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Health and Safety measures in College of Medical
Rehabilitation

College of Medical Rehabilitation (CMRh) is located in the center
of Buraidah, 23 Km southeast Qassim University. and next to the Maternity
and Child hospital. The college is divided into three main buildings with
two main entrance.

Building (A)

Building (B)

 Ground floor consists of (10) offices, meeting room,
W.C., Archive, Student club and Lab.
 First floor consists of (8) laboratories, (2) offices,
Staff members office, Control-room and W.C.

 Ground floor consists of (10) offices, copy center,
Clinic, sport activities room, W.C., Library, reading
room and prayer room.
 First floor consists of (5) Class rooms, (2) Staff
members offices, (3) laboratories and Reading
room.
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Building (C)

 Ground floor consists of (4) class rooms, Cafeteria
and Laboratory
 First floor consists of (5) Class rooms and W.C.

First: Emergency exits guide

There are six emergency exits, two main assembling area and one
secondary assembling area distributed on the CMRh three buildings.
Building (A)
 It includes two emergency exits that meet the safety measures’
standard.

Exit door
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 Sample of the announced college emergency exit diagram

 Sample of assembling points
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 Sample of the announced emergency exit diagram on one of the
offices’ door.

Building (B)
 It includes two emergency exits that meet the safety measures’
standard.

 Sample of the announced college emergency exit diagram
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 Sample of the announced emergency exit diagram on one of the
class rooms.

Building (C)
 It includes two emergency exits that meet the safety measures’
standard.

Emergency Exit to roof
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 Sample of the announced college emergency exit diagram

 Sample of the announced emergency exit diagram on one of the
laboratories
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Second: Security and safety measures:

 CMRh has evacuation plan- Appendix (1)
 CMRh buildings is equipped with extinguishers, fire blankets and
first aid boxes that are distributed allover the three building
Building (A)
 It has (12) extinguishers, (2) blankets and (3) first aid boxes

Building (B)
 It has (7) extinguishers, (2) blankets and (2) first aid boxes

Building (C)
 It has (11) extinguishers, (2) blankets and (4) first aid boxes

8

 Covid-19 Safety precautions
1. Inspection site at college entrance

2. Sample of Social distancing
 College entrance

 Library and reading room
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 Student affairs office

 Cafeteria

 Class room
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 Waiting sites

3. Covid-19 safety instructions
All instructions are announced on the college advertising board.
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Third: Safety Instructions for Laboratories

 Laboratory precautions and safety instructions are announced on
each lab. advertising board

 Sample of Covid-19 Instructions
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 Sample of Social distancing
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Fourth: Waste management Procedures

 Ordinary wastes
All ordinary waste products are disposed on a daily bases at night by
university janitor

 Papers and old clothes
There is a recycle container which is managed by Al Ber association,
where an appointment is set and the papers are collected
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 Medical Waste:
Medical waste products are disposed at the end of every week by
university medical city.
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Fifth: Health and Safety measures training

 Laboratories safety training:
Staff members in-charge of laboratories are responsible for announcement
of lab safety instruction and ensuring their fulfillment
- The instructor of the course is the one responsible for determination
of the lane safety measures and instructions. He explains it to both
the technician and students at the beginnings of the course. It is also
announced on the advising board. Instructors always receive training
on the equipment and its safety instructions from the supplying
company.
 General Safety training:
- Staff members, students and employ are trained on evacuation plan
by the college safety unit
- College Infection committee is responsible for announcement of
Covid-19 safety measures and ensure the everyone is fulfilling them
 Basic life support (BLS):
- Most of Staff members are trained on the Basic life support (BLs) as
part of acquiring their Physical therapy license
- Students are trained on Basic life support (BLs) as part of Emergency
and first aid course HLTH 442
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Appendix (1):

College of Medical Rehabilitation
Evacuation plan
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English Description:

College of medical rehabilitation evacuation plan document:
 First part: Contains general information about the college,
definition of terms and objectives of emergency plans.
 Second part: Contains detailed description of procedures,
instruction and evacuation groups and their job description.
 Third part: Steps for application of evacuation and the name of the
responsible person and her duties.
 Fourth part: is the appendix which contain general data about the
college population (numbers and distribution) in addition to college
evacuation diagram.
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خطة اإلخالء
معلومات كلية التأهيل الطبي ببريدة للطالبات:
تقع وسط مدينة بريدة على بعد ( )23م جنوب شرق جامعة القصيم تقع بجانب مستشفى الوالدة واألطفال
وتنقسم الكلية الى ( )3مباني رئيسية كالتالي:
مبنى (أ) ارض ي ويشمل ( )10مكتب اداري ( )1قاعه اجتماع ( )1مطبخ ( )1غرفة كهرباء ( )1مكتبة ( )1غرفة
قراءه ( )1مصلى
مبنى (ب ارض ي) ويشمل ( )10مكاتب إدارية ( )1مركز تصوير ( )1عيادة طبية ( )1قاعه أنشطة رياضية ()1
نادي طالبي ( )1معمل
مبنى (أعلوي) ويشمل ( )5قاعات ( )2مكتب أعضاء هيئة تدريس ( )3معمل ( )1غرفة قراءه
مبنى (ب علوي) ويشمل ( )8معامل ( )2مكتب ( )1مكتب أعضاء هيئة تدريس ( )1كونترول
مبنى (ج ارض ي) ويشمل ( )1معمل ( )1كافتيريا ( )4قاعات دراسية
مبنى (ج علوي) ويشمل ( )5قاعات دراسية مرفق ( )1كشف تعداد عمليات اإلخالء
وسائل اإلنذار :يوجد في املبنى كاشفات دخان الية تغطى جميع األدوار ومربوطة بأجراس اإلنذار وكواسر
الزجاج بلوحة تحكم بموقع من املبنى
وسائل اإلطفاء :يوجد طفايات حريق (من نوع بودرة وثاني أكسيد الكربون) موزعة على جميع املعامل
واملختبرات واالدوارواملمرات وكذلك يوجد مضخات مياه الحريق وصناديق خراطيم املياه
مخارج الطوارئ :يوجد باملبنى عدد كافي من مخارج طوارئ عددها ( )8مخارج قاط التجمع.
مو اقع التجمع :يتم تحديدها على مخطط املبنى الرئيس ي وهي :عدد ( )3مو اقع رئيسية وعدد ( )1موقع
ثانوي.
منطقة الفرزالطبي :تقع منطقة الفرزالطبي مام البوابة الرئيسة بجانب نقطة التجمع األولي وذلك لسهول
دخول سيارات اإلسعاف مرفق ( )2مخطط الكلية.
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قائمة التعريفات ألهم املصطلحات الواردة هذه الخطة
 اإلخالء) ) Evacuationهو نقل األشخاص العاملين من األماكن املعروضة أو التيتعرضت ألخطارالحروب والكوارث والطوارئ املختلفة (طبيعية ـ صناعية ـ حربية ..الخ) إلى أماكن آمنه.
 املنطقة اآلمنة أو منطقة اللجوء) (Refuge Areaهي منطقة بنهاية مسار الخروج محمية من وصول آثارالناربحيث تكون معزولة عن املناطق األخرى في املبنى من خالل عوازل مقاومة للحريق بما ال يقل عن ساعة.
