
 
  

 االستجابة لحاالت الطوارئ
 

 إجراءات االستجابة لحوادث الحريق .1

 في حالة نشوب حريق أو دخان، قم بتفعيل وتشغيل نظام إنذار الحريق على الفور في أقرب جهاز إنذار. ●

 بعد سماع إنذار الحريق ، قم بإبالغ مسؤول األمن والسالمة )كونه الشخص المسؤول عن حاالت الطوارىء(. ●

وم بإعطائهم عنوان المدرسة تق( على الفور و999باالتصال بخدمات الطوارئ )قوم مسؤولة األمن والسالمة تس ●
قوم مسؤولة األمن توالطابق ورقم الغرفة إن وجد وأي مخاطر أخرى في الموقع نفسه. بعد إبالغ خدمات الطوارئ، 

 والسالمة بإبالغ السلطة التنظيمية في قطاع التعليم التابع لدائرة التعليم والمعرفة.

لة نشوب حريق في غرفة غير مأهولة ، فحاول إغالق الباب لتقليل تصاعد الدخان والحرارة. ال تعرض نفسك في حا ●
 ألي خطر عند قيامك بذلك.

يمكنك المحاولة في إطفاء الحريق إذا كان بسيطاً وإذا كنت حصلت على التدريب للقيام بذلك. ال تعرض نفسك ألي  ●
 خطر عند قيامك بذلك.

خالء الموضحة في خطة الخالء الخاصة بالمدرسة وانتظر حتى تصل خدمات الطوارئ إلى مكان اتبع تعليمات ال  ●
 الحادث )الشرطة، السعاف، الدفاع المدني(.

قوم مسؤولة األمن والسالمة بتقديم توجيهات إضافية ومساعدة فريق خدمات الطوارئ بمجرد وصولهم إلى تس ●
 مكان الحادث.

 
 خطوات قبل الخالء

o  يرن جرس النذار يجب أن يتم إخالء المكان على الفورعندما 
o  لخالء المكان للطوارئتجنب الركض وخذ أقرب مخرج 
o أغلق األبواب أثناء مغادرتك 
o أغلق الكهرباء والمعدات الكهربائية أثناء الخالء 
o ال تستخدم المصاعد )إن وجدت( أثناء الطوارئ 
o تحذير اآلخرين الذين على وشك دخول المبنىإذا توقف إنذار الحريق ، تابع الخالء وقم ب 
o غادر المدرسة وتوجه إلى أقرب نقطة للتجمع 
o  خدمات الطوارئ في مكان الحادثموظفات اتبع تعليمات 
o ينبغي مساعدة  األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ومرافقتهم للخروج من المبنى 

 
 إجراءات الخالء في مدرسة ليوا الدولية للبنات .2

 
الغرفةرقم   (نقطة التجمع )ثالث نقاط تجمع ( 27-1مسار الخالء )المخارج  الصف (1-79) 

 (1نقطة التجمع عند البوابة الرئيسية ) 1رقم المخرج   )الدارة( 7إلى  1رقم الغرفة: 
 (4نقطة التجمع بالقرب من المرحلة االبتدائية البوابة ) 2رقم المخرج   9رقم الغرفة: 
 (4نقطة التجمع بالقرب من المرحلة االبتدائية البوابة ) 3رقم المخرج   10رقم الغرفة: 
 (4نقطة التجمع بالقرب من المرحلة االبتدائية البوابة ) 4رقم المخرج   11رقم الغرفة: 
 (4نقطة التجمع بالقرب من المرحلة االبتدائية البوابة ) 5رقم المخرج   12رقم الغرفة: 
 (4نقطة التجمع بالقرب من المرحلة االبتدائية البوابة ) 6رقم المخرج   8،13،14رقم الغرفة: 
 (4نقطة التجمع بالقرب من المرحلة االبتدائية البوابة ) 7رقم المخرج   15رقم الغرفة: 
 (4نقطة التجمع بالقرب من المرحلة االبتدائية البوابة ) 8رقم المخرج   16رقم الغرفة: 
 (4نقطة التجمع بالقرب من المرحلة االبتدائية البوابة ) 9المخرج رقم   18رقم الغرفة: 
 (4نقطة التجمع بالقرب من المرحلة االبتدائية البوابة ) 10رقم المخرج   19رقم الغرفة: 
رقم الغرفة: 

