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الـمـمـدمـة
لمد رافمت األزمات والكوارث اإلنسان منذ أن وجد على هذه األرض وتعامل معها وفك إمكانٌاته
المتاحة للحد من آثارها.
إن التعامل العلمً مع أي أزمة أو كارثة ٌكون من خالل التصور المسبك لها واالستعداد المبكر
لحدوثها؛ فإذا تم التنظٌم الجٌد والمناسب لمواجهة األزمة أو الكارثة لبل ولوعها أو فً بداٌة مرحلة
األزمة فإنه ٌإدي إلى منع حدوثها أو التملٌل من أثارها.

تعرٌؾ األزمة والكارثة:
األزمة هً أي خلل مفاجا نتٌجة لحدث ما ،ؼالبا ما ٌكون بفعل اإلنسان ،وهذا الحدث ٌإدي إلى
حالة من التوتر والملك وعدم االتزان مما ٌضع المإسسة أمام لحظة حاسمة تحتاج إلى لرار ٌنتج
عنه موالؾ جدٌدة ،اٌجابٌة كانت أو سلبٌة ولكنها مصٌرٌة،تتحول معها المإسسة إلى األفضل أو
األسوأ.
أما الكارثة،فهً الحالة التً حدثت فعال وأدت إلى تدمٌر وخسابر جسٌمة فً الموارد البشرٌة
والمادٌة ،وأسبابها إما طبٌعٌة أو بشرٌة،وعادة ما تكون ؼٌر مسبولة بإنذار ،وتتطلب اتخاذ
إجراءات ؼٌر عادٌة للرجوع إلى حالة االستمرار .ولد تإدي الكارثة إلى ما ٌسمى باألزمة ،والعكس
صحٌح فمد تإدي األزمات إلى كوارث إذا لم ٌتم اتخاذ المرارات واإلجراءات المناسبة خالل مراحل
األزمة المختلفة.

التعرٌؾ بالوحدة:
تعتبر وحدة إدارة األزمات والكوارث أحد أهم متطلبات األمن والسالمة للمإسسات التعلٌمٌة التً
ٌجب الحفاظ علٌها كؤحد الممومات األساسٌة إلرساء شروط الجودة ،وهً وحدة إدارٌة متخصصة
بتوفٌر عناصر األمن والسالمة إلدارة األزمات والكوارث بالكلٌة.
تم تشكٌل وحدة إدارة األزمات والكوارث بكلٌة الطب البشري بناء على لرار من مجلس الكلٌة رلم
( )1لسنة 9119م ،بتارٌخ9119 /4/ 98م ،حٌث تتولى هذه الوحدة مهمة العمل فً إطار تنسٌمً
فاعل بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس والموظفٌن والطالب بما ٌساهم بشكل مباشر فً إزاحة كل المعولات
وإزالة جمٌع اآلثار الناجمة عن الظروؾ الطاربة واالستثنابٌة التً تإثر على العملٌة التعلٌمٌة بكلٌة
الطب البشري بجامعة طرابلس.
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الرإٌة:
تحمٌك أعلى درجات األمن والسالمة وتوفٌر بٌبة آمنة للطالب وللعاملٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس عند
أداء المهام التعلٌمٌة والبحثٌة والحد من الخسابر الناجمة عن الظروؾ الطاربة.

الرسالة:
الرفع من مستوى الوعً لدى الطالب والموظفٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس بإدارة األزمات والكوارث،
وسبل مواجهتها والحد منها وحماٌة األرواح والمعدات والممتلكات وكذلن تشجٌع إجراء البحوث
والدراسات فً مجال إدارة األزمات الخاصة بالعملٌة التعلٌمٌة.