 مسالك الهروب ) (Means of Egressوهي الطريق اآلمن الذي يسلكه الشخص للهروب من املبنى ملكان يجدفيه األمن والساملة ،وهي مسارات االنتقال التي يسلكها شاغلو(العاملين) املبنى لالنتقال من أية نقطة في حتى
الوصول إلى الهواء الطلق خارج املبنى أو إلى أي مكان آمن.
 مخاطرة أو مصدر الخطر ) (Hazardمصدر أو حالة أو فعل محتمل أللذى قد يؤدي إلى إصابة أو مرض أوأذا أو تلف ممتلكات أو ربما ال ش يء وجمعها مخاطرات ( )Hazardsال مخاطر.
 الخطر)(Riskوهو عبارة عن مجموع احتمالية وقوع الخاطر) (Hazardمع درجة شدة اإلصابة التي تتسبببها الحادثة وجمعها مخاطرأو أخطار(.(Risks
أهداف خطة عمل حاالت الطوارئ ()Emergency Action Objectives
قائمة ببعض أهم أهداف إعداد خطة عمل لحاالت الطوارئ
 التجهيزواالستعداد لحاالت الطوارئ. تفقد جاهزية العاملين في املنشأة التباع تعليمات السالمة فيما يتعلق بخطة عمل حاالت الطوارئ. التأكد من وجود إجراءات واضحة إلخالء آمن للجميع بما في ذلك ذوي اإلعاقة. التأكد من تفقد شاغلي(العاملين) املبنى بعد إتمام عملية األخالء ومغادرتهم للمبنى بأمان. إعداد أفراد من شاغلي (العاملين) املبنى وتكليفهم بمهام تضمن تحقيق أهداف خطة عمل حاالتالطوارئ.
خطة إخالء مبنى كلية التأهيل الطبي في حالة الطوارئ
 -1إجراءات اإلخالء ((Evacuation Procedures
تعتمد نجاح خطة اإلخالء على التعاون بين كافة األطراف ،كما تعتمد على مدى تدريب ومعرفة فريق إدارة
السالمة واملخاطر وكذلك فريق إدارة خطة اإلخالء املعني بحاالت الطوارئ وخطط اإلخالء لكيفية التعامل
املبكر والفعال ملواجهة واحتواء الضرر .كذلك تعتمد على الوسائل وإلجراء ات واملعدات التي يجب توفرها
من أجل املساهمة في إنجاح خطة اإلخالء في حاالت الطوارئ.
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 -2تعليمات اإلخالء )(Evacuation Instructions
 يتم إشعارشاغلي املبنى بضرورة إخالئه عن طريق وسائل اإلعالن حال الطوارئ املوضحة في هذا النموذجمرفق(.)A
 عند سماع جرس إنذار الحريق أو تلقي تعليمات إلخالء املبنى عن طريق أحد وسائل اإلعالن عن حالةً
الطوارئ املوضحة في هذا النموذج ،يجب على جميع شاغلي املبنى (عاملين وطالب وزوارومارة) إخالؤه فورا
ً
والتوجه إلى نقطة التجمع املحددة مسبقا من خالل اتباع مسالك الهروب.
ً
 يجب على شاغلي املبنى أيضا أن يتأكدوا من تقيد زوارهم بإجراءات اإلخالء املذكورة في هذا النموذجومغادرة املبنى مع جميع املوجودين فيه.
 ينبغي تعريف العمال املتعاقدين باإلجراءات املذكورة هنا .ويجب عليهم مغادرة املبنى (املنشأة) عندسماعهم استخدام أي من وسائل اإلعالن عن حالة الطوارئ املوضحة في النموذج.
 -3واجبات فريق إدارة خطة اإلخالء )(Evacuation Plan Team Duties
ً