17،20،21،22،23،24،25،26 
 (4نقطة التجمع بالقرب من المرحلة االبتدائية البوابة ) 11رقم المخرج  

 (2نقطة التجمع بالقرب من مرحلة الروضة البوابة ) 14رقم المخرج   28الغرفة: رقم 
 (2نقطة التجمع بالقرب من مرحلة الروضة البوابة ) 15رقم المخرج   29رقم الغرفة: 
 (2نقطة التجمع بالقرب من مرحلة الروضة البوابة ) 16رقم المخرج   30رقم الغرفة: 
 (2نقطة التجمع بالقرب من مرحلة الروضة البوابة ) 17 رقم المخرج  31رقم الغرفة: 
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 (2نقطة التجمع بالقرب من مرحلة الروضة البوابة ) 18رقم المخرج   27،32،36رقم الغرفة: 
 (2نقطة التجمع بالقرب من مرحلة الروضة البوابة ) 19رقم المخرج   33رقم الغرفة: 
 (2بالقرب من مرحلة الروضة البوابة )نقطة التجمع  20رقم المخرج   34رقم الغرفة: 
 (2نقطة التجمع بالقرب من مرحلة الروضة البوابة ) 21رقم المخرج   35رقم الغرفة: 
رقم الغرفة: 

37،38،39،74،75،76،77،78 
 (1نقطة التجمع عند البوابة الرئيسية ) 22رقم المخرج  

رقم الغرفة: 
40،41،42،43،44،45,79 

 (2التجمع بالقرب من مرحلة الروضة البوابة )نقطة  23رقم المخرج  

رقم الغرفة: 
46،47،48،49،50،51،52،53 

 (2نقطة التجمع بالقرب من مرحلة الروضة البوابة ) 24رقم المخرج  

رقم الغرفة: 
54،55،56،57،58،59،60 

  25رقم المخرج  

رقم الغرفة: 
61،62،63،64،65،66،67 

  26رقم المخرج  

رقم الغرفة: 
68،69،70،71،72،73 

 (1نقطة التجمع عند البوابة الرئيسية ) 27رقم المخرج  

 
 االستخدام اآلمن  ألجهزة إطفاء الحريق .3

يمكن العثور على طفايات الحريق في ممرات المبنى واألروقة والمختبرات والغرف الميكانيكية والغرف الكهربائية  ●
 تكون موجودة ضمن صندوق بشكل ملحوظ. الخارجية. عادة ما يتم تثبيتها على الجدران أو

 ألقرب موقع لوجود مطفأة حريق في األماكن التي يتواجدون بها.الموظفات و الطالبات تأكد من معرفة  ●

 ألي نوع من مطفأة الحريق يمكنهم استخدامها لنوع معين من الحريق. الموظفات و الطالبات تأكد من معرفة  ●

 ايات الحريق المستخدمة أو التالفة.أبلغ مسؤولة األمن والسالمة عن طف ●

إذا كنت تستخدم مطفأة الحريق ، فال تعيدها إلى مكانها. أبلغ مسؤولة األمن والسالمة أو موظفي الصيانة عن  ●
 استخدام أي مطفأة فورًا.

 يجب استخدام طفايات الحريق من قبل األشخاص المدربين فقط. ●
 

 استخدام األبواب المقاومة للحريق والساللم .4

 صممت هذه األبواب بغرض مقاومة الحريق لفترة زمنية محددة ومنع انتشار الحريق والدخان والحرارة. ●

 يجب إبقاء هذه األبواب مغلقة دائًما ودون عوائق. ●
 

 حاالت احتراق المالبس .5

 تجنب الركض إذا كانت مالبسك تشتعل. ●

إلى مالبسك كي يتم إخماد الحريق في حال تواجد دشات السالمة في مكان قريب منك ، قم بتوجيه الدش  ●
 واطلب المساعدة الطبية إذا لزم األمر.

 .ROLLو  STOP، DROPفي حالة عدم توفر دشات السالمة ، اتبع التعليمات العامة الخاصة بـ  ●

 الحريق وقم برفع يديك عند وجهك للحماية من الحريق. إطفاءارم نفسك على األرض وتدحرج كي يتم  ●
 

 حاالت تسرب المواد الخطرة  .6

في حالة تسرب المواد الكيميائية / المواد الخطرة، تصرف فورًا ليقاف التسرب ومن أجل التجميع اآلمن للمواد  ●
 المسكوبة.