األهداؾ:
تحدٌد أشكال وأنواع األزمات والكوارث المتولعة ،ومن ثم وضع خطة واتخاذ إجراءات ولابٌة لحماٌة
الكلٌة من الكوارث واألزمات.
نشر مفهوم وثمافة إدارة األزمات والكوارث وتوعٌة الطالب بمخاطرها وسبل التعامل معها وكٌفٌة
التصرؾ حال ولوعها.
وضع إستراتٌجٌة وتوفٌر المستلزمات لمواجهة األزمات والكوارث لحماٌة الكلٌة فً حال ولوعها.
تنفٌذ دورات تدرٌبٌة وندوات وورش عمل لتنمٌة المهارات واألداء فً مواجهة وإدارة المخاطر
واألزمات والكوارث.
التنسٌك مع الجهات المعنٌة باألمن والسالمة داخل وخارج الجامعة.
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آلٌة االجتماعات
تعمد الوحدة اجتماعاتها بصورة دورٌة شهرٌا ،وٌجوز عمد اجتماع طارئ لمنالشة الموضوعات
ذات الطابع االستعجالً وبشكل مستمر حتى ٌستمر الوضع الطارئ؛ بدعوة من الربٌس أو من ٌنوب
عنه أو تكلٌفا منه.
الهٌكل التنظٌمً لمجلس إدارة وحدة األزمات والكوارث:
تتؤلؾ وحدة األزمات والكوارث من:
السٌد /أ.د .عـمـٌـد الـكـلـٌـة
السٌد /أ .مـدٌـر مـكـتـب الشإون االدارٌة و المالٌة
السٌد /أ.د .وكـٌـل الـكـلـٌـة للـشـإون الـعـلـمـٌـة
السٌد /د .ربـٌـس لـسـم الـجـودة وتـمـٌـٌـم األداء
السٌد /مـدٌـر مـكـتـب الخدمات
السٌد /مـدٌـر مـكـتـب الشإون الفنٌة
السٌد /أ.د .ربـٌـس لـسـم الـبـحـوث واالستشارات
السٌد/د .ربـٌـس لـسـم الدراسة واالمتحانات
السٌد /د .مـسـجـل الـكـلـٌـة
عـدد  3مـن أعـضـاء هـٌـبـة الـتـدرٌـس بـالـكـلـٌـة
ربـٌـس اتـحـاد الـطـلـبـة بـالـكـلـٌـة
مـشـرؾ الـحـرس الـجـامـعـً بـالـكـلـٌـة
مـوظـؾ عـن مـكـتـب شـإون الـعـمـٌـد

ربٌسا
نائبا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
مقررا

المهام:
ٌمكن تمسٌم دور ومهام وحدة إدارة األزمات والكوارث إلى ثالث مراحل ،وذلن وفما لمراحل إدارة
الكوارث ،على النحو التالً:
مرحلة ما لبل األزمة /أو الحدث الطارئ  /أو الكارثة وٌتم فٌها:

مرحلة ما لبل األزمة:
 .1دراسة البٌبة الداخلٌة ،وتتمثل فً:
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أ .تشخٌص التهدٌدات ،ومواطن الضعؾ فً مرافك الكلٌة المختلفة مثل لاعات التدرٌس،
المدرجات ،المعامل ،المخازن ،المصاعد الكهربابٌة ،والساللم وؼٌرها.
ب .كتابة تمرٌر لوصؾ والع المرافك المشار إلٌها سابما ،ورفعها إلى إدارة الكلٌة التخاذ
اإلجراءات الكفٌلة بعالج مواطن الضعؾ .

