السالمة
المدرسية

مقـدمــة
تعتــر املــدارس باختــاف مراحلهــا مــن األماكــن العامــة الــي حتظــى باهتمــام ورعايــة
أجهــزة الدفــاع املــدين  ،وينعكــس هــذا االهتمــام يف احلــرص علــى تطبيــق شــروط
الســامة الوقائيـ�ة بــكل مدرســة وكذلــك وضــع خطــط توعويــة شــاملة لنشــر الوعــي
الوقــايئ بــن الطــاب و الطالبــات  ،وتدريبهــم علــى الســلوك الوقــايئ بشــكل يمتــد إىل
حياتهــم العامــة ويســاعدهم علــى حتمــل مســؤوليتهم يف احلفــاظ علــى مكتســبات
الوطــن و إجنازاتــه  .فــدور املؤسســات التعليميــة ال يقتصــر علــى التعليــم فقــط.
ً
بــل ينــ�اط بهــا الرتبيــ�ة أيضــا فــإن تربيــ�ة الطالــب و الطالبــة البــد أن تمتــد لتشــمل
ســلوكياتهم العامــة اليوميــة بمــا فيهــا الســلوك الوقــايئ ملواجهــة األخطــار الــي تهــدد
حياتهــم وحيــاة مــن حولهــم  ،و حــث الطالــب علــى إدراك تلــك املخاطــر وكيفيــة
جتنبهــا أو التخفيــف مــن آثارهــا إذا مــا وقعــت  ،خاصــة و عنــد تعــرض اإلنســان خلطــر
مــا والسـ ّـيما احلريــق فإنــه يشــكل خــط الدفــاع األول ملواجهتــه ،إذا مــا توفــر لديــة
القــدر الــكايف مــن الوعــي الوقــايئ  ،فذلــك قــد يمكنــه مــن الســيطرة علــى النــران يف
مراحلهــا األوىل أو علــى األقــل محاصرتهــا حلــن وصــول فــرق الدفــاع املــدين .
وجديــر بالذكــر أنــه ال يمكــن للدفــاع املــدين أن يوفــر ســبل األمــن والســامة باملدرســة
بغيــة احلفــاظ علــى األرواح واملمتلــكات إال بتعــاون إجيــايب وفعــال مــن قبــل إدارة
ً
املدرســة  ,وهيئ ـ�ة التدريــس بــل والطلبــة أيضــا  ( ,و يف ســبي�ل حتقيــق هــذا الهــدف
ً
يقــوم الدفــاع املــدين ســنويا بزيــارات للمــدارس لوجــود الكثــر مــن املــواد اخلطــرة الــي
تســتعمل يف املختــرات و املعامــل).
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الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية
يقصــد بالدفــاع املــدين وقايــة األشــخاص واملمتلــكات العامــة واخلاصــة وتأمــن ســامة
املواصــات واالتصــاالت وضمــان ســر العمــل بانتظــام يف املرافــق العامــة وحمايــة املباين واملنشــآت
واملؤسســات واملشــاريع العامــة واخلاصــة ومصــادر الــروة الوطنيـ�ة يف حــاالت احلــرب والطــوارئ
والكــوارث العامــة .
ويقــوم جهــاز الدفــاع املــدين بالــدور املنــاط بــه مــن خــال عمليــات اإلطفــاء واإلنقــاذ واإلســعاف
الــي يب�اشــرها باالعتمــاد علــى خــرات بشــرية مؤهلــه وكذلــك معــدات وأليــات حديث ـ�ة تن�اســب
كافــة أنــواع األخطــار املحتملــة الــي قــد يتعــرض لهــا الفــرد أو املجتمــع.

بناء
تختلف التدابير الوقائية للدفاع المدني بالمدارس ً
على عدة عوامل منها:
المرحلة التعليمية
للمدرسة وبالتالي
أعمار الطلبة
الدارسين.

المرافق التابعة
للمدرسة من
مختبرات أو مالعب أو
غرف تبديل منزلي.

طبيعة التعليم
سواء
بالمدرسة
ً
صناعي أو تجاري.

