،المختلفة من أجهزة إطفاء الحريق
مين البيئة التعليمية والتدريبية المناسبة واآلمنة أجل تأدارة عناية فائقة من اإلمعهد من األولويات التي أولتها الفي 

 .من المخاطر والخالية
 

 السالمة الشخصية: )١المادة (
مسؤوًال مسؤولية كاملة عن سالمته الشخصية، وعليه أن يتجنب كل ما  والزائر والموظف والطالب سيعتبر المدر 

الحماية الشخصية في  أدواتأن يرتدي  هكما يجب علي  ،يمكن أن يسبب له األذى في جميع األحوال والظروف
أو  حال كانت بيئة التدريب أو العمل تحتوي على المخاطر مهما كان نوعها: ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية

 غيرها.
 

 السالمة:مسؤولية  )٢المادة (
 مدير معهد الجبيل التقني: ١-٢

 على التقارير والتوصيات  المرفوعة من قبل لجنة السالمة المهنية في المعهد.  بناءً تخاذ القرارت ا
 

 لجنة السالمة المهنية: ٢-٢
 على النحو اآلتي:  يتم تشكيل لجنة السالمة المهنية بقرار من مدير المعهد

 رئيس اللجنة .١
 أخصائي السالمة .٢
 منسق األمن .٣
 المشرف الصحي .٤
 منسق الصيانة .٥
 ممثل من مركز التنمية الصناعية .٦
 عضو هيئة تدريس .٧
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 :م اللجنة على النحو اآلتيوتكون مها

 .مواجهة الحوادث والحاالت الطارئةوضع الخطط ل .١
 .ات السالمة في كافة مرافق المعهدمتابعة إجراء .٢
 .للحيلولة دون وقوع حوادث أو إصابات دراسة المخاطر وتحليلها .٣
 .توفير أدوات ومعدات السالمة في المعهدول ،المناخ اآلمن للتدريب لتأمينيات رفع التوص .٤
 التوعية.لمساهمة في ؛ لالخاصة بالسالمة وتحديثها المعلومات والتعليمات نشر .٥
 ، والتحقيق فيها.لتالفيها مستقبالً سمح اهللا)  إصابات العمل والحوادث (الالمخاطر و توثيق  .٦

 
 :اإلداريين والفنيين ٣-٢

 مقاولي العقودبما فيهم  التدريس والتدريبأعضاء هيئة من غير  معهد الجبيل التقنيجميع الموظفين في هم 
 وتتلخص مسؤولياتهم بما يلي:

 المعهد عامة. مراعاة التصرف اآلمن والسليم والتقيد بتعليمات السالمة داخل مرافق .١
 أخطار عن التبليغ نموذجالسالمة. (كل مالحظة متعلقة بالسالمة إلى لجنة الحاالت الطارئة، وعن  عن إلبالغ ا .٢

 )محتملة
  .توعية الموظفين الجدد بإجراءات السالمة .٣

 

 :التدريس والتدريبأعضاء هيئة  ٤-٢ 
 وتتلخص مسؤولياتهم بما يلي:

 السالمة في المعهد. بأنظمةالتقيد الدائم  .١
 .واإلشراف عليهموالمعامل الفصول التدريبية و داخل الورش  طالبال سالمة تأمين .٢
 مخارج الطوارئ ونقاط التجمع.إجراءات السالمة و عن  تدريبيةول محاضرة أفي  طالبإرشاد ال .٣
 .للمعدات التأكد من تطبيق السالمة بحسب كتيبات التشغيل وتوصيات الشركة المصنعة .٤
فر شروط وفحصها بشكل دوري للتأكد من تو التأكد من جاهزية األدوات والمعدات في ورش التدريب  .٥

 السالمة فيها.
عن كل مالحظة إلى لجنة  بالغومدى صالحيتها واإل والمعامل الورشو  تفقد وسائل السالمة في الفصول .٦

 )محتملة أخطار عن التبليغ نموذج( .السالمة
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 بالتنسيق مع لجنة السالمة. ة بالسالمة داخل الورش التدريبيةالمتعلق ملصقاتوضع الصور وال .٧
وإتباع الخطوات المناسبة في معالجة الحالة ) تقرير حادثل الورش (اإلبالغ الفوري عن أية إصابة داخ .٨