 .9دراسة البٌبة الخارجٌة ،وتستهدؾ هذه العملٌة:
أ .تحلٌل البٌبة المحٌطة بالكلٌة ،وتحدٌد مدى االستفادة منها وتوظٌؾ إمكاناتها فً مواجهة
الكوارث واألزمات حال ولوعها داخل الكلٌة.
ب .تحدٌد آلٌات للتعاون مع المنظمات والهٌبات واإلدارات المحٌطة بالكلٌة فً مجال مواجهة
األزمات والكوارث.
إعداد الخطط الالزمة لتالفً حدوث األزمات ومواجهة أي كارثة محتملة.
اتخاذ اإلجراءات الولابٌة لتالفً حدوث األزمة أو الكارثة.
إجراء التدرٌبات الالزمة على المعدات استعدادا لمواجهة األزمة.
عمد ورش عمل تدرٌبٌة للعاملٌن بالكلٌة فً هذا المجال
تجهز وحدة األزمات والكوارث بؽرفة عملٌات مزودة بؤجهزة اتصال مناسبة.
مرحلة المواجهة واالحتواء(أثناء األزمة)
تنفٌذ الخطط المعدة مسبما الحتواء األزمة
تنفٌذ أعمال المواجهة واإلؼاثة بؤنواعها وفما لنوعٌة األزمة أو الكارثة.
تنفٌذ عملٌات اإلخالء عند الضرورة.
متابعة الحدث وتحدٌد اإلجراءات المطلوبة للتعامل معه من خالل وحدة األزمات والكوارث.
مرحلة ما بعد األزمة
حصر الخسابر البشرٌة والمبانً واألجهزة
تمٌٌم اإلجراءات التً ت َّم اتخاذها للتعامل مع الكارثة خالل مرحلة المواجهة واالحتواء.
توثٌك الحدث وتمدٌم التوصٌات والممترحات الالزمة ،لالستفادة منها فً تطوٌر الخطط وفما
للمستجدات.
التؤهٌل وإعادة البناء والحماٌة من أخطار المستمبل المحتملة.
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تجهٌزات وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلٌة
ؼرفة عملٌات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بمعدات اتصال ( هاتؾ ثابت – جهاز السلكً –
حاسوب – طابعة –خط شبكة المعلومات العالمٌة"إنترنت").
إعداد رسم توضٌحً بمرافك ومنشآت الكلٌة ٌوضح المبانً والمرافك محددا علٌها شبكة اإلطفاء.
معدات و مستلزمات األمن والسالمة واإلسعافات األولٌة.
سجل األزمات توثك به الكلٌة كل الموالؾ التً تعتبرها أزمات أو كوارث وٌكون بمثابة ذاكرة للكلٌة.
وضع اللوحات اإلرشادٌة التوضٌحٌة الالزمة داخل مبانً الكلٌة.

سيناريوهات مجابهة الأزمات والكوارث المختلفة
تعتمد سٌنارٌوهات التعامل مع األزمات والكوارث على نوع األزمة وظروفها واألخطار المتولعة
منها .هنان عدة سٌنارٌوهات للتعامل مع األزمات والكوارث المتولع حدوثها بالكلٌة ومن أمثلتها:

أوال –األزمات المتعلمة بالـطـالب:
 -1تسرٌب أسبلة االمتحانات
تجهٌز امتحان بدٌل وٌسلم مؽلما للجنة االمتحانات على أن ٌعاد تسلٌمه مؽلما للجنة الممتحنٌن فً
حالة عدم استخدامه.

أ -عند وصول المعلومة عن تسرٌب أحد االمتحانات لبل موعد االمتحان بولت:
االتصال بإدارة الكلٌة (عمٌد الكلٌة أو وكٌل الكلٌة للشإون العلمٌة أو ربٌس لسم الدراسة
واالمتحانات).
تموم إدارة الكلٌة بالتؤكد والتحري عن صحة المعلومة وتحدٌد المسإول عنها.
اتخاذ كافة اإلجراءات المانونٌة تجاه المسإولٌن عن تسرٌب أسبلة االمتحان.
ٌتم استخدام االمتحان البدٌل المحفوظ عند لجنة االمتحانات.