إذا كان االنسكاب يشكل أي مخاطر ويسبب إطالق غازات سامة، أو حريق، أو انفجار، فعليك إخالء المنطقة فوراً  ●
 وتأمينها بحواجز.

 تواصل مع مسؤول األمن والسالمة على الفور. ●
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(، والبالغ عن الموقع وتقديم معلومات المواد 999قوم مسؤولة األمن والسالمة باالتصال بخدمات الطوارئ )تس ●
 المنسكبة / الصادرة.

 و / أو االنسكابات.يجب إبالغ السلطة التنظيمية في قطاع التعليم التابع لدائرة التعليم والمعرفة بجميع المواد الخطرة  ●
 

 حاالت عطل البنية التحتية / المرافق .7
 في حالة انقطاع التيار الكهربائي .1

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، توفر المولدات أو البطاريات االحتياطية الطاقة لنظام النذار بالحريق وإضاءة مخرج  ●
 الطوارىء.

الكهربائية أو مصابيح الطوارئ التي تعمل بالبطارية في  ومع ذلك، من األفضل االحتفاظ بمخزون من المصابيح ●
 المدرسة.

 يلزم وجود عالمات احتياطية للبطارية ألبواب خروج الطوارئ. ●

 تحديد إذا كان انقطاع التيار الكهربائي سيكون لفترة طويلة في أقرب وقت ممكن. إغالق المدرسة لبقية اليوم. ●
 

 في حالة عطل المصعد .2

 مصعد مزوداً بهاتف الطوارئ المتصل بقسم الصيانة في المدرسة.يجب أن يكون كل  ●

إذا كنت عالقاً في أحد المصاعد، التزم الهدوء واستخدم هاتف الطوارئ. ال تحتاج لطلب رقم. سوف يرن تلقائياً عند  ●
 قسم الصيانة.

 إذا لم يكن المصعد يعمل بشكل صحيح، فأبلغ مسؤول األمن والسالمة أو موظفي الصيانة. ●
 
 في حالة حدوث انهيار. 3

 اتصل بمسؤولة األمن والسالمة على الفور. ●

 تأكد من عدم وجود شخص مصاب. ●

 ( وتأمين المنطقة.999يجب على مسؤولة األمن والسالمة االتصال بالطوارئ على الرقم ) ●

 االنهيار.يجب إبالغ السلطة التنظيمية في قطاع التعليم التابع لدائرة التعليم والمعرفة بجميع حاالت  ●
 

 الظروف الجوية السيئة )عاصفة رملية / عاصفة رعدية / ريح(  .8

مؤشر حالة الطقس غير المستقرة )عاصفة رملية / عاصفة رعدية / برد / ريح( يعطي إشارة على عدم استقرار  ●
 الطقس. قد تستمر أنشطة المدرسة بشكل عادي، ولكن يجب على مسؤولة األمن والسالمة مراقبة الموقف.

يتم إعطاء إنذار بوجود حالة من عدم االستقرار الجوي في المنطقة. كن مستعداً لالنتقال إلى مكان آمن إذا ازداد  ●
 األمر سوءاً. ابق في المنزل بعيداً عن النوافذ حتى انتهاء العاصفة.

 
 حاالت حدوث الزالزل والهزات األرضية .9

أرضية أو حدوث زلزال. عندما تشعر بهزة ألول مرة، تناول  لن يكون لديك الوقت الكافي لفعل أي شيء عند وقوع هزة ●
 أي غطاء موجود بالقرب منك وقم بتغطية وجهك ورأسك بذراعيك.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى الغطاء، فقم بتغطية وجهك ورأسك باستخدام يديك وثبِّت نفسك في زاوية داخلية  ●
ظ على مسافة خمسة أمتار على األقل من النوافذ لتجنب تطاير بعيداً عن النوافذ واألرفف والخزانات. حاول الحفا

 الزجاج عليك. حاول االبتعاد عن مصابيح الضاءة العلوية.