 .)١٠(المادة رقم  بحسب التعليمات المتبعة
 داخل الورش والمعامل.إلزام الطالب باستخدام معدات الحماية الشخصية أثناء العمل  .٩
 ،طالبالورش أثناء استراحة ال أجهزة ومعداتعن كافة إطفاء المحركات  /التأكد من فصل التيار الكهربائي .١٠

 .وعند انتهاء الدوام الرسمي
 التأكد من ترتيب ونظافة الورشة أو المعمل أثناء وبعد العمل. .١١
 األوقات.داخل المعامل والورش في جميع عدم ترك الطالب بدون رقابة  .١٢
 السالمة إلى الورش أو المعامل. تعليماتمنع دخول أي طالب غير ملتزم ب .١٣
 التوزيع اآلمن والمناسب للمهام المطلوبة من الطالب خالل التدريب العملي. .١٤
 عدم  إدخال المأكوالت والمشروبات الى الورش والمعامل. .١٥

 

 الطالب: ٥-٢
تواجده في مرافق المعهد ويجب عليه التقيد بتعليمات السالمة ول عن سالمته خالل يعتبر الطالب هو المسؤول األ

، ومن هذه فيما يتعلق بالسالمة في المعهد العامة تبعض المسؤوليا تلخيصويمكن  ،في جميع األوقات
 المسؤوليات:

وسالمة هد والحفاظ على السالمة الشخصية التقيد الدائم والكامل بتعليمات السالمة في جميع مرافق المع .١
 اآلخرين.

عضو هيئة ومراعاة استخدامها بحسب توجيهات  بطرق غير صحيحةستخدام المعدات أو األدوات اعدم  .٢
 .التدريس والتدريب

 داخل أماكن التدريب.المزاح عدم العبث أو  .٣
 الحماية الشخصية المناسبة والمالئمة بحسب طبيعة العمل. أدواتارتداء  .٤
 .لمام الكامل بالطريقة الصحيحة لالستخدامالتأكد من اإلقبل عدم استخدام المعدات واألدوات  .٥
 ترتيب وتنظم مكان العمل أثناء وبعد التدريب. .٦
 ).نموذج التبليغ عن أخطار محتملةاخل المعهد (اإلبالغ عن أي أخطار محتملة د .٧
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 اإلحتياجات الخاصة: يذو  )٣المادة (
 وجود بعض الطالب أو الموظفين من ذوي اإلحتياجات الخاصة يتم التعامل معهم وفق اآلتي: عند

 ي أوالمشرف الصح إبالغ لجنة السالمة أو اإلداريين والفنيينو  التدريس والتدريبهيئة  أعضاءيجب على  .١
مرشد اإلخالء في المبنى كتابياً في حال وجود أي طالب من ذوي االحتياجات الخاصة خالل االسبوع 

 )التبليغ عن طالب/موظف من ذوي االحتياجات الخاصةنموذج ( .األول من كل فصل دراسي
لموظفين من ذوي اإلحتياجات الخاصة من قبل المشرف الصحي في المعهد ورفع قائمة يتم احصاء ا .٢

 الى لجنة السالمة. اإلحتياجبأماكن العمل ونوع 
ياجات الخاصة خالل من ذوي اإلحت لتأكد من تأمين الطالب والموظفينتكون مسؤولية مرشدي اإلخالء ا .٣

 .حاالت الطوارئ
 

 :والفصول الدراسيةالسالمة في الورش  )٤المادة (
ويجب عليهم التقيد بما  ،ين وطالبستكون السالمة في الورش والفصول الدراسية مسئولية المتواجدين فيها من مدر 

 يلي:
 .القيام بتنظيف وترتيب كل ورشة أو معمل بعد اإلنتهاء من التدريب .١
 ذات الجودة العالية.النوعيات ختيار ا األخذ باالعتبار عند طلب المواد .٢
 الصحيح لألدوات وفصل المواد بحسب طبيعتها.التخزين  .٣
بالتنسيق مع  ومناسب آمن بشكل الكيميائية والمواد النفايات أنواع كافةو  التخلص من المواد المستهلكة .٤

 .قسم الصيانة
مل وخلوها من الزيوت والشحوم وغيرها من المواد التي قد المع / د المستمر من نظافة أرضية الورشةالتأك .٥