و مــن خــال هــذا اإلصــدار نضــع بــن يديــك بعــض املعلومــات األوليــة الهامــة عــن احلريــق  ,كأحــد
األخطــار الشــائعة  ،أســبابه  ،و طــرق مكافحتــه كذلــك بعــض الشــروط الوقائيـ�ة الــي تســاهم يف حتقيــق
الســامة ألبن�ائنـ�ا الطلبــة  ،وكافــة املوجوديــن باملدرســة  ،ودور كل فــرد يف جتنــب خطــر احلريــق أو احلــد
مــن آثــاره .
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الحريق

النــار منــذ بــدء اخلليقــة صاحــب نافــع لإلنســان طالمــا هي حتــت ســيطرته وعندما
يفقــد الســيطرة عليهــا تكــون عــدو يدمــر األرواح واملمتلــكات  .كمــا أن للنــار أثــر
بالــغ يف تهديــد احليــاة االقتصاديــة بشــكل عــام  .وغالبــا مــا تنتــج احلرائــق نتيجــة
نقــص الوعــي الوقــايئ لــدى بعــض األفــراد  .أو بســبب بعض الســلوكيات الســيئ�ة
مثــل الالمبــاالة مــن قبــل بعــض األشــخاص يف أماكــن تواجدهــم خاصــة الــي ال
يملكونهــا  .وكذلــك اســتهتار البعــض بأجهــزة الوقايــة والســامة وعــدم األخــذ
بعــن االعتبــ�ار احلرائــق ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار ســلبي�ة مدمــرة  .وقــد تكــون
قاتلــة  ،وأيضــا اإلهمــال النــاجت عــن عــدم تعــرض الشــخص ألي حــادث مــن قبــل ،
وبالتــايل عــدم إدراكــه للخســائر البشــرية والماديــة الــي قــد خيلفهــا احلريــق كلهــا
ســلوكيات ســلبي�ة تهــدد ســامة األرواح واملمتلــكات العامــة واخلاصــة وللحفــاظ
علــى ثــروات الوطــن االقتصاديــة وقوتــه البشــرية جيــب علــى كل فــرد مــن أفــراد
املجتمــع محاربــة تلــك العــادات الســيئ�ة وااللــزام بشــروط الوقايــة والســامة
الــي تشــملها تدابــر الدفــاع املــدين.

اإلجراءات الواجب إتباعها
في حال نشوب حريق:
•تأكيد وقوع احلريق.
•إطالق جرس اإلنذار.
•إبــاغ الدفــاع املــدين فــور اكتشــاف احلريــق
لضمــان تواجــده و الســيطرة علــى احلــادث
يف الوقــت املناســب.
•إخالء شاغلي املدرسة املعرضني للخطر.
•يتــوىل حــارس املدرســة إخــاء املنطقــة حــول
املبــى مــن الســيارات و العوائــق  ,و التواجــد
يف مــكان ظاهــر الســتقبال فــرق الدفــاع
املــدين .
•فــور وصــول الدفــاع املــدين يتــم تســليم احلالــة مــع إبالغــه باملوقــف وبــأي أشــخاص محصوريــن أو
مفقوديــن.
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أنواع الحـرائق

تصنف الحرائق إلى األنواع الرئيسية التالية:

المجموعة ( ب )
حرائق المواد السائلة
( القابلة لالشتعال )

المجموعة ( أ )
حرائق المواد الصلبة
( مركبات كربونية )

مثــل  :اخلشــب،الورق ،البالســتيك ،وغريهــا مــن وهــي الــي تنجــم عــن اشــتعال املــواد الســامة
األليــاف النب�اتي ـ�ة ،ويســتخدم المــاء إلطفــاء حرائــق كالبــرول ومشــتقاته و الزيــوت علــى اختــاف
ً
املجموعــة (أ) نظــرا ألن معظمهــا مســامية تتشــرب أنواعهــا ويمكــن مكافحتهــا باســتعمال ثــاين أكســيد
الكربــون أو مســحوق البــودرة اجلافــة.
المــاء ممــا يــؤدي إىل تربيدهــا مــن الداخــل.