 ال تحاول الخروج للخارج. إذا كنت بالخارج وقت وقوع الزلزال، فابتعد عن المباني واألسالك العلوية أو أي مخاطر أخرى. ●

 إجراء خطة الخالء. احترس من الحطام الساقط واألسالك الكهربائية. عند إعطاء األمر لخالء المبنى، اتبع ●

إذا كنت تقود السيارة، خذ جانب الطريق وتوقف. تجنب العبور فوق الجسور وخطوط الكهرباء. ابق داخل السيارة  ●
 حتى تتوقف الهزة األرضية.

 كن مستعدا لهزات ارتدادية. ●
 

 ات المكتوبةحاالت تلقي تهديدات عبر الهاتف أو التهديد .10

 عليك أن تأخذ أي تهديد على محمل الجد. ●
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وم بعد ذلك بإخطار قسم تقسالتي قم بالبالغ الفوري عن الموقف إلى مسؤولة األمن والسالمة في المدرسة  ●
 (.999الشرطة )

 ستقوم الشرطة بتحديد وتقديم المشورة بشأن الجراءات األخرى التي يجب اتخاذها. ●

 (.999كتابيًا، فال تتعامل مع المراسالت بشكل أكبر. قم باالتصال بقسم الشرطة )إذا تلقيت تهديًدا  ●

إذا تلقيت تهديداً عبر الهاتف، ابق هادئاً ومهذباً، والحظ وقت المكالمة بالضبط وحاول كتابة الكلمات الدقيقة  ●
عن طريق طرح بعض للمتصل. اطلب من المتصل تكرار المعلومات. احصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات 

 األسئلة مثل:
o ما هي طبيعة التهديد )القنبلة، البيولوجية، وما إلى ذلك(؟ 
o أين هو موقعه؟ 
o كيف تبدو؟ 

 قم بالشارة إلى شخص آخر، إن أمكن، وكتابة مالحظة تشرح طبيعة المكالمة والتهديد المعلن. ●

المعلومات التي تحصل عليها لضابط  يمكن للشخص اآلخر بعد ذلك تنبيه مسؤولة األمن والسالمة. قدم جميع ●
 الشرطة عند وصولهم إلى المدرسة.

 
 حاالت التعامل مع األشخاص المشبوهين .11

 إذا رأيت شخصاً مشتبه به في المدرسة، فعليك إبالغ األمن و / أو مسؤولة األمن والسالمة على الفور. ●

 به أو تنقالته.قدِّم وصفاً كامالً للشخص، وما الذي كان يفعله أو آخر مكان وجد  ●

 سيقوم مسؤول األمن والسالمة بإبالغ قسم الشرطة للحصول على الدعم والرد الفوري. ●

 قم بتطويق المكان إذا أمكن، وحاصره في مكان آمن حتى تصل الشرطة. ●

 ستقوم الشرطة بإخراج األشخاص غير المصرح لهم بالدخول من المبنى، وإصدار تحذيرات لهم أو القبض عليهم. ●
 

 الحاالت الطبية وإجراءات الخالء في هذه الحاالت .12

 قم بالتواصل مع مسؤولة األمن والسالمة وطبيب المدرسة. ●

 اجعل الشخص المصاب مرتاًحا قدر المكان. ●

 ال تقم بتحريك الشخص المصاب أكثر مما هو ضروري وذلك من أجل الحفاظ على سالمته. ●

 كنتم مدربين على القيام بذلك.يمكنكم استخدم السعافات األولية في حال   ●

 تجنب القيام برش الماء على وجه المصاب الفاقد للوعي. ●

 ال تقم بإزالة األشياء التي قد تكون مضمنة في جلد الضحية أو جسمها. ●

 ( على الفور لطلب المساعدة الطبية.999لإلصابات أو الحاالت الحرجة، اتصل بخدمات الطوارئ ) ●

 ت إلى السلطة التنظيمية في قطاع التعليم التابع لدائرة التعليم والمعرفة.يتم إبالغ جميع هذه الحاال ●
 

 حاالت األمراض الوبائية .13

و  المعلمات/الموظفاتعرف على ارتفاع معدل الصابة باألمراض بين تت ةالمدرسة أول موظفممرضة كون تعادًة ما  ●
 أو بوجود مرض معد. الطالبات 

المدرسة على ممرضة حالة تدل على وجود مرض معد في فصولهم إلى البالغ عن أي المعلمات يجب على  ●
 الفور.