 -9أعمال الشؽب والولفات االحتجاجٌة والعنؾ الجامعً
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ال ٌتم التدخل األمنً إال فً حالة إخفاق إدارة الكلٌة فً التعامل مع األزمة.
ٌتم إؼالق األبواب الربٌسٌة للكلٌة لمنع خروج ودخول الطالب أو أي أشخاص من الخارج و سرعة
إبالغ إدارة الكلٌة والجامعة بالحدث.
إبالغ أعضاء وحدة األزمة والكوارث للتعامل والتفاوض مع الطالب.
العمل على احتواء األزمة بالتعاون مع اتحاد الطلبة
إعالم إدارة الكلٌة للتعامل مع األزمة فً حالة اإلخفاق فً حل األزمة.
تموم الوحدة باالشتران مع إدارة الكلٌة بتوثٌك الحدث ومنالشة األسباب التً أدت إلى حدوث األزمة
التخاذ التدابٌر الالزمة لعدم تكرارها.
 -3عدم وعً الطالب بالتعامل مع المعامل
وجود لوحات إرشادٌة بالمعمل لشرح كٌفٌة التعامل مع الكٌماوٌات واألجهزة الموجودة.
دعم المعامل بوحدة إسعافات أولٌة.
مرالبة تنفٌذ هذه اإلرشادات.
وضع عموبات رادعة على الطالب المخالفٌن لمواعد التعامل مع المعامل.
إجراء دورات تدرٌبٌة للطلبة على اإلسعافات األولٌة وسرعة التعامل مع الحوادث البسٌطة لحٌن
حضور الطبٌب.
فً حالة إصابة احد الطلبةٌ ،موم فنً المعمل وعضو هٌبة التدرٌس المشرؾ بالتعامل مع الحالة فً
حدود اإلسعافات األولٌة المتاحة وإخطار وحدة الكوارث واألزمات بذلن ،واالتصال بالمستوصؾ
الطبً إلسعاؾ الحالة.
ٌتم إخطار أسرة الطالب إذا تطلب ذلن
-4األزمات الصحٌة التً ٌتعرض لها الطالب (انتشار وباء)
إجراء الندوات التوعوٌة عبر (الزوم) أو عبر موالع التواصل ونشر الملصمات لتوعٌة الطلبة
والعاملٌن بالكلٌة بخطورة الوباء وطرق الولاٌة منه.
تموم الوحدة بتبلٌػ المستشفى أو الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع الحاالت
المصابة فً حالة اكتشافها بالكلٌة.
فً حالة ظهور إحدى أو بعض الحاالتٌ ،تم عزلهم فً مكان خاص وتموم وحدة األزمات والكوارث
بإؼالق هذا المكان لحٌن التعامل معه من لبل الجهات الصحٌة المسإولة.
ال ٌتم إدخال أي طالب مصاب بمرض معد لالمتحانات أو الدراسة إال بعد ثبوت خلوه من المرض
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إبالغ إدارة الكلٌة التخاذ الالزم تجاه الطالب وخاصة فٌما ٌختص باالمتحانات

ثانٌا  -أعـضـاء هـٌـبـة الـتـدرٌـس
العنؾ بٌن الطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن
العمل على تنمٌة الطالب وتدرٌبهم على السلون االجتماعً وذلن بإجراء محاضرات توعوٌة عن
طرٌك األخصابٌٌن االجتماعٌٌن.
حث الطلبة على االشتران فً النشاطات الرٌاضٌة وتنمٌة هواٌاتهم
 -9إضرابات أعضاء هٌبة التدرٌس:
إعالم إدارة الكلٌة بؤسباب اإلضراب أو االعتصام (سٌاسٌة/التصادٌة/تعلٌمٌة) التً لد تإدى لحدوث
األزمة ومحاولة وضع حلول لها.
السعً مسبما لحلحلة اإلضراب بالحوار مع نمابة الكلٌة
على إدارة الكلٌة نمل تفاصٌل اإلضراب والتعامل معه إلى الجهات األعلى.

ثالثا  -الـمـبـانـً والـمـنـشـآت
بعض من الحاالت التً ٌستلزم التعامل معها ومعالجاتها تتمثل فً نمص إضاءة األبنٌة التعلٌمٌة
نتٌجة لسوء التصمٌم ؛تسرب ؼازات ضارة من المعامل المختلفة بالكلٌات واحتمال حاالت اختناق
؛حرٌك بمبانً الكلٌة أو معمل من المعامل أو لاعة أو مكتب ؛ تعطل أحد المصاعد الموجودة بالكلٌة
وبداخله أشخاص ؛ وجود مواد كٌمٌابٌة أو بٌولوجٌة خطرة ؛وجود أسالن كهرباء دون ؼطاء فً
أماكن تجمع الطالب والعاملٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس ؛ انهٌار جزء من مبانً الكلٌة.