يجب فورا عند اإلعالن عن حالة الطوارئ تفعيل فريق أو فرق إدارة خطة اإلخالء والبدء بعملية اإلخالء من
خالل.
 التواجد في املبنى أو الطابق املعني وإرشاد شاغلي املبنى إلى طريق مسالك الهروب
 رفع الروح املعنوية وتهدئة شاغلي املبنى وتقديم اإلسعافات األولية حسب الحاجة وإمكانية الوضع
 التأكد من مغادرة كافة شاغلي املبنى أو الطابق.
 املساعدة في عد شاغلي املبنى الهرابين إلى واملتواجدين في نقطة التجمع أو اإلخالء.
 في حالة الحريق ،مكافحته ومساعدة فرق اإلطفاء حسب احتياج وتوجيهات فرق اإلنقاذ املتخصصة.
املهام املسئولية :ألجل توفير الحماية الالزمة للعاملين باملنشأة من أي خطر وكذلك إيجاد الطريقة املثلى
إلخالئهم وتحديد املهام واملسئوليات للعاملين في عملية االخالء
مجموعة السالمة (املتابعة الدورية لنظام السالمة باملباني):
 .1تتولى هذه املهمة مشرفات السالمة بمباني الكلية وتكون لها رئيسة تقوم بالتوجيه والقيادة
 .۲متابعة كل ما يشكل خطرا على الطالبات واملوظفات حتى يتم تأمين الحماية لهن وإزالة الخطر.
 .٣متابعة صيانة أدوات السالمة باملوقع والتأكد من جاهزيتها نظام اإلنذارومخارج الطوارئ باستمرار.
 .4طلب لوحات إرشادية ووسائل تعليمية وملصقات توجيهية تعبرعن عمليات اإلطفاء واإلخالء
 .5وفي حالة الطوارئ يقومون بمساندة مجموعة األخالء في عملهن.
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مجموعة اإلنذار(عند وقوع الحريق):
تقوم مجموعة اإلنذار بتشغيل أجرس اإلنذار عند مالحظة الدخان أو رائحة الحريق ثم إبالغ الدفاع املدني
على الرقم ( )۹۹۸وإغالق التيارالكهربائي ومحابس الغازاملركزي و إبالغ مديرإدارة السالمة بالجامعة وغرفة
العمليات والتحكم بالحادث وفتح األبواب الرئيسية لتسهيل دخول سيارات الدفاع املدني واإلسعاف وتهيئة
األماكن الخاصة بمو اقع التجمع وتأمينها باالحتياطات الضرورية ،وتكون لها رئيسة تقوم بالتوجيه
والقيادة.
مجموعة اإلخالء:
تتكون مجموعة من رئيسة تقوم بالتوجيه والقيادة وأربع موظفات أو أكثرحسب مساحة املبنى ويتمثل عمل
كل عضوة من هذه املجموعة بإخالء املتواجدات في الجهة املسؤولة عنها وتوجيههن إلى مخارج الطوارئ
ونقاط التجمع املوجودة خارج املبنى والتأكد من عدم وجود محتجزين وكل دور مسؤولة عنه عضوتين وكل
عضوة مسؤولة عن جهة من الجهات.
الدوراألرض ي (مباني أ ،ب ،ج) :يتم اإلخالء عن طريق مخارج الطوارئ.
الدوراألول (مباني أ ،ب ،ج) :يتم اإلخالء عن طريق الساللم إلى السطح أو الدوراألرض ي
(مرفق مخطط االخالء).
مجموعة اإلطفاء:
تتكون مجموعة اإلطفاء من أربعة أشخاص وتكون لها رئيسة تقوم بالتوجيه والقيادة ومهمة هذه املجموعة
هي التعامل مع الحريق بجميع الوسائل املمكنة واملتاحة إلخماد الحريق حسب تصنيف الحريق حتى وصول
فرقة الدفاع املدني ومباشرة الحادث.
مجموعة اإلنقاذ:
تقوم هذه املجموعة بمساعدة املصابات واملحتجزات وإخراجهن خارج املبنى وتقديم اإلسعافات األولية لهن
حتى وصول سيارات الهالل األحمر وهذه املجموعة مقسمة على أدوار املبنى ولها رئيسة للتوجيه والقيادة
ومتخصصة في اإلسعافات األولية وكذلك تقوم هذه املجموعة بالتأكد من عدد املوظفات والطالبات
والعامالت حتى ال يكون هناك موظفة أو طالبة أو عاملة محتجزة داخل املبنى.
يكون عمل هذه املجموعة في وقت واحد وكل مجموعة ال تقوم إال باملهام املناطة بها ويستمر عملها حتى
وصول فرق الدفاع املدني التي سوف تتكفل بجميع املهام والواجبات.
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 -4واجبات باقي العاملين ((Other Staff Duties
عند املعرفة بوجود حالة طوارئ حسب وسائل اإلعالن عن حالة الطوارئ املوضحة في هذا
النموذج ،فإنه يجب:
ً
* إيقاف العمل فورا والتحلي بالهدوء وعدم االرتباك.
* عدم تجاهل وسائل اإلعالن عن حالة الطوارئ املوضحة في هذا النموذج.
* إغالق األبواب والنو افذ عند الخروج إن كان الوضع يسمح بذلك
* إغالق جميع األجهزة الكهربائية إن كان الوضع يسمح بذلك.
ً
* مغادرة املبنى فورا بنظام عبرأقرب مسلك هروب مخصص لإلخالء.
* التوجه إلى املنطقة املخصصة للتجمع أو اإلخالء ،وإن كانت منطقة التجمع غيرآمنة أو مغلقة نتيجة لحالة
الطوارئ يجب التواجه إلى منطقة التجمع البديلة.
* إبالغ ممثل السالمة أو ممثل فريق إدارة خطة اإلخالء الذي تتبع له بوجودك في نقطة التجمع.
* تنفيذ تعليمات مشرفي أو ممثلي السالمة املخاطرأو فريق إدارة خطة اإلخالء.
* عدم العودة إلى املبنى إال إذا صدرعن إدارة السالمة واملخاطر(أو املخولة) ما يفيد بأن
ً
الوضع قد أصبح آمنا .إن توقف جرس اإلنذاريعني أن الحالة الطارئ قد انتهت.
 -5كيفية التصرف في حالة الحريق ()In case of Fire
وهذا التصرف ينطبق على إدارة السالمة واملخاطر ،وممثلي السالمة ،أو فريق دارة خطة اإلخالء
وكافة العاملين أو شاغلي املبنى:
* من املهم التحلي بالهدوء وعدم االرتباك.
* كسرجرس إنذارالحريق لتشغيله في حالة لم يتم تفعيل اإلنذارآليا.
ً
* إبالغ إدارة السالمة واملخاطرفورا على رقم الطوارئ املوضح في هذا النموذج.
* مكافحة الحريق إذا أمكن باستخدام أقرب طفاية حريق مناسبة لنوع الحريق.
* التأكد من أن املكان املتواجد فيه ال يشكل خطورة عليك و أنه باستطاعتك الهروب إذا انتشرالحريق.
* في حالة أنه تمت محاصرتك بالحريق ولم تستطع الخروج ،فإنه يجب اتباع التالي:
 البقاء داخل الغرفة  /املكتب وغلق األبواب. غلق ما تحت الباب وحوله بقماشة مبلله تمنع دخول الدخان.ً
 البقاء منخفضا ألن سلوك الحريق ينتشرلألعلى. تغطية الفم بواسطة قماشة مبللة. البقاء قدراإلمكان قرب إحدى النو افذ. -استخدام وسيلة لإلشارة إلى فرق اإلنقاذ بالتواجد في هذا املكان من خالل النافذة.