 المدرسة، يجب إبالغ الهيئة الصحية على الفور.ممرضة إذا تم التعرف على ارتفاع معدل الصابة بالمرض من قبل  ●

 ستصدر هيئة الصحة بعد ذلك تعليمات إضافية للتعامل مع الموقف. ●
 

 لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصةمتطلبات وقواعد إدارة الطوارئ  .14

قد يحتاج األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة إلى مساعدة إضافية أثناء الخالء في حاالت الطوارئ. حيث يمكن أن  ●
 يكون الشخص يعاني من ما يلي:

o  ضعف البصر 
o ضعف السمع 
o  صعوبة الحركة 



 
  

 االستجابة لحاالت الطوارئ

o  إعاقة ذهنية 
o حالة طبية خاصة مثل مشكلة في القلب أو حاالت الحمل 

 
 المتطلبات األساسية للتخطيط لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة في حاالت الطوارئ .15

 الدعم الشخصي

 يجب تقديم دعم شخصي للمساعدة في إجالء ذوي االحتياجات الخاصة في حاالت الطوارئ. ●

 المعلمات و الموظفات و الطالبات.قد يشمل ممثلي الدعم الشخصي  ●

أعضاء الدعم الشخصي وقم بتحديد أشخاص يحلون محل األعضاء األساسين حدد مجاالت العمل لكل عضو من  ●
 في حالة غياب أحد األعضاء.

 

 تقييم شخصي

يجب على المدرسة تقييم كل حالة معروفة من االحتياجات الخاصة لتحديد قدرات وقيود الشخص ، واستراتيجية  ●
ر نسخة من هذه الخطة لجميع أعضاء الدعم الخالء وأي مشاكل طبية ذات صلة. يجب توثيق ذلك في خطة وتوفي

 الشخصي.

االحتياجات الخاصة  اتذوللطالبات يجب على فريق الدعم الشخصي إجراء تدريب دوري على االستجابة للطوارئ  ●
على فهم ما يمكن توقعه في حاالت الطوارئ وتوفير الطالبات . سيساعد ذلك نوالشخص المسؤول عن رعايته

 ء فريق نظام الدعم الشخصية للتفاعل مع بعضهم البعض.وأعضاللطالبات الفرص 
 

 االحتياجات الخاصة القيام بما يلي: اتذوو الطالبات يتعين على أعضاء فريق الدعم الشخصي  .16

 فهم خطة االستجابة للطوارئ في المدرسة. ●

 تعلم كيفية التواصل مع فريق الدعم الشخصي. ●

الخاصة، واستخدم أي أدوات ضرورية مثل خطط االستجابة  تكون قادرة على توصيل تفاصيل حول احتياجاتهم ●
 الشخصية أو معدات الخالء أو المساعدات البصرية.

 
 إجراء االتصاالت وطرق التواصل .17

من الضروري التواصل مع الجهات المعنية عند وجود أي مخاطرأو تهديدات سواء بعد أو أثناء أو قبل إعالن حالة  ●
 الطوارئ

 المصطلحات المستخدمة حول المخاطر كي يتم إيصالها بشكل واضح إلى الجهات المعنية.يجب تعلم كافة  ●

 النشر والتعميم في الوقت المناسب والفعال أمر بالغ األهمية. ●

كون المتحدث الرسمي للمدرسة. يجب تدريب يتعيين وتدريب مسؤول األمن والسالمة لمدرسة يجب على كل  ●
. ينبغي عليهم بناء الثقة من خالل المشاركة الطوارئللعمل بفعالية في حاالت المتحدثين الرسميين ومصداقيتهم 

في جميع أنشطة اتصاالت إدارة الطوارئ. من خالل القيام بذلك، سيكون لديهم معرفة متعمقة بالمخاطر 
لحة والتهديدات وسيكون معروف لدى كل من أولياء األمور والجمهور ووسائل العالم والشركاء وأصحاب المص

 اآلخرين قبل حدوث حالة طوارئ فعلية.
 

 رقم التواصل الجهات المعنية

 997 الدفاع المدني

 998 االسعاف

 999 الشرطة

 7678883-03 هيئة الصحة

 7050800-03 هيئة البيئة

 7128000-03 البلدية
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1. Fire Response Procedure 

● In case of fire and/or smoke, activate the fire alarm system immediately at the nearest fire alarm pull 

station.  