 -1مخاطر عدم التخلص اآلمن من المخلفات:
تشكٌل لجنة لها خبرة للتعامل والتخلص من المخلفات.
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توعٌة وتدرٌب العمالة الفنٌة على كٌفٌة التخلص من المخلفات.
 .9حزيق في أحد المعامل أو المكاتب بالمبنى و خطخ اإلخالء
إن مواجهة األزمات و الحاالت الطاربة سواء باالستعداد لها أو التعامل معها إذا ما حدثت ٌضع على
كاهل لجنة األزمات والكوارث بالكلٌة العبء األكبر لضمان توفٌر الحماٌة الشاملة لألفراد و والمبانً.

أهذاف الخطة
 مؽادرة كل شخص المبنى بؤمان والتوجه إلى نمطة التجمع المتفك علٌها.
 وجود إجراءات إلخالء آمن لألفراد الذٌن ال ٌستطٌعون استخدام الدرج.
 تفمد شاؼلً المبنى بعد إتمام عملٌة اإلخالء.
ػنبصز خطخ اإلخالء:
تتكون عناصر اإلخالء من منسمً الوحدة باأللسام وأعضاء هٌبة التدرٌس والطالب والعاملٌن.وٌتم
اختٌار منسمً األزمات والكوارث من بٌن الموظفٌن العاملٌن فً المبنى وٌكون دورهم األتً:

واججبد هنسقً لجنخ إدارح األسهبد والكىارث ثبألقسبم الؼلوٍخ








تحدٌد مكان الحرٌك.
المٌام بمكافحة الحرٌك بوسابل اإلطفاء المتوفرة بالمبنى
التؤكد من ؼلك النوافذ و األبواب و ذلن لمنع انتشار الحرٌك لبالً مكونات المبنى
التعاون مع الفرق المتخصصة التابعة لهٌبة السالمة الوطنٌة بإرشادهم إلى مكان الحرٌك
إرشاد شاؼلً المبنى إلى مخارج الطوارئ و نماط التجمع
نمل الوثابك المٌمة
تمدٌم اإلسعافات األولٌة لشاؼلً المبنى

أػضبء هٍئخ التذرٌس و الطالة والؼبهلٍن
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إٌماؾ العمل فورا
التهدبة و عدم االرتبان أو إثارة الذعر
عدم استخدام المصاعد الكهربابٌة
لطع التٌار الكهربابً و الؽاز إن أمكن عن المكان
إتباع الخرابط التً توضح مخارج الطوارئ و التوجه الى نماط التجمع
تنبٌه الطالب بعدم الركض حتى ال تمع إصابات بٌنهم
ممنوع الرجوع إلى المبنى مهما كانت األسباب

إجزاءاد اإلخالء



















عند تلمً تعلٌمات إخالء المبنى استجابة لحالة طاربةٌ ،جب أن:
ال تصاب بالذعر.
نفذ تعلٌمات المشرفٌن أو أعضاء هٌبة التدرٌس بالمبنى
ؼادر المبنى فورا بنظام عبر ألرب ممر مخصص لإلخالء.
أؼلك األبواب عند الخروج.
أؼلك جمٌع األجهزة الكهربابٌة إن كان الوضع ٌسمح بذلن.
ال تستخدم المصاعد
إتباع اللوحات اإلرشادٌة للتوجه إلى النمطة المخصصة للتجمع .وإن كانت نمطة/منطمة
التجمع ؼٌر آمنة أو مؽلمة نتٌجة لحالة الطوارئ ،توجه إلى نمطة التجمع البدٌلة.وتكون
مناطك التجمع محددة على مخطط المولع بالملحك ( : )1نماط التجمع بالكلٌة عند حدوث
الحرابك.
إتباع مسارات اإلخالء ومخارج الطوارئ المحددة على مخطط طوابك المبنى بالملحك (: )9
خرابط توضح مخارج الحرٌك ونماط إطفاء الحرابك باأللسام المختلفة بالكلٌة
إبالغ مشرؾ اإلنماذ التابع له بوجودن فً نمطة التجمع.
ممنوع العودة إلى المبنى إال بعد السماح لن بذلن من لبل المشرفٌن
ال تحاول إطفاء الحرابك إال إذا كنت مدربا على استخدام آلة اإلطفاء ،لكن ٌجب أن تبمى
دابما مستعدا لإلخالء.
مكافحة الحرٌك إذا أمكن باستخدام ألرب اسطوانة إطفاء مناسبة لنوع الحرٌك كما ٌلً:
اسحب مسمار األمان باسطوانة اإلطفاء.
وجه فوهة اسطوانة اإلطفاء إلى مكان الحرٌك.
اضؽط على الممبض لتشؽٌل اسطوانة اإلطفاء.
أو اتجغ التؼلٍوبد الوذونخ ػلى االسطىانخ.