 للطالب أثناء عملهم داخل الورشة. تسبب ضرراً 
 . الظروف من ظرف أي تحت ئداز  بحمل ربائيةهالك الدوائر تحميل عدم .٦
 .بحسب طبيعة المخاطر العمل مناطق في دائماً  التحذير الفتاتاستخدام  .٧
 .حادث أي وقوع في يتسبب أو الورشة في الحركة يعيق قد ما وجود عدم من التأكد .٨
 .المعامل منعاً باتاً  / الورش داخل التدخين يمنع .٩

 كافة اإلصابات والحوادث.اإلبالغ عن   .١٠
 وعدم أستخدامها في غير حاالت الطوارئ. الطوارئ مخارج مامأ عائق أي وضع عدم .١١
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 الورشة / المعمل. ءاإلخال خطط ىلع تدريبال .١٢
 والهيئة الملكية. المدني الدفاع من الصادرة يماتلوالتع واألنظمة وائحلال بكافة التقيد .١٣
 ./ المعامل التأكد من توفر التهوية المناسبة في الورش .١٤
 .الحارقة المظلة الشمسية الواقية أثناء العمل تحت أشعة الشمس استخدام  .١٥

 
 

 السالمة في المكاتب: )٥المادة (
 يمنع تخزين العدد واألدوات والزيوت والمواد القابلة لألشتعال في المكاتب. .١
 .منعاً باتاً  داخل المكتبيمنع التدخين  .٢
 .الحركة يعيق قد ما وجود عدم من التأكد و تيب والنظافة العامة داخل المكتبالحفاظ على التر يجب  .٣
يجب مراعاة عدم التحميل الزائد للمخارج الكهربائية ومراعاة تعليمات السالمة عند استخدام الوصالت  .٤

 الكهربائية.
 سها في المكاتب.وتجنب تكدائمة لألوراق المختلفة األرشفة الد .٥
 ...).الكهربائية، أجهزة تحضير القهوة، وسخانات الطعام  هربائية (سخانات المياستخدام األدوات الكهتجنب ا .٦
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 :الحماية الشخصية أدوات )٦المادة (
الحماية الشخصية أثناء مزاولة األعمال في مرافق  أدواتين اإللتزام بإرتداء سيجب على جميع الطالب والمدر 

 :هيالحماية المطلوبة  تكون أدوات ،المعهد وبحسب طبيعة العمل
في كل األعمال التي من الممكن أن يتم التعرض فيها إلى: المخصص العمل  زييجب إرتداء  العمل: يزِ  .١

 حرارة، زيوت، سوائل، أشعاعات، مواد كيميائية.
يجب استخدامها لحماية العينين من األخطار مثل: الغازات واألبخرة واألتربة والغبار  الواقية:النظارات  .٢

الالصقة  ، ويمنع استخدام العدساتط الهواء العاليوالذرات المتطايرة من عملية تطاير الرايش والبرادة وضغ
 في الورش التدريبية.

يجب إرتدائها في األعمال الثقيلة للمعدات الصناعية أو في األعمال التي تحتوي على  خوذة الرأس الواقية: .٣
 أجسام صلبة متحركة كالرافعات لحماية الرأس ووقايته من أخطار العمل. 

يجب إستخدامها عند التعامل مع المواد الكيميائية، وعند التعامل مع أخطار الكهرباء وفي أعمال  القفازات: .٤
المسة األجسام الصلبة والحادة أو األجسام ذات الحرارة العالية، مع مراعاة أستخدام النوع اللحام وعند م

 المناسب من القفازات لكل حاله.
أو عند رؤية  ديسبل ٨٥ شدة الصوت عن يجب إستخدامها في األماكن التي تزيد فيها  واقيات األذن: .٥

 .اللوحات اإلرشادية لذلك
 .المعهدومعامل في جميع ورش المالئمة حذية السالمة م أاستخدايجب  أحذية السالمة: .٦
، والنشر ،والثقب ،الطرقو  ،اللحامو  ،يجب إستخدامها عند التعامل مع المواد الكميائية واقيات الوجه: .٧

 .وغيرهاوالشحذ، والفرز 
 .المواد الكميائيةالغازات واألبخرة السامة و يجب إستخدامها عند التعامل مع  واقيات التنفس: .٨
متر)  ١.٨يجب ارتداءه عند العمل على ارتفاع مسافة ( :)Safety Harnessحزام الوقاية من السقوط ( .٩