المجموعة ( ج )
حرائق الغازات البترولية المسالة

المجموعة ( د )
حرائق المعادن

كغــاز البيوتــان املســتخدم يف املنــازل ألغــراض
الطبــخ ،وغــاز الربوبــان املســتعمل يف الصناعــات
املتقدمــة ،وتتــم مكافحتهــا بغلــق املصــدر الرئيــي أو
أقــرب محبــس ملــكان التســرب املشــتعل و يســتعمل
رذاذ المــاء للتربيــد حــول املنطقــة املشــتعلة إلطفــاء
اللهــب.

هنــاك عــدة معــادن قابلــة لالحــراق بعــد
ً
وصولهــا إىل درجــات حــرارة مرتفعــة جــدا ،ومنهــا:
األملنيوم،املغنيســيوم  ،و أنســب الوســائل ملكافحــة
هــذه احلرائــق هــو اســتخدام املســاحيق اجلافــة
كمســحوق اجلرافيــت أو الرمــل اجلــاف  ،ويجــب
اســتعمال أجهــزة التنفــس عنــد القيــام بمكافحــة
حرائــق املعــادن إذ حيتمــل تصاعــد غــازات أو أخبــرة
ســامة أو كاويــة تعــرض ســامة رجــال اإلطفــاء
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طرق انتقال الحريق

ينتقل الحريق بثالث طرق رئيسية وهي :
تيــارات الحمــل  :وذلــك عــن طريــق الهــواء بــأن ينتقــل احلريــق مــن مــكان إىل آخــر أو عــن طريــق األبــواب
املفتوحــة أو الشــبابيك أو الفتحــات.
التوصيــل  :وذلــك بمالمســة أجســام قابلــة لإلحــراق بأجســام ســاخنة أو عــن طريــق انتقــال احلريــق مــن
الطوابــق الســفلية إىل الطوابــق العليــا بســبب مالمســة هــذه األدوار بعضهــا ببعــض.
اإلشــعاع  :وحيــدث احلريــق يف هــذه احلالــة بتعــرض األجســام القابلــة لإلحــراق إىل إشــعاعات حراريــة مثــل
الشــمس و املدفــأة و املصابيــح الكهربائيـ�ة.

طـرق مكافحة الحريـق
العزل (التجويع):

•إبعاد المادة اليت لم تشتعل عن مكان احلريق.
•عزل المادة املشتعلة (مصدر اللهب) عن بقية املواد السليمة.
•تقســيم احلريــق إىل حرائــق صغــرة ثــم تــرك حــى تنطفــئ لوحدهــا أو يكــون إخمادهــا بســهولة
باســتعمال وســائل أخــرى للمكافحــة.

الخنق:

وذلــك يعــي منــع وصــول األكســجني إىل المــادة املشــتعلة عــن طريــق تغطيت ـ�ه حبائــل أو حاجــز كالرغــوة أو
البــودرة أو غطــاء ســميك (بطانيــ�ة احلريــق ).

التبريد:

ً
وذلك بتخفيض درجة حرارة المادة املشتعلة إىل ما دون اشتعالها باستخدام الماء غالبا.

معدات مكافحة الحريق

تنقسم معدات مكافحة الحريق إلى األقسام التالية :

ً
أوال  :المعدات اليدوية الثابتة :

وهــي عبــارة عــن شــبكة تمديــدات ثابتـ�ة  ,مثــل اخلراطيــم املطاطيــة ذات البكــرة
,فوهــات احلريــق اخلارجيــة الــي تســتعمل مــن قبــل رجــال الدفــاع املــدين
,ومرشــات امليــاه التلقائيــ�ة الثابتــ�ة وغريهــا.
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ً
ثانيا  :المعدات اليدوية المتنقلة :
وهي اليت تستعمل ملكافحة احلريق يف بدايت�ه مثل:

•أجهزة اإلطفاء اليدوية بأنواعها املختلفة.
•مضخات الماء اليدوية.
•أوعية الرمل و الماء.
•بطاني�ات خاصة مقاومة للحريق.

طفايات الحريق اليدوية :
• الطفايات اليدوية هي وسيلة يدوية خفيفة إلطفاء احلريق يف أوىل مراحله.
• جيب أن تكون الطفايات اليدوية من نوع معتمد من الدفاع املدين.
• جيــب احلفــاظ علــى طفايــات احلريــق اليدويــة حبالــة ســليمة لتبقــى صاحلــة لالســتعمال عنــد
احلاجــة.