● After hearing the fire alarm, notify the OSH Officer (being the Emergency officer).  

● The OSH Officer/Emergency officer will immediately contact emergency services (999) and provide the 

Entity name, address, floor, room number (if any), and any known special hazards at the location. 

Following notification of emergency services, the OSH Officer/Emergency officer will notify the 

Education sector regulatory authority (ADEK).  

● If the fire occurs in an unoccupied room, try to close the door to reduce the spread of smoke and heat.  

DO NOT take any unnecessary risks in doing this.  

● Only attempt to extinguish fire if it is trivial and you have been trained on the safe use of fire 

extinguishers. DO NOT take any unnecessary risks in doing this.  

● Follow the evacuation instructions outlined on the Entity evacuation plan and wait until emergency 

services arrive at the scene (Police, Ambulance, Civil Defense, etc.).  

● The OSH Officer/Emergency officer will give further directions and assist emergency services team as 

soon as they arrive at the scene.  

 

Steps before evacuation 

o When an evacuation alarm sounds, evacuation is required.  

o Walk, do not run, and evacuate to the nearest exit and evacuate the Entity.  

o Close doors as you leave.  

o Shut down electricity and electrical equipment while evacuating.  

o Do not use elevators (if existing) during a fire emergency.  

o If the fire alarm stops, continue the evacuation and warn others who may attempt to 

enter the building.  

o Leave the Entity and move to designated assembly areas.  

o Follow the instructions of emergency services officers at the scene.  

o Persons with special needs should be provided with all assistance required and an escort 

to assist their evacuation from the Entity.  
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2. Fire Evacuation Procedures at Liwa International School for Girls  

Evacuation Routes and their Assembly points according to the room numbers. 

Room Number (1-79) Grade Evacuation 

Route  

(Exits 1-27) 

Assembly point  

(3 Assembly pts) 

Room number:  1 to 7 

(Admin.) 

 EXIT # 1 Main Gate (# 1) Assembly point 

Room number:  9  EXIT # 2 Gate (#4 ) Grades Assembly point 

Room number:  10  EXIT # 3 Gate (#4 ) Grades Assembly point 

Room number:  11  EXIT # 4 Gate (#4 ) Grades Assembly point 

Room number:  12  EXIT # 5 Gate (#4 ) Grades Assembly point 

Room number:  8,13,14  EXIT # 6 Gate (#4 ) Grades Assembly point 

Room number:  15  EXIT # 7 Gate (#4 ) Grades Assembly point 

Room number:  16  EXIT # 8 Gate (#4 ) Grades Assembly point 

Room number:  18  EXIT # 9 Gate (#4 ) Grades Assembly point 

Room number:  19  EXIT # 10 Gate (#4 ) Grades Assembly point 

Room number:  

17,20,21,22,23,24,25,26, 

 EXIT # 11 Gate (#4 ) Grades Assembly point 

Room number:  28  EXIT # 14 Gate (#2) KG’s Assembly point 

Room number:  29  EXIT # 15 Gate (#2) KG’s Assembly point 

Room number:  30  EXIT # 16 Gate (#2) KG’s Assembly point 

Room number:  31  EXIT # 17 Gate (#2) KG’s Assembly point 

Room number:  27,32,36  EXIT # 18 Gate (#2) KG’s Assembly point 

Room number:  33  EXIT # 19 Gate (#2) KG’s Assembly point 

Room number:  34  EXIT # 20 Gate (#2) KG’s Assembly point 

Room number:  35  EXIT # 21 Gate (#2) KG’s Assembly point 

Room number:  

37,38,39,74,75,76,77,78 

 EXIT # 22 Main Gate (# 1) Assembly point. 

Room number:  

40,41,42,43,44,45,79 

 EXIT # 23 Gate (#2) KG’s Assembly point 

Room number:  

46,47,48,49,50,51,52,53 

 EXIT # 24 Gate (#2) KG’s Assembly point 

Room number:  

54,55,56,57,58,59,60 

 EXIT # 25  

Room number:  

61,62,63,64,65,66,67 

 EXIT # 26  

Room number:  

68,69,70,71,72,73 

 EXIT # 27 Main Gate (# 1) Assembly point. 
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3. The Safe Use of Fire Extinguishers Procedure 

● Fire extinguishers can be found in Entity corridors, hallways, laboratories, mechanical rooms, and outside 

electrical rooms. Usually they are mounted on walls or contained in clearly marked fire boxes.  