 فأكثر.
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 :اختيار المعدات في الورش )٧المادة (
المعامل التابعة ش و اآلالت التدريبية في الور عدات و اختيار المين أو المسؤول المكلف بشراء و سيجب على المدر 

لوقاية والسالمة من المخاطر الميكانيكية والكهربائية والكيميائية  باللمعهد أن يتخذ االحتياطات واإلجراءات الكفيلة 
 كما يلي:

التأكد من أن مصادر الكهرباء الالزمة لتشغيل الجهاز أو اآللة مطابقة للمواصفات الفنية للطاقة الموفرة من  .١
 بما في ذلك:  ،محليةالكهرباء ال ةقبل شرك

  .نوع التيار الكهربائي 
 عدد األطوار الكهربائية. 
 .التردد الكهربائي 
 .مطابقة األحمال الكهربائية للحد األقصى في الورش 

 .في الجهاز المراد اختياره تأريضتوفر توصيلة التأكد من  .٢
زر تشغيل في أماكن تحكم مناسب يحتوي على زر توقف و  امظالتأكد من أن الجهاز أو اآللة مزودة بن .٣

 واضحة وقريبة من المستخدم. 
التأكد من أن التركيب المبدئي للجهاز أو اآللة بما في ذلك التوصيالت الكهربائة والتشغيل ألول مرة  .٤

كهربائي سيكون باشراف الشركة المصنعة أو المزودة للجهاز لتفادي األخطار الناجمة عن سوء التوصيل ال
 أو االخطاء المصنعية في الجهاز أو اآللة المراد اختيارها.

التأكد بأن الجهاز أو اآللة المراد اختيارها مزودة بحاجز وقائي محكم حول جميع األماكن واألجزاء  .٥
 :اآلتيةالميكانيكية 

 .المحاور الدوارة المكشوفة بحيث تغطي أجزائها العلوية والسفلية 
  تكون مغطاة بشكل كامل ومحكم وثابت. (المسننات) التروس ، و والجنازير ،البكرات 
  كالمناشير وآالت القطع والمثاقب على المستخدم  تشكل خطراً  قد التيو  اآللةأي جزء من أجزاء

 وما شابهها.
 يراعى في الحواجز المشار إليها في الفقرة السابقة معايير السالمة اآلتية: .٦

  أو أي جزء من جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء التدريب. الطالبتحول دون وصول أن 
  تعمل على تضييق منطقة الخطر وحصرها.أن 
 أي مضايقة تعيقه عن العمل. طالبال تسبب للأ 
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 ال تعيق تزييت أو تفتيش أو ضبط اآللة.أ 
 ادثح سبباً أليال توجد بها زوايا حادة أو حروف أو أطراف خطرة أو خشنة أو أن تكون أ. 
  طالبتحول دون وصول الشظايا المتطايرة إلى الأن. 

 يجب التأكد بأنها مزودة باحتياطات السالمة. ،بعاثات ضارةإنعند اختيار أجهزة قد تولد غازات أو  .٧
، مع مرعاة وجود قاعدة لتثبيت اآللة تجنب األجهزة التي قد تولد اهتزازت عالية أو ضجيجًا أثناء التشغيل .٨

 لتجنب األهتزاز.
 

 :التخزين والمستودعات )٨المادة (
 مراعات اآلتي: يجبعند الحاجة للتخزين 

 .ونوعها وحجمهاتصنيف المواد حسب طبيعتها  .١
كما  ص من نفايات التخزين بصفة مستمرةوالتخل المستودعاتمراعاة النظافة والترتيب والتنظيم داخل  .٢

 نظيفًا. للمستودعاتيجب المحافظة على المحيط الخارجي 
 متر). ١(ال تقل عن  ةمساف مع مراعاة مصادر اإلضاءة / مستوى األسقفالمواد  تخزينال يبلغ ارتفاع أ .٣
بجميع وال يتم وضعها على األرض مباشرة  خشبية / أن يتم وضع المواد المخزنة على قوائم وارفف معدنية .٤

 .األحوال
 ذات واجهة زجاجية في مكان مأمون. خزائنالمستودعات في أن تحفظ مفاتيح  .٥
 تناولها.و لتخزين المواد توفير الساللم المأمونة  .٦
ومثبته وأن يكون المحبس إلى أعلى  مضغوطة في وضع رأسيأن تخزن أسطوانات الهواء والغازات ال .٧