أنـــواع طفايات
الحريق اليدوية
واستخدامها:

طـــــفايــة مـــاء :

إطفاء حرائق املواد الصلبة يف بدايتها مثل( :ورق  -خشب -
قماش).

طفاية الرغوة :

إطفــاء حرائــق الســوائل القابلــة لالشــتعال و االلتهــاب يف بدايتهــا
مثــل( :الدهانــات  ,األصبــاغ الزيتيــ�ة  ,الشــحوم والســوائل
البرتوليــة).

طفاية بودرة :

ً
هــي األكــر اســتخداما لكونهــا قــادرة علــى إطفــاء معظــم أنــواع
احلرائــق يف بدايتهــا.

طفاية ثاني أكسيد الكربون :

إطفــاء معظــم أنــواع احلرائــق يف بدايتهــا عــدا املعــادن يضعــف
تأثريهــا يف الهــواء الطلــق حيــث أنــه يتبــ�دد بفعــل الريــح.

التوعية الوقائية
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األجـزاء الرئيسية لمطفأة الحريق
مقبض الحمل

مسمار األمان
ذراع التشغيل

مؤشر الضغط

جسم المطفأة

خرطوم المطفأة

كيفية استخدام مطفأة الحريق

1

2

3

4

5

احمل الجهاز
بواسطة مقبض
الحمل

اسحب مسمار
األمان

وجه القاذف نحو
قاعدة اللهب

اضغط ذراع
التشغيل

وجه مواد
اإلطفاء على
قاعدة اللهب

التوعية الوقائية
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توزيع طفايات الحريـق

•توزيع طفاية احلريق يف األماكن املناسبة اليت يويص بها الدفاع املدين.
•جيــب تثبيــت لوحــات اإلشــارات الالزمــة للداللــة علــى مــكان وجــود الطفايــات مــع التعليمــات
الضروريــة عــن اســتعمالها أو املحاذيــر الــي جيــب التنبيــ�ه لهــا.
•قــم باختي ـ�ار موقــع الطفايــات يف مــكان يســهل الوصــول إليــه أقــرب مــا يكــون مــن اخلــارج ومــدى
تأثريهــا علــى الطفايــات ومحتوياتهــا.

•حيدد عدد الطفايات املطلوبة و أنواعها بمعرفة الدفاع املدين.

اشتراطات السالمة العامة في المدارس
السالمة في الفصول التعليمية:

جيــب مراعــاة أنظمــة اإلطفــاء والتكييــف والنوافــذ وتقســيم الطــاوالت بالفصــل ومناســبة عــدد الطــاب مــع
مســاحة الفصــل و عــدد املخــارج يف الفصــل حيــث تكــون كاآليت :
•املسـافة املباشـرة من أية نقطة داخل الفصول إىل املخرج أو الدرج املحيم ال تزيد عن ( 15مرت).
•أن ال تقل املمرات داخل الفصول عن ( 1مرت) .
•جيب أن ال يبعد أي مقعد عن املمر الداخلي أكرث من مسافة ستة مقاعد.
•جيــب أن تكــون النوافـــذ املخصصــة للتهويـــة  ،بقيــاس ال يقــل عن مساحـــة ( 50ســم عرض ×  100ســـم
ارتفــاع) وارتفــاع عتبتهــا عــن ســطح البــاط ( 110ســم) ،وذلــك لالســتفادة منهــا يف أعمــال اإلنقــاذ ،
تفتــح مــن الداخــل بســهولة دون احلاجــة ألدوات أو مفاتيــح خاصــة
•جيب أن يتوفر يف كل فصل مخرجني متب�اعدين يؤديان إىل اخلارج يف احلاالت التالية:
ً
•إذا زاد استيعاب الفصل عن ( )50طالبا .
ً
•إذا زاد عدد استيعاب الفصل عن ( )30طفال (رياض األطفال) .
•إذا زادت مساحة الفصل عن (90م) أو عمقه (15م).