● Make sure staff and students know the location of the nearest fire extinguisher to their usual work area.  

● Ensure staff and students know which type of extinguisher to use for a particular type of fire.  

● Report missing, used/ discharged, or damaged fire extinguishers to the OSH Officer.  

● If you use a fire extinguisher, do not return it to its cabinet or bracket. Report the use of any 

extinguisher immediately to the OSH Officer and/or maintenance staff.  

● Fire extinguishers should ONLY be used by trained individuals.  

 

4. Use of Fire Doors and Stairways Procedure 

● Fire doors are specially constructed and designed to with stand fire for a specific length of time and 

prevent the spread of fire, smoke, and heat.  

● Fire doors must always be kept closed and unobstructed.  

 

5. Clothing Fires Procedure 

● If your clothing is on fire, do not run.  

● If safety showers are present nearby, get under the shower and let the water flow over burning clothes 

till the clothes are out of fire and ask for medical assistance if required.  

● Otherwise, and in case safety showers are not available, follow the universal instruction of STOP, DROP 

and ROLL.  

● Immediately drop to the floor/ ground and roll repeatedly to extinguish the fire, holding your hands over 

your face to protect it from fire flames.  

 

6. Hazardous Materials Release and/or Spills Procedure 

● In case of hazardous chemical/ materials release and/ or spills, immediately act to contain and stop the 

spill for safe collection, recovery and disposal.  

● If the spill creates or poses any hazards or risks and causes a toxic gas release, fire, explosion, and/or 

injury, immediately evacuate the affected area and secure it with restricted access barriers.  

● Contact the OSH Officer immediately.  

● The OSH Officer will contact emergency services (999), report the location and provide spilled/released 

materials information.  

● All hazardous materials release and/ or spills shall be reported to the Education sector regulatory 

authority (ADEK) 

 

7. Infrastructure/Facilities Malfunction Procedures 

a. In Case of Power Outage  

● In the event of electric power outage, back-up generators or batteries shall provide power for the fire 

alarm system, emergency exit signs and emergency lighting.  

● However, consider keeping a stock of flashlights or plug-in battery operated emergency lights in the 

Entity.  

● Battery back-up signs are required for emergency exit doors.  

● Determine as soon as possible if the power outage will be for a long period. Consider closing the Entity 

for the remainder of the day.  

 

b. In Case of Elevator Malfunction  

● Each elevator should be equipped with an emergency telephone connected to Entity 

security/maintenance.  

● If you are trapped in an elevator, STAY CALM and use the emergency telephone. You do not need to 

dial a number. It will ring automatically at Entity security/maintenance.  
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● If an elevator does not seem to be operating properly, inform your OSH Officer or maintenance staff.  

 

c. In Case of Structure Collapse  

● Contact the OSH Officer immediately.  

● Make sure there is no injured person.  

● OSH Officer shall call for emergency at 999 and secure the area.  

● All Structural collapse cases shall be reported to the Education Sector Regulatory Authority (ADEK).  

 

8. Severe Weather Conditions (Sand Storm/Thunderstorm/Hail/Wind) Procedure 

● Severe Weather Storm Watch (sand storm/ thunderstorm/ hail/ wind) is given when conditions are 

favorable for severe weather. Normal Entity activities may continue, but the OSH Officer should 

monitor the situation.  

● Severe Weather Storm Warning is given when severe weather is occurring in the area. Be prepared to 

move to a place of shelter if threatening weather approaches. Stay indoors away from windows until the 

storm passes.  

 

9. Earthquakes Procedure 

● If there is an earthquake, there is limited time to react. When you first feel shaking, immediately take 

cover under something sturdy like your desk or a table, and cover your face and head with your arms.  

● If you cannot reach overhead cover, cover your face and head with your arms braced and secure 

yourself in an interior doorway or crouch in an interior corner away from windows, shelves and/ or 

cabinets. Try to keep at least five meters away from windows to avoid flying glass. Keep away from 

overhead light fixtures.  

● Do not try to get outside. If you are outside at the time of the earthquake, move away from the sides of 

buildings, overhead wires, or other hazards.  