االتصال بالجهات المختصة على األرلام التالٌة.

هٌبة السالمة الوطنٌة
فرع سوق الجمعة
02173220800
0214775557
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فرع طرابلس
1914444111
191

جهاز االسعاؾ والطوارئ

191

 -3تسرب ؼاز:






فصل المصدر الربٌسً للؽاز.
فصل المصدر الربٌسً للكهرباء.
فتح النوافذ واألبواب بالمبنى.
إخالء المبنى من الطالب والعاملٌن.
إبالغ وحدة األزمات والكوارث واإلدارة والجهات المسإولة فً نفس الولت (شركة
الؽاز/إدارة المطافا/اإلسعاؾ فً حالة حدوث إصابات).

 -4انهٌار جزء من مبانً الكلٌة:






إجراء صٌانة عامة لمبانً الكلٌة وعمل الترمٌمات الالزمة إذا لزم األمر.
الصٌانة الدورٌة للصرؾ الصحً والمٌاه بالمبانً والتؤكد من عدم وجود أي تسرٌب بهم.
شفط المٌاه من على األسطح بانتظام لمنع تراكمها على السطح مع عمل ما ٌلزم لعدم تراكم
المٌاه مرة أخرى.
إتباع لواعد األمن والسالمة المهنٌة لجمٌع األسطوانات المابلة لالنفجار بالمبنى.
عدم تركٌب معدات مٌكانٌكٌة أو أجهزة ثمٌلة على أسطح المبانً دون الحصول على موافمة
من إدارة المشروعات بالجامعة.

ب -خالل األزمة:
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إبالغ وحدة األزمات والكوارث وبدورها تموم بإبالغ عمٌد الكلٌة أو من ٌنوب عنه.
إبالغ إدارة الدفاع المدنً أو هٌبة السالمة الوطنٌة
إبالغ اإلسعاؾ إن لزم األمر.
إخالء المبنى بالكامل ولٌس جزء منه ) المرٌب من السموط(.
نمل األجهزة الهامة من المبنى بمدر المستطاع مع األخذ فً االعتبار أولوٌة التعامل مع
المعامل والمخازن التً تحتوى على مواد خطرة.
إحاطة الجزء المنهار بلوحات إرشادٌة لمنع االلتراب من المبنى إلى حٌن وصول الجهات
المختصة لعالج االنهٌار.

ج -بعد حدوث األزمة:





ٌتم توثٌك الحدث.
تمدٌم االلتراحات لتالفً االنهٌار فً المستمبل.
تشكٌل لجنة لدراسة سبب انهٌار المبنى وكٌفٌة عالجه.
تشكٌل لجنة لحصر الخسابر المادٌة.