 .بالسالسل
 أن تخزن األخشاب وقطع األثاث في مكان منفصل ويراعى أن تكون األرضيات صلبة وجافة. .٨
 .للمستودعاتتقيد بالسعة الحقيقية ال .٩

 حرارة والكهرباء.بعيدة عن مصادر المالئمة و ي أماكن أن تخزن المـواد القابلة لالشتعال ف .١٠
 .المستودعاتتوفير التهوية المالئمة داخل  .١١
 مراعاة وضع الحاويات المعبأة بالمواد الكيميائية الحارقة على قواعد بالستيكية. .١٢
المعبأة بالمواد التي تتصف بصفة التمدد بفعل الحرارة فوق بعضها مباشرة  مراعاة عدم وضع الحاويات .١٣

 ولكن يراعى وضعها على أرفف لتجنب حوادث انفجارها .
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 المركبات والنقل والتحميل: )٩المادة (

 لتزام بركن السيارات في األماكن المخصصة لها.اإل .١
 التقيد بالسرعة المحددة داخل المعهد. .٢
 أثناء القيادة.ربط حزام األمان  .٣
 عدم ترك أي مركبة خاصة داخل المعهد بدون تصريح من منسق األمن. .٤
 .منلرجال األوضع ملصق المعهد في مكان واضح  .٥
 إعطاء األولوية في المرور للمشاة. .٦
 .قسم الصيانةمن  طلبمعدات بدون  / عدم نقل أي أثاث .٧
 التوقف الكامل عند الدخول والخروج من بوابة المعهد. .٨
 ألحمال بشكل آمن مع مرعاه أنظمة السالمة المتبعة عند النقل.تثبيت ا .٩

 استخدام أدوات الرفع المناسبة عند التحميل والتنزيل. .١٠
 ألشخاص المصرح لهم.ا الشوكية لغير اتالرافعالمعدات الثقيلة و ال يسمح بقيادة  .١١

 
 :والحاالت التعامل مع الحوادث )١٠المادة (

 :وفق التفصيل اآلتيحادث كل حسب طبيعة  يتم التعامل مع الحوادث 
 رقى للدرجة الثالثة من الحروق،تال التي  السطحيةق و حر ال، سطحيةالجروح التضم الحوادث البسيطة:  .١

التعامل مع م فإنه يت والرضوض واأللتواءات البسيطة وغيرها من الحوادث التي ال تحتاج إلى عناية طبية،
 :الحادث وفق الخطوات التالية

 .إبعاد المصاب عن منطقة الخطر واسعافه أولياً إذا أمكن .أ 
 .تأمين مكان الحادث إذا أمكن .ب 
 .الصحي بالمشرف االتصال .ج 
أثناء وقوع  من كان متواجداً أو  سالمدر  من قبل )تقرير حادثالحادث (إبالغ عن  نموذج تعبئةيتم  .د 

 .لمشرف الصحيل وتسليمهالحادث 
خالل يوم عمل واحد من وقت  الى لجنة السالمةالنموذج وتسليمه  تعبئةيقوم المشرف الصحي بأكمال  .ه 

 .الحادث
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الجروح التي تحتاج  :التي ينتج عنها أصابات تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة وتضم الحوادث المتوسطة: .٢

التعامل فإنه يتم  ،وغيرها فقدان الوعيو النزيف والكسور و الحروق من الدرجة الثالثة وما فوق، و ، جراحةإلى 
 :مع الحادث وفق اآلتي

 .ة الخطر واسعافه أولياً إذا أمكنإبعاد المصاب عن منطق .أ 
 .الصحي المشرفعلى  االتصال .ب 
 .٩٩٧تصال باألسعاف على الرقم اال .ج 
 .على منسق األمناالتصال  .د 
 .تأمين مكان الحادث إذا أمكن .ه 
النموذج للمشرف سلم يو  )حادثتقرير (أثناء وقوع الحادث بتعبئة  أو من كان متواجداً  سيقوم المدر  .و 

 .خالل يوم عمل واحد من وقت الحادث لجنة السالمةالصحي والذي يقوم بدوره بتسليمه إلى 
 

مثل حروق درجة التي يتنتج عنها إصابات خطيرة وتحتاج إلى تدخل جراحي/طبي مباشر  الحوادث الحرجة: .٣
 :مع الحادث وفق اآلتيالتعامل فإنه يتم  حاد، اختناق وغيرها ، نزيف، قطع طرفىأول

