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سيناريو لمحاكاة خطة اإلخالء  -كلية العلوم – جامعة طنطا
الموقف :
الهددددف  :هوووو عمليوووة إخوووالء ونجووول والوجيووو
وقوع حادث حريق بالدور

المعمل رقم (

) في مبنى (

)

الطوووال مووون منطجوووة الخطووور إلوووى منطجوووة ومنوووة لحمايوووة ا روا
والالجليووول مووون ا وووابا والووو عر الدوووديد بووو ن علوووى تن الدووور وحووودة ادارة ا تموووا ولجوووان الطووووار
المدكلة بالكلية وا قسام العلمية واالدارية على عملية ا خالء والوتيع ا دوار

سيناريو التجربة :
•
•
•
•
•

•
•
•

)

في مبنى (
ندو حريق بالمعمل رقم ( ) في الدور
يجوم المسئول عن جهات ا ن ار في مجموعة السالمة بالدغيل جهات ا ن ار
يجوم المسئول في مجموعة السالمة بف ل الاليار الكهربائي في المدة المحددة عن المبنى.
يجوم المسئول في مجموعة االال ال ب بالغ إدارة السالمة والحماية المدنية بالمحافظة.
الجوم مجموعا ا خالء فور سماع جهات ا ن ار ب خالء الجاعا الدراسية والمعامل الطالبية
والبحثية حس الطريجة المعدة في كل مبنى وفي كل دور الجوم مجموعة االطفاء باسالخدام طفايا
الحريق ومحاولة إخماد الحريق في بداياال .
الجوووووم مجموعووووة ا سووووعا تو السووووالمة بمسوووواعدة موووون يحالوووواجون للمسوووواعدة واسووووالخدام النجوووواال
وا دوا الالتمة ا ا لتم ا مر.
الجووووووم مجموعوووووة االسوووووالجبال فوووووي نجطوووووة الالجموووووع باسوووووالجبال الطوووووال وتعضووووواء هيئوووووة الالووووودري
والموظفين والنظيمهم في نجطة الالجمع والالنسيق مع مجموعة ا سعا عند الحاجة
الجوووم مجموعووة ا موون بالمحافظووة علووى النظوووام ومسوواعدة فوورق الطوووار الخارجيووة مووع مجموعوووة
السالمة للو ول إلى منطجة الخطر ومن هم في حاجة للمساعدة

المجموعات
إدارة األزمة :
عميد الكلية – وكيل الكلية لدئون خدمة المجالمع لإلدرا

على باقي المجموعا

االتصال :
إبووووالغ إدارة السووووالمة والوووودفاع الموووودني ونجوووول المعلومووووا إلووووى إدارة ا موووون موووون الكليووووة وكوووو ل العكوووو
الالوا ل فيما بين المجموعا وإدارة ا تمة
 -1ا/
 -2ا/

السالمة :
سيناريو لمحاكاة خطة إخالء  -كلية العلوم – جامعة طنطا

مووووع