23

طريقة التنفيذ:
-1

-2

-3

-4
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عند وقوع الحريق تقوم مجموعة اإلنذاربإبالغ الدفاع املدني على الرقم ( )۹۹۸وتشغيل اإلنذارومناداة
املتواجدات بإخالء املبنى وإغالق التيارالكهربائي و إبالغ مديرإدارة السالمة وغرفة العمليات والتحكم
بالحادث.
فتح أبواب املوقع لتسهيل دخول سيارات الدفاع املدني واإلسعاف وإخالء الطريق لها ،وتقوم فرقة
اإلخالء بإخالء املتواجدات عن طريق مخارج الطوارئ على إن يتواجد في الدور األرض ي ( )4أشخاص
موزعين على جميع األقسام وعدد ( )4أشخاص مسئولين عن الدور األول موزعين على جميع أقسامه
ويقومون بفتح األبواب وتنظيم عملية اإلخالء فيها منعا لحدوث ازدحام مع توجيه املتواجدات باملوقع
إلى نقاط التجميع املوجودة خارج املبنى واملحدودة مسبقا على مخطط املبنى.
إخالء املوقع والتأكد من عدم وجود محتجزات أو مصابات وذلك بالبحث وسؤال مديرة اإلدارة ورئيس
القسم عن اكتمال عدد املوظفات والطالبات والعامالت في نقاط التجمع ،وفي هذا اإلثناء تقوم فرقة
اإلطفاء بإطفاء الحريق ومحاولة السيطرة عليه باستخدام الوسائل املناسبة واملتاحة من طفايات
حريق وخراطيم مياه للحد من انتشاره حتى وصول فرق الدفاع املدني ومباشرة الحادث وعلى مجموعة
اإلنقاذ العمل على نقل املصابين خارج املبنى املنطقة الفرز الطبي وتقديم املساعدة األولية لهم حتى
وصول سيارات الهالل األحمرونقلهم إلى املستشفى.
يكون عمل هذه املجموعات في وقت واحد وكل مجموعة تقوم باملهام املناطة بها ويستمر عملها حتى
وصول فرق الدفاع املدني والهالل األحمرالتي سوف تتكفل بجميع املهام الواجبات.

تنبهات
التحلي بالثبات االنفعالي ،التفكير املتزن والتصرف بحكمة وهدوء بحسب تقديرك للوضع قبل إطالق
جرس إنذارو إبالغ الدفاع املدني بطلب على الرقم  ۹۹۸فورا.
البعد عن منطقة النار واملواد واألجهزة التي قد تساهم في انتشار الحريق ۔ بإمكان الشخص مكافحة
النار بالوسائل املتوفرة لديه (طفاية حريق ،خرقه مبلولة ،أو أي وسيلة أخرى مناسبة ،مع الحذر! ال
تحرك املاء باتجاه أجهزة كهربائية)
محاولة تقليل مساحة الحريق حتى يتم احتوائه مع التأكد أن الطفاية مناسبة للمواد املحترقة وتعمل
بشكل جيد ومعرفة كيفية استخدامها
إذا لم يكن التأكد من إمكانية أو قدرة الطفاية على إخماد الحريق فعليك مغادرة املنطقة واعالم
املتواجدات لك بان يخلوا البناية وان يبتعدن عن مكان النار ،من املفضل إغالق كل األبواب في طريقك
للخروج بدون إقفالها
إذا عصبة الرؤية من كثافة الدخان فاألفضل إخالء املبنى مباشرة (بطريقة الزحف وتفحص األبواب
في ظهراليد فيما إذا كانت حارة قبل فتحها).
وضع قطعة قماش مبللة باملاء على الفم واألنف للحد من استنشاق الدخان
ترك املبني واالبتعاد عن طريق عمليات الطوارئ والتوجه الى منطقة للتجمع و إبالغ رجال الدفاع املدني
عن األشخاص املحصورين باملبنى.
البقاء في الخارج إلى حين إعالن السلطات املختصة بأن دخول املبنى أصبح آمنا.
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خطة مواجهة الحرائق
سبب الحريق:
-1ماس كهربائي - 2موقد غاز- 3مواد كيماوية مشتعلة - 4تطايرالنيران من منازل قريبة
الهدف من الخطة- 1 :مكافحة الحريق ومنع انتشاره - 2إنقاذ األرواح - ۳إنقاذ املبنى
خطوات العمل:
 .1دق جرس اإلنذارفي حال عدم عملة بشكل تلقائي املسؤولة هي :هاجرالعتيق وفي حال غيابها :حصة
املشيقح
 .2فصل التيارالكهربائي :املسؤولة هي :جوهرة الغماس وفي حالة غيابها :مريم الحربي
 .3موقع ورقم سويتش الكهربائي الذي تم فصله :.جوهره الغماس
 .4االتصال بالدفاع املدني :املسؤولة هي :هاجرالعتيق  -وفي حالة غيابها :جوهرة الغماس
( .5تبليغ اإلدارة) املسؤولة هي :جوهرة الغماس وفي حالة غيابها :هاجرالعتيق
 .6إخالء جميع حجرات املبني خاصة دورات املياه ،وتنظيم الخروج وتحديد أماكن التجمع وحصة
املتجمعات وتحديد الغياب ،ثم إخالء امللفات املهمة أن أمكن ،وهن :مريم العقيل ،نوف العشري،
ياسمين ،مشاعل الزعاق ،هدى السويد ،نوف الحصين ،دالل الحودى ،هال الحامد
 .7محاولة إطفاء الحريق باستخدام املادة املناسبة إلطفاء حسب نوع الحريق ،وهو مسؤولية جماعة
اإلطفاء وهن :جوهرة الغماس ،رنا الغماس
 .8االتصال باإلسعاف :املسؤولة هي :حصة الديحاني وفي حالة غيابها :خلود املعتاز
 .9تقديم اإلسعافات األولية تحت إشراف طبيبات وذلك عن طريق تكوين فريق عمل يقوم
باإلسعافات األولية ومعالجة سريعة لحاالت االختناق وتطهير الجروح والحروق وتضم جماعة
اإلسعاف :د .نهى عفيفي ،د .نهال السيد الرفاعي ،حصة الديحاني ،هند الدخيل وخلود املعتاز
 .10إنهاء اإلجراءات املطلوبة لتحويل املرض ى ألقرب مستشفى املسؤولة هي :د .نهى عفيفي وفي حالة
غيابها :د نهال