 إبعاد المصاب عن منطقة الخطر واسعافه أولياً إذا أمكن. .أ 
 .الصحي بالمشرف االتصال .ب 
 .٩٩٧ألسعاف على ا االتصال .ج 
 .اإلتصال على منسق األمن .د 
 .يقوم منسق األمن بتبليغ مكتب مدير المعهد ورئيس لجنة السالمة عن الحادث .ه 
النموذج للمشرف سلم يو  )تقرير حادث(أثناء وقوع الحادث بتعبئة  أو من كان متواجداً  سيقوم المدر  .و 

 .خالل يوم عمل واحد من وقت الحادث لجنة السالمةالصحي والذي يقوم بدوره بتسليمه إلى 
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 :اآلتيةيجب أتباع الخطوات  حاالت الحرائق: .٤
 .تشغيل إنذار الحريق .أ 
 إخالء موقع الحريق (حسب خطة اإلخالء). .ب 
أو غرفة العمليات   ٣٤٠٢٦١٤رجال األمن الصناعي في البوابة الرئيسية في المعهد على الرقم  تبليغ .ج 

 .٣٤١٧٧٧٧في الهيئة الملكية على رقم 
 .ب طفاية حريق مناسبة لنوع الحريقمكافحة الحريق إذا أمكن باستخدام أقر  .د 
 األتصال بمنسق األمن والمشرف الصحي. .ه 
النموذج للمشرف سلم يو  )تقرير حادث(أثناء وقوع الحادث بتعبئة  أو من كان متواجداً  سيقوم المدر  .و 

 .خالل يوم عمل واحد من وقت الحادث لجنة السالمةالصحي والذي يقوم بدوره بتسليمه إلى 
 

 يقوم معهد الجبيل التقني ومن خالل لجنة السالمة بما يلي: حاالت الطوارئ: .٥
 الطالب والعاملين في أوقات الطوارئ.وضع خطط تفصيلية إلخالء مرافق المعهد كافة من  .أ 
علماً أنه يجب أن تتم  إجراء تجارب إفتراضية لعملية إخالء المعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة .ب 

 .تجربة إخالء أفتراضية واحدة كل فصل دراسي
 

 خطة اإلخالء: )١١المادة (
وتنفيذ اإلخالء في حاالت الطوارئ  العاملين بمعهد الجبيل التقنيالطالب و اإلخالء لضمان سالمة  خطة وضعت

 التي تضم:
 أي خلل أو تحطم جسيم لمباني المعهد. .أ 
 انتشار واسع للحريق واالنفجار مع انقطاع للتيار الكهربائي. .ب 
 تسرب واسع لمواد كيميائية أو بتروكيميائية تؤثر على سالمة الطالب والعاملين بالمعهد. .ج 

 
 خطة اإلخالء: .١

اإلعالن لذلك لجميع المتواجدين في مباني المعهد المتضررة أو المحتمل تتم عملية اإلخالء عند  .أ 
 تضررها بسهولة باستخدام مخارج الطوارئ المضاءة بالمصابيح واستخدام الساللم المأمونة.

 يقوم مرشدي اإلخالء بتنظيم عملية اإلخالء إلى مناطق التجمع الموضحة في خرائط اإلخالء. .ب 
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 خارطة إخالء واضحة تبين مخارج الطوارئ ونقاط التجمع.يجب أن يحتوي كل مبنى على  .ج 
 واجبات ومسؤوليات كل موظف وشخص متواجد بالمعهد عند اإلخالء: .٢

ومخارج الطوارئ الموضحة بإشارات الخروج المضيئة، وذلك  ءإخالء المبنى باستخدام طرق اإلخال .أ 
خدم المصاعد.عندما تغادر المبنى، بتروي وبطريقة منتظمة، ماشياً ال راكضًا. استخدام الدرج وال تست

 اتجه مباشرة إلى منطقة التجمع.
عندما تكون خارج المبنى، ال تقم بدخول المبنى مجدداً أنتظر واتبع تعليمات مسئولي اإلخالء ورجال  .ب 

 اإلطفاء واألمن الصناعي.
في خدمات  أنتظر في المنطقة حتى يسمح لك بالمغادرة أو العودة لدخول المبنى من قبل المسئولين .ج 