● When the order is given to evacuate the building, follow the evacuation plan procedure. Watch out for 

fallen debris and electrical wires.  

● If you are driving, pull over to the side of the road and stop. Avoid overpasses and power lines. Stay 

inside the vehicle until the shaking is over.  

● Be prepared for aftershocks. 

  

10. Calls and Written Threats Procedure 

● Take any threat seriously.  

● Immediately report the situation to the Entity OSH Officer/Principle who will then notify the Police 

department (999).  

● Police will determine and advise what further action to take.  

● If you receive a written threat, do not handle the correspondence further. Secure the area and call 

Police department (999).  

● If you receive a telephone threat, keep calm and courteous, note the exact time of the call and attempt 

to write down the exact words of the caller. Ask the caller to repeat information. Get as much 

information as possible by asking:  

o What is the nature of the threat (bomb, biological, etc.)?  

o Where is it located?  

o What does it look like? 

● If possible, signal another person and write a note explaining the nature of the call and declared threat.  

● The other person can then alert the OSH Manager/Principle. Give all the information you obtain to 

Police Officers when they arrive at the Entity.  

 

11. Suspicious Persons Procedure 

● If you see a suspicious person in your Entity, immediately advise security and/ or the OSH Officer.  

● Provide a complete description of the person, what he or she was doing and his or her last known 

location and direction of travel.  
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● OSH officer/ Principal will notify the police department for support and an immediate response.  

● If possible, have security detain, isolate and secure the suspicious person until Police Officers arrive.  

● Police Officers will remove unauthorized persons from the premises, issue them with trespass warnings 

or arrest them 

 

12. Medical Cases and Medical Evacuation Procedure 

● Immediately contact the Entity Medical Services Provider and OSH Officer/ Principal.  

● Make the injured person as comfortable as possible.  

● Do not move the victim any more than is necessary for his or her safety.  

● If trained to do so, apply first aid and/or other medical treatment.  

● Never administer liquids to an unconscious victim.  

● Do not remove objects that may be embedded in the victim’s skin or body.  

● For life threatening injuries or conditions, immediately call emergency services (999) to request medical 

assistance.  

● All such cases shall be reported to the Education Sector Regulatory Authority (ADEK).  

 

13. Epidemic Diseases Procedure 

● The Entity medical service provider will usually be the first staff member to recognize a higher incidence 

of illness among staff and students or the presence of a communicable/ infectious disease.  

● Staff must promptly report any evidence of a communicable/ infectious disease in their classes to the 

Entity medical service provider.  

● If a higher incidence of illness is recognized by the Entity medical service provider, it must be reported 

immediately to Health Authority.  

● The Health Authority will then issue further instructions for dealing with the situation.  

 

14. Emergency Management Requirements for People with Special Needs Procedure 

● People with special needs may require additional assistance during emergency evacuation. A special need 

could be:  

o A visual impairment;  

o A hearing impairment;  

o A mobility impairment;  

o An intellectual disability; or  

o a special medical condition such as a heart problem or pregnancy.  

 

15. Minimum Requirements for Planning the Assistance of People with Special Needs in an 

Emergency 

Creating a Personal Support  

● A personal support must be formed to assist in the evacuation of people with special needs in the event 

of an emergency.  

● Personal support members may include teachers, staff and students.  

● Identify the areas of action for each of the members of the personal support and also have back up and 

standby persons to act in the absence of main personal support person.  

 

Personal Assessment 

● Entity should assess each known case of special need to determine the abilities and limitations of the 

person, the evacuation strategy and any relevant medical issues. This should be documented in a plan 

and a copy provided to all members of the personal support.  

● The personal support team must conduct periodic emergency response training for students with special 

needs and the person responsible for their care. This will help students understand what to expect in an 

emergency and provide opportunities for students and personal support/ escort system team members 

to interact and become comfortable with each other.  
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16. The personal support team members and students with special needs are required to: 

● Understand the Entity emergency response plan.  

● Learn to communicate with personal support team.  

● Be able to communicate specifics about their special needs; and use any necessary tools such as personal 

response plans, evacuation equipment or visual aids.  

 

17. Communications Procedure 

● Clear communications about emergency management hazards, threats and risks is a continuous and 

ongoing process before, during and after an emergency.