26

بيان بأسماء أفراد املجموعات
املجموعة

االسم

الوظيفة

مجموعة السالمة

جوهرة الغماس
هاجرالعتيق

متابعة إجراءات السالمة طوال العام

مجموعة االنذار

حصة املشيقح
هاجرالعتيق
نوف العشري
ياسمين

إطالق صافرات اإلنذارفي حالة الطوارئ
إخالء مكاتب إدارية مبنى (أ) الدروراألرض ي
إخالء املعامل مبنى (أ) الدورالعلوي

مشاعل الزعاق

إخالء مكاتب إدارية مبنى (ب) الدروراألرض ي

هدى السويد

إخالء مبنى (ج) الدورالعلوي

نوف الحصين

إخالء مبنى (ج) الدوراألرض ي

مريم العقيل

إخالء الطالبات وتوجيهم لنقاط التجمع.

سهام الحصين

تنظيم نزول الطالبات من الدرج

دالل الحودي

إخالء املعامل مبنى (ب) الدورالعلوي

هال الحامد

إخالء املعامل واملكتبة والنادي الطالبي مبنى
(أ)و (ب) الدروراألرض ي
استخدام طفاية الحريق عند الحاجة

مجموعه األخالء

مجموعة اإلطفاء

مجموعة اإلنقاذ
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جوهرة الغماس
أسماء الدليقان
رنا الغماس
د /نهى عفيفي
د/نهال السيد الرفاعي

طبيب
طبيب

خلود املعتاز
حصة الديحاني

ممرض
ممرض

مرفق ()1
كشف تعداد عمليات اإلخالء
القسم
مبنى (أ) الدور
األرض ي
مبنى (ب) الدور
األرض ي
مبنى (ج) الدور
األرض ي
مبنى (أ) الدوراألول
مبني (ب) الدوراألول
مبني (ج) الدوراألول
عدد طالبات
التأهيل الطبي
عدد املوظفات
املجموع الكلي
املتواجدين

عدد
املوظفين

عدد أعضاء
هيئة التدريس

16

2

16

1

5

عدد
الطالبات

عدد
العمالة

الوقت
املستغرق
لألخالء

مالحظات

120

0
4

4
7

41

14

90
80
118

6

408

**469

غي أوقات جائحة كرونا )( COVID-19وتم تخفيض اعداد الطالبات بما
**أقىص عدد يمكن تواجده يف الكلية يف ر
ر
االحيازات بجائحة اكرونا ))COVID-19
يتواكب مع اإلجراءات
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مرفق ()2
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