التوعية الوقائية
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السالمة في قاعات المحاضرات و المسارح:

•جيــب أن تكــون الكــرايس املخصصــة جللــوس الطــاب مثبتـ�ة بطريقــة تســهل عمليــة إخــاء الطــاب
مــن القاعــة مــع تــرك مســافة كافيــة بــن مجموعــات الكــرايس علــى شــكل ممــرات طويلــة وعرضيــة .
•وضــع الفتــات مضــاءة علــى جميــع مخــارج القاعــة تكــون واضحــة ومكتوبــة حبــروف كبــرة
مثل(مخــرج) وأن ال يقــل عــدد مخــارج املســرح عــن (  )3مخــارج وحيــدد عــدد املخــارج املطلــوب علــى
أســاس مســاحة القاعــة وعــدد الطــاب.
•التقليل بقدر االمكان من مواد الديكور القابلة لالشتعال .
•أن تكــون أرضيــة املســرح مــن مــواد غــر قابلــة لالشــتعال و أن تكــون الســتائر بعيــدة عــن النقــاط و
األســاك الكهربائي ـ�ة.

السالمة في حافالت نقل الطالب و الطالبات:

1.1تزويــد احلافــات بطفايــة حريــق يدويــة مناســبة ال تقــل ســعة الطفايــة عــن  ٦كجــم  ،و أفضــل أنــواع
الطفايــات هــي البــودرة اجلافــة .

2.2جيــب أ ن تكــون الطفايــة يف وضــع عمــودي  ،ويف مــكان يســهل رؤيتهــا أثنـ�اء احلاجــة إليهــا ويف متنـ�اول
يــد الســائق .
3.3جيــب أن يكــون الســائق مــدرب علــى مواجهــة حرائــق الســيارات  ،وعلــى االســتخدام األمثــل لطفايــة
احلريــق اليدويــة .
4.4أن تكون النوافذ جانبي�ه الفتح وتكون مقاس صغري اليسمح بسقوط األطفال منها .
5.5وقوف السائق يف املكان املخصص وعدم التحرك حىت نزول الطالب وابتعادهم عن احلافلة.

التوعية الوقائية
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السالمة في المختبرات:

املــدارس مليئ ـ�ة بكثــر مــن املــواد اخلطــرة الــي تســتعمل يف املختــرات و املعامــل والــي قــد تــؤدي إىل احلريــق
أو االنفجــار أو التســمم إذا مــا أيسء اســتخدامها ،ولوقايــة الطــاب مــن مخاطــر هــذه املــواد و املعــدات أثن ـ�اء
العمــل جيــب االلــزام بــاآليت:
•التنظيــم و النظافــة وترتيــب املــواد و املعــدات ،مــن العوامــل األساســية للوقايــة و الســامة مــن
مخاطــر احلريــق أو مخاطــر العــدة نفســها.
•املحافظة على الهدوء أثن�اء العمل اجلماعي.
•احرتام التعليمات و اإلرشادات املكتوبة و توجيهات املعلمني .
•استعمال املواد الكيماوية و الكهرباء و الغاز حبرص وحذر شديد .
•استعمال معدات الوقاية الشخصية مثل النظارة الواقية والقفازات اليدوية .
•توفــر التهويــة الطبيعيــة أو الصناعيــة يف املختــرات  ،مــع مالحظــة تزايــد قابليــة املعــادن لالشــتعال
إذا كانــت علــى شــكل مســحوق وكذلــك الغــازات امللتهبــة .
•عدم القيام بأي تصرف دون التأكد من صحته مثل مزج أو ختزين مواد غري معروفة.
•عدم شم أو ملس أية مواد غري معروفة دون الرجوع إىل املعلم.
•يف حالــة مالمســة أي مــواد كيماويــة احــذر حــك العينــن أو وضــع يديــك داخــل الفــم  ،ويفضــل بعــد
ً
االنتهــاء مــن العمــل باملختــر غســل اليديــن جيــدا .

التوعية الوقائية
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معدات مكافحة الحريق لمباني التعليم

حسب الفئة واإلرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
احلالت املطلوبة

النوع
معدات اإلطفاء اليدوية

جميع الطوابق

طفايات يدوية

الرتكيب�ات الثابت�ة
شبكة خراطيم مطاطية

جميع الطوابق

شبكة فوهات جافة

أكرث من أربعة طوابق (أريض  +ثالثة طوابق)
وبارتفاع أقل من  28مرت أو طابقني بمساحة إجمالية تزيد عن
 1000مرت مربع.