-5تسرب أحد المواد الكٌمٌابٌة:
لبل األزمة:














االلتزام باإلجراءات الولابٌة وذلن بإلزام العاملٌن والطالب باستخدام المعاطؾ والكمامات
والنظارات واأللنعة الوالٌة والمفازات.
االمتناع عن تناول األطعمة والمشروبات والتدخٌن داخل المعامل واإلعالن ووضع صورة
تحذٌرٌة بذلن.
التوعٌة والتؤكٌد على مخاطر المواد المستخدمة وطرق الولاٌة لبل بدء التجارب.
تدرٌب وتؤهٌل الفنٌٌن والعاملٌن بالمعامل على التعامل مع المواد المستخدمة واالسعافات
األولٌة.
تنبٌه الطالب على عدم استعمال الماصة لسحب السوابل الكٌمٌابٌة بالفم مباشرة.
عدم استعمال أو وضع المواد المابلة لالشتعال لرب أي لهب أو سخان او تخزٌنها فً اماكن
سٌبة التهوٌة
وضع العالمات اإلرشادٌة الدالة على خطورة المادة الكٌماوٌة ونوع المخاطر التى تسببها
على زجاجات المحالٌل والكٌماوٌات.
وضع العالمات االرشادٌة والتحذٌرٌة الخاصة بالتخزٌن اآلمن للكٌماوٌات.
تزوٌد المعامل بصنادٌك مجهزة لإلسعافات األولٌة ووسابل سحب األبخرة والؽازات الضارة.
تزوٌد المعامل باألجهزة الالزمة إلطفاء الحرٌك تكون مناسبة للمعامل الكٌمٌابٌة.
توفٌر أحواض لؽسل العٌون ودش مابً لالؼتسال بعٌدا عن مصادر الكهرباء.
العمل على التخلص األمن للنفاٌات الكٌمٌابٌة.
إتباع إجراءات األمن والسالمة الخاصة بالمسم والتؼبهل هغ الوىاد الكٍوٍبئٍخ وفقب لّذالك.

أثناء األزمة:
 العمل الفوري على إٌماؾ مصدر التسرب والحد منه.
 فصل التٌار الكهربابً واإلخالء الفوري للعاملٌن والطالب الموجودٌن بالمكان.
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إذا كان التسرب بمكان مؽلك ٌتم ؼلك النوافذ واألبواب وإٌماؾ المراوح منعا النتشار الؽازات
واألبخرة ألماكن أخرى.
إطالق االنذار وإبالغ المسإولٌن باألمر.
تشؽٌل صنادٌك شفط الؽازات واألبخرة وتجمٌع المواد سواء باستخدام مواد ماصة مثل
االسفنج أو تجمٌع المواد داخل أكٌاس بالستٌكٌة أو عبوات بالستٌكٌة مع وضع هذه العبوات
داخل عبوات اكبر منها.
إزالة التلوث وإطفاء أي لهب أو حرٌك لد ٌنتج.
إجراء االسعافات األولٌة ألي إصابات لد تنتج وابالغ الجهات المسبولة لنمل المصابٌن
واتخاذ الالزم لعالجهم.

ج-ما بعد األزمة:





ٌوثك الحدث وٌتم عمل تمرٌر بالخصوص متضمنا االسباب وكٌفٌة حدوث هو ما نتج عنه من
خسابر وتمدٌم ممترحات لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
إبالغ وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلٌة.
مراجعة وتمٌٌم إجراءات األمن والسالمة داخل المعامل وتمٌٌم الحاالت واإلصابات.
مراجعة طرق وتخزٌن واستخدام المواد الكٌمٌابٌة داخل المعامل.

 -6انتشار األمراض المعدٌة نتٌجة للتعامل مع العٌنات البٌولوجٌة وحٌوانات التجارب:
أ-ما لبل األزمة:
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االلتزام باإلجراءات الولابٌة وذلن بالزام العاملٌن والطالب باستخدام المعاطؾ والكمامات
والنظارات واأللنعة الوالٌة والمفازات.
ٌمنع تناول األطعمة والمشروبات والتدخٌن داخل المعامل واالعالن ووضع صورة تحذٌرٌة
لذلن.
ٌمنع استخدام اجهزة النمال داخل المعمل
ارتداء المفازات الوالٌة داخل المعامل والتخلص منها بعد االنتهاء من التجارب ووضعها فً
المكان المخصص لذلن.
استخدام المطهرات والمعممات فً ؼسل األٌدي ومسح األسطح الملوثة نتٌجة لسحب العٌنات
أو الفحص مع مراعاة ترن المواد المطهرة لفترة طوٌلة تكفً للمضاء على الجراثٌم
والفٌروسات.
نشر الوعً بمخاطر العٌنات البٌولوجٌة وحٌوانات التجارب وضرورة التعامل معها بحذر
وكذلن تعمٌم العٌنات البٌولوجٌة المتبمٌة بعد االنتهاء من إجراء التحالٌل المعملٌة لضمان
منع انتشار األمراض.