 الطوارئ.
على مسئولي اإلخالء المكلفين بأداء مهام معينة القيام بمهامهم وواجباتهم ومحاولة إطفاء الحريق وفي  .د 

 حال عدم القدرة على ذلك يقوموا بإخالء المبنى المعلن إخالئه فوراً والتوجه إلى منطقة التجمع.
ألي سبب يعيق طريقك لإلخالء ولم يعد  وجيهك من قبل رجال اإلطفاء واألمن الصناعي، أوتإذا تم  .ه 

 الطريق مأموناً لألستخدام، أتجه مباشرة إلى طريق اإلخالء الذي يليه مبتعداً عن الطريق المغلق.
 

 مهام مرشدي اإلخالء: .٣
 المهام العامة: .أ 

 التأكد من وجود خطة اإلخالء وصحتها في المبنى والتأكد من إلمام جميع من في المبنى بها. .١
 مخارج الطوارئ بشكل مستمر والتأكد من عدم وجود أي عايق أمام مخارج الطوارئ. التأكد من .٢
 .وطرق أستخدامها الحريق وخراطيم المياه طفاياتالتعرف مسبقاً على مواقع  .٣
 اإلستجابة عند سماع أي جرس إنذار والتأكد من وجود حالة طارئة من عدمها. .٤
 دراسي. االحتفاظ بسجل لذوي االحتياجات الخاصة لكل فصل .٥
 المهام خالل عملية اإلخالء: .ب 

 تقديم التقارير في حال وجود أي مالحظات على خطة اإلخالء إلى لجنة السالمة. .١
خالل عملية اإلخالء إلى مخارج الطوارئ ومن ثم إلى جميع التوجيه و  التأكد من تشغيل جرس اإلنذار .٢

 نقاط التجمع.
 لحرائق ألرشادهم في المبنى.يكون مرشد اإلخالء أداة الوصل مع دائرة أطفاء ا .٣
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 تأمين إخالء الطالب من ذوي األحتياجات الخاصة.  .٤
وإخالء المبنى يجب التوقف إذا أمكن وفي حالة عدم القدرة على إطفاء الحريق  محاولة إطفاء الحريق .٥

 .ما أمكن إغالق خراطيم مياه اإلطفاءفوراً و 
األشخاص المفقودين الذين لم يستطيعوا القيام إبالغ رجال اإلطفاء أو رجال األمن الصناعي بعدد  .٦

 عند الحاجة. لهم باإلخالء وبآخر مكان معروف لتواجدهم ليتم إنقاذهم، وطلب اإلسعافات الالزمة
القيام بأي مهام أخرى حسب توجيهات مدير المعهد/المقاولين، وإبعاد ونقل المواد والمستندات ذات  .٧

 يحددها مدير المعهد/المقاولين.األولوية إلى خارج المبنى التي 
 

 مرشدي اإلخالء: .٤
عن طريق لجنة السالمة المهنية في لكل مبنى يتم تعيين مرشدي اإلخالء في بداية كل سنة أكاديمية 

 المعهد.
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 بيان االستدعاء في حاالت الطوارئ
 الخاص بإدارة معهد الجبيل التقني

 مدير المعهد
 ٣٤١٨٧٢٢فاكس:   ٣٤٢٢٦٢٦هاتف: 

 موقع المعهد وطريق الدخول في حالة الطوارئ
 سابقاً  ٣الموقع: حي 

 ١١٢مدخل الطوارئ: طريق 
ممثلو الهيئة الملكية المصرح لهم بطلب المساعدات من مركز 

 عمليات الهيئة الملكية:
 مدير المعهد

  ٢٦٢٦تحويلة    ٣٤٢٠٠٠٠هاتف: 
 

 شئون الطالب وكيل
  ٢٦٣٠تحويلة    ٣٤٢٠٠٠٠هاتف: 

 
 رئيس قسم الشئون االدارية والمالية

  ٢٦٠٦تحويلة    ٣٤٢٠٠٠٠هاتف: 
 

 منسق األمن الصناعي
 ٢٦٢٠تحويلة    ٣٤٢٠٠٠٠هاتف: 
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 هـ٠٦/٠٧/١٤٣٥المعهد في جلسته المنعقدة بتاريخ هذه الالئحة من قبل مجلس  تمت الموافقة على
 
 

 مدير المعهداعتماد 
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