وحدة ضمان الجودة
ادارة االزمات والكوارث
تقرير تطبيق التجربة االحترازية األولى لخطة االخالء

تم توجيه رسالة الى اعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية النقل الدولي واللوجستيات في يوم الثالثاء الموافق ، 2102/4/2
على موقع وحدة ضمان الجودة  ،وموقع الكلية  CITLعلى موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك  ،ونصها كالتالي:
 .0انه سيتم اطالق جهاز االنذار في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ،وعليه يمنع خروج الطالب من
المحاضرات الموجودة بقاعات المبني قبل هذا الموعد لضرورة حضور الطلبة أيضا.
 .2نظرا ألن هذه هي التجربة األولى ،رجاء اتباع االرشادات والتوجيهات التي سيقوم بها مجموعة من العاملين
والطالب.
 .2ايقاف العمل فورا
 .4غلق باب المكتب او الفصل الدراسي
 .5اخذ المتعلقات الشخصية الخفيفة الثمينة ( )show – PC – Laptop Dataاو ماشابه
 .6اطفاء ازرار االنارة بالمكاتب او الفصول
 .7فصل التيار الكهربائي (المفتاح العمومي)  ،سيقوم به احد المتخصصين
 .8عدم استخدام المصعد
 .9التنبيه على الطالب بعدم الركض او الذعر حتى ال تقع اصابات  ،وتوخي الحذر والجدية
 .01التوجة الى مكان التجمع
 .00ال تعود الى المبنى بعد خروجك منه اي كانت االسباب حتى يؤذن لك.

يوم االربعاء الموافق  ، 2102/4/2تم تنفيذ خطة االخالء كالتالي:
-

تم اطالق انذار الحريق في تمام الساعة  02:21كما هو متفق عليه.

-

في سرعة توجه كل اعضاء فرق العمل في االماكن المتفق عليها  ،وحسب العالمات االرضية  ،واالخرى المتفق
عليها

-

وفق التنسيق المسبق تم مشاركة طالب الفترة الثامنه بقسميها العربي واالنجليزي كتطبيق عملي لهم في مادة
لوجستيات االزمات والكوارث

-

تم توجيه جميع شاغلي المبنى الى اماكن الخروج اآلمن

-

تم توجيه جميع شاغلي المبنى الى مكان التجمع

-

تم التعامل مع خراطيم االطفا ء (اخراجها  ،وادخالها مرة اخرى) للتأكد من فعاليتها وسالمتها

-

تم طلب االسعاف من العيادة الداخليه باالكاديمية  ،وقد تم تسجيل زمن الوصول في  4دقائق

-

احتاج احد االساتذة المتفرغين الى مساعدة في الخروج  ،وقد تم تقديم المساعدة له واخراجه من المبنى

-

تم حساب زمن االخالء والذي تم تحديده ب  7:55دقيقة

-

تم التأكد والتفتيش على المبنى بعد االخالء  ،للتأكد من خلوه التام  ،والتزام جميع شاغلي المبنى بالتعليمات الالزمة ،
وكذا التأكد من عدم مخالفة تعليمات السالمة .ومن ثم السماح للجميع بالعودة الى المبنى.

-

لوحظ أن مسئول الكهرباء لم يقم بفصل مفتاح الكهرباء الرئيسي العتقاده انه ال ضرورة لذلك حيث انها تجربه  ،وقد
تم توجيهه من قبل مرؤسية لتالفي هذا الخطأ في المرات القادمة.

-

هذا وقد تم االتفاق على تكرار خطة االخالء على االقل مرة كل فترة دراسية.

وهللا الموفق