توعٌة الطالب بضرورة التعامل مع االطباق البكتٌرٌة بحذر والحفاظ علٌها مؽلمة أثناء
مالحظة نمو العٌنات
وضع العٌنات البٌولوجٌة فً اكٌاس والتخلص اآلمن منها بالمحرلة.
توفٌر صندوق اإلسعافات االولٌة بالمعامل وتدرٌب العاملٌن على مكافحة العدوى وتطبٌك
إجراءات السالمة والصحة داخل المعامل
اعطاء النصابح للعاملٌن الذٌن ٌتعاملون باستمرار مع حٌوانات التجارب والعٌنات البٌولوجٌة
بضرورة اجراء الكشوفات الدورٌة لالكتشاؾ المبكر للعدوى.

ب -أثناء األزمة:






فً حالة االصابة بجروح ٌجب ؼسل الجرح بالماء لفترة ال تمل عن  5دلابك ومعالجته
بمواد مضادة للبكتٌرٌا ،ونمل المصاب إلى المستوصؾ بسرعة لتلمً العالج المناسب مع
كتابة تمرٌر ٌوضح الظروؾ وكٌفٌة اإلصابة.
فً حال انتشار عدوى أو تلوث فً معمل ماٌ ،جب اخالء المعمل وإزالة أثار التلوث وتطهٌره
بالطرق المناسبة وكذلن عزل العاملٌن به.
االتصال بفرٌك إدارة األزمات والكوارث وربٌس المسم المعنً لالتصال والتنسٌك مع الجهات
المسبولة لمنع انتشار العدوى.
جمع المعلومات التى ادت إلى انتشارالعدوى بؤسرع ولت ممكن لضمان النجاح فً السٌطرة
على العدوى.

ج-ما بعد األزمة:
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توثٌك الحدث وتمدٌم تمرٌر مفصل عن كٌفٌة ولوعه وأسبابه وما نتج عنه من خسابر وتمدٌم
ممترحات لمنع تكرار مثل هذا الحادث.
إبالغ وحدة إدارة األزمات والكوارث بالجامعة.
مراجعة وتمٌٌم إجراءات األمن والسالمة داخل المعامل وكذلن إعادة تمٌٌم خبرة العاملٌن
وتمٌٌم الحاالت واإلصابات وكذلن أداء الفرٌك.
مراجعة طرق تداول العٌنات البٌولوجٌة والتعامل مع حٌوانات التجارب والتخلص من
النفاٌات البٌولوجٌة.
الفحص الدوري للعاملٌن بالمعامل التً تحوي مثل هذه العٌنات والحٌوانات الكتشاؾ أي
عدوى مبكرا.

 -7مواجهة أزمة سرلة األجهزة الخاصة بالكلٌة:
أ -لبل األزمة:
 وضع آلٌة مناسبة للرلابة والحراسة بواسطة رجال أمن على مدارالٌوم.
 اخذ اذن كتابً من الربٌس المباشر فً حال اخراج جهاز او ادخاله
 والتنسٌك فً هذا الشؤن مع إدارة األمن بالكلٌة.

ب .أثناء األزمة:
 إبالغ وكٌل الكلٌة.
 إبالغ إدارة أمن الكلٌة بالسرلة.
 التحمٌك مع العاملٌن والمسإولٌن عن حراسة المكان.

ج .بعد األزمة:
 معرفة الثؽرات التً أدت لحدوث السرلة وتالفٌها.
 توثٌك الحدث وتمدٌم التوصٌات.
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