شبكة فوهات رطبة

بارتفاع أعلى من  28مرت أو أكرث من طابقني بمساحة تزيد عن
 1000مرت مربع للطابق الواحد.

شبكة فوهات خارجية

يف ساحات اجلامعات واملعاهد العليا.

األنظمة التلقائي�ة الثابت�ة
شبكة تلقائي�ة ملرشات مياه مكافحة احلريق

السرداب ،األدوار العليا اليت تزيد عن أربعة أدوار،
املباين املنشأة من النوع الثالث واخلامس.

شبكة تلقائي�ة ملرشات مواد أخرى

أماكن اخلطورة اخلاصة حيث ال يمكن استخدم املياه.

معدات إنذار احلريق
شبكة إنذار يدوي

يف الصاالت متعددة األغراض ،وممرات اإلدارة،
وممرات الفصول املغلقة يف جميع املراحل باستثن�اء ممرات
الفصول املكشوفة.

شبكة إنذار تلقايئ

يف الورش ،واملختربات ،واملخازن ،واملكتب�ة ،ويف الصاالت
متعددة األغراض مع إنذار يدوي ،وكذلك يف أماكن اخلطورة
اخلاصة ،ومجاري التكييف ،والسرداب.
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توزيع معدات اإلنذار من الحريق
في مباني التعليم

مرحلة
التعليم

نوع
النظام

رياض
أطفال

يدوي

ابت�دايئ

متوسط

ثانوي

أقسام املبىن
ممرات
الفصول
املغلقة

القاعة

•

•

تلقايئ

•

يدوي

•

تلقايئ

•

يدوي

•

تلقايئ

•

يدوي

•

تلقايئ

•

املخترب

الورشة

املكتب�ة

املالحظات

ممرات
اإلدارة
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

جيب تركيب
وسيلة إنذار
عام (على شكل
صافرة أو جرس
على أقل تقدير)
مسموع يف جميع
أحناء املدرسـة
وبصوت ممزي أو
رسائل شفهية
تشغل من
اإلدارة.

•

توزيع معدات اإلنذار من الحريق
في مباني التعليم
أقسام املبىن

أقسام املبىن

نظام تهوية

حسب املواصفات العاملية املعتمدة من الدفاع املدين.

عالمات إرشادية مضاءة

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

شبكة إنارة للطوارئ

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

مصدر احتي�اطي للكهرباء

اجلامعات.

مصعد حريق

إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو  20مرت أيهما أقل.

أبواب حريق تعمل تلقائي�ا

وفقا لالحتي�اطات الوقائي�ة يف املجاالت الهندسية.
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مسؤول السالمة بالمدرسة

ويمكــن إلدارة املدرســة تعيــن مســؤول الســامة وتكــون مهمتــه تنفيــذ اشــراطات الســامة
باملدرســة حتــت إشــراف مديــر املدرســة وبالتنســيق مــع الدفــاع املــدين  ,ويف هــذه احلالــة ينــوب
مســؤول الســامة عــن إدارة املدرســة يف متابعــة وتنفيــذ اشــراطات الســامة.

تتكون لجنة السالمة في المدرسة من:
•عضو من إدارة املدرسة.

•أحد أعضاء هيئ�ة التدريس.
•عضو من هيئ�ة التمريض يف املدرسة.
•أحد الطلبة أو الطالبات .

مهام لجنة السالمة في المدرسة:

•تمثي�ل املدرسة يف ما يتعلق بمجاالت ونشاطات الدفاع املدين.
•تشــكيل فريــق مــن الطلبــة (أصدقــاء الدفــاع املــدين ) أو مــن الطالبــات (صديقــات
السالمة).
•وضع خطط وترتيب�ات التعامل مع اخلطر يف حال وقوعه باملدرسة .
•تنفيذ خطط التوعية اليت تعد بالتنسيق بني اللجنة و الدفاع املدين .

إرشادات للطالب والطالبات:

ً
1.1نب�ه فورا اإلدارة عن كل حادث تراه أو أي خلل تالحظه يف جتهزيات املدرسة .

2.2يف حــال ســماع جــرس اإلنــذار وأنــت خــارج الفصــل ألي ســبب ســارع إىل نقطــة
ً
التجمــع املحــددة ســلفا .
3.3ســارع إىل مســاعدة زميلــك املعــاق أو املريــض بشــكل يضمــن عــدم تعرضــك
للخطــر.
ً
4.4جتنــب مالمســة األســاك الكهربائي ـ�ة املكشــوفة  ،وقــم باإلبــاغ عنهــا فــورا إلدارة
ً
املدرســة  ،حرصــا علــى ســامتك وســامة زمالئــك مــن اإلصابــة بالصعقــة
الكهربائيــ�ة.
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االشتراطات الوقائية لبيئة تعليمية
خالية من الحوادث

•التوعيــة بالســامة و احلمايــة املدنيــ�ة وإعطــاء
فكــرة شــاملة عــن الدفــاع املــدين و أهميتهــا يف هــذا
العصــر و إبــراز أعمالهــا و مهامهــا املختلفــة.
•إبــراز دور كل فــرد يف املدرســة يف ســبي�ل الوقايــة مــن
احلريــق و األخطــار وتقليــل حجــم اخلســائر .
•غــرس مبــادئ الوقايــة مــن احلريــق يف نفــوس
األطفــال يف املرحلــة املبكــرة مــن العمــر .
•توفــر اللوحــات و اإلشــارات اإلرشــادية و التوعوية
و توزيعهــا علــى األماكن املناســبة باملدرســة .
•األخــذ يف االعتبــ�ار لــذوي االحتي�اجــات اخلاصــة
و املــرىض مــن حيــث تأمــن وســائل اخلــروج و
الدخــول لهــم لضمــان عــدم تعرضهــم للخطــر .
•االحتفــاظ بقائمــة صحيحــة و محدثــة باســتمرار
بأســماء الطلبــة وغريهــم مــن األشــخاص شــاغلي املدرســة .
•توفــر الوســائل املناســبة و الفعالــة مثــل أنظمــة اإلنــذار ,جــرس اإلنــذار ,أو اإلذاعــة الداخليــة لتنبيـ�ه
شــاغلي املدرســة بوجــود خطــر مــا.
•القيــام بعمــل فرضيــات حلــوادث وهميــة يف املدرســة بالتنســيق مــع مركــز الدفــاع املــدين الــذي تقــع
املدرســة يف دائــرة اختصاصــه بوضــع برامــج وخطــط عمليــات الدفــاع املــدين الوهميــة املســتقبلية
كاإلخــاء و اإلنقــاذ و اإلطفــاء و اإلســعاف .و أن حتتفــظ املدرســة بســجل الســامة اخلــاص بهــا .
•االهتمام بالنظافة العامة و الصيانة الدورية لألجهزة و املعدات اليت باملدرسة .
•التخلص أول بأول من أية مواد أو نفايات قابلة لالحرتاق .
•عدم إجراء أي تعديالت بالتمديدات الكهربائي�ة إال بمعرفة فين مختص .
•التحديــد املســبق لألماكــن العامــة (نقطــة التجمــع) الســتقبال شــاغلي املدرســة يف حــاالت الطــوارئ
الــي تســتدعي إخالئهــم مــع مراعــاة أن تتن�اســب مســاحتها مــع أعــداد األشــخاص املتوقــع إخالئهــم
و أن يكــون توزيعهــا اجلغــرايف بالقــرب مــن مخــارج الطــوارئ و أن يتوافــر بهــا شــروط األمــان و التهويــة
و اخلدمــات الضروريــة .
•علــى إدارة املدرســة أن تقــوم بالتنســيق املســبق لعمليــة اســتدعاء الدفــاع املــدين يف حــال وقــوع خطر ما
وخاصــة احلريــق والســتقبال فــرق الدفــاع املــدين ومعاونتهــم بشــكل ســريع وفعــال علــى أن يتضمــن
البــاغ كافــة املعلومــات املتعلقــة باحلــادث و أســرع الطــرق املؤديــة إىل املدرســة.
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اإلخالء في المؤسسات التعليمية

يقصــد باإلخــاء عمليــة الرتحيــل املنظــم ألعــداد مــن األفــراد مــن موقــع حييــط بــه خطــر وقــع بالفعــل أو محتمــل احلــدوث إىل
ً
ً
مــكان آمــن نســبي�ا  ،مــع اســتمرار اخلدمــات األساســية  ،ونظــرا ألهميــة اإلخــاء كأحــد اإلجــراءات الوقائيـ�ة الهامــة و الضرورية
للحفــاظ علــى ســامة شــاغلي املدرســة  ،نســتعرض فيمــا يلــي عمليــة اإلخــاء مــن حيــث االســتعداد املســبق لــه  ،ودور كل
فــرد يف املدرســة أثنـ�اء القيــام بعمليــة اإلخــاء

ً
أوال  :االستعداد المسبق لعملية االخالء.
•حتديد موقع التجمع ،وتأمين�ه باالحتي�اجات الضرورية .

•تزويد املدرسة بلوحات إرشادية ووسائل تعليمية وملصقات ذات عالقة بتنفيذ عملية اإلخالء .
•توعيــة وتدريــب املشــرفني والطــاب والعاملــن باملدرســة علــى مــا يلــزم مــن اجــراءات خاصــة بالتجربــة والوقايــة
مــن اخلطــر .
•جتهزي املدرسة بمكربات صوت ـ كشافات يدوية ـ صفارات ـ معدات إنقاذ حقيقية ـ بطاني�ات صوفية .
•جتهزي موقع لوضع جداول احلضور والغياب صباح كل يوم .
•توزيع التكليفات الداخلية فيما بني الهيئ�ة اإلدارية وهيئ�ة التدريس بما فيها االتصال بالدفاع املدين
•بالتنســيق مــع مركــز الدفــاع املــدين الــذي تقــع املدرســة يف دائــرة اختصاصــه  ،جيــب علــى إدارة املدرســة االهتمــام
بإجــراء جتــارب وهميــة علــى عمليــة اإلخــاء وتنفيــذ محاضــرات عــن األخطــار واإلخــاء داخــل املدرســة للوقــوف
علــى الســلبي�ات ووضــع اخلطــط البديلــة لتالفيهــا أثن ـ�اء التجــارب الالحقــة .
• مــن األفضــل تدريــب ذوي االحتي�اجــات اخلاصة على تلك االســتعدادات املســبقة مــن خالل ملصقات ونشــرات توعوية
 .كمــا جيــب علــى إدارة املدرســة أن تكــون على إدراك تام بالفصول املشــغولة بذوي االحتي�اجــات اخلاصة  ،الحتــاذ اإلجراءات
املناســبة جتاههــم يف حالــة القيام بعمليــة اإلخــاء  ،وإلخبار فرق الدفــاع املدين بهــذه احلاالت يف حــال تدخلها .
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ً
ثانيا  :اإلجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ اإلخالء.

•تأمــن موقــع (الفصــل ،القاعــة ،املختــر ،الغرفــة) قبــل اخلــروج منــه بفصــل الكهربــاء ثــم غلــق
األبــواب بعــد التأكــد مــن خــروج جميــع الطبــاب وتعليــق بطاقــة تــم الكشــف.
•اتبـ�اع األســلوب املتفــق عليــه يف إخــاء الطلبــة  ،واتبـ�اع الوســائل اإلرشــادية للوصــول بأمــان إىل نقطــة
التجمع .
•تأمــن األســلوب املتفــق عليــه يف إخــاء الطلبــة واتبـ�اع الوســائل اإلرشــادية للوصــول بأمــان إىل نقطــة
التجمــع .
•التوجــه إىل نقطــة التجمــع مــع مراعــاة عــدم التدافــع  ،أمــا بالنســبة لألطفــال فيجــب أن ُيمســك كل
طفــل بيـ�د زميلــه حــى ال خيــرج بعضهــم عــن خطــر الســر املفــرض .

•اإلشراف على وصول الطالب إىل نقطة التجمع وتنظيم تواجدهم .
•مراجعة سجالت احلضور والغياب للتأكد من عدم ختلف أي طالب .
•منع أي سيارة من الوقوف أمام املدخل املخصص لدخول سيارات الدفاع املدين .
•فتح البوابة بالكامل واالستعداد لوصول الدفاع املدين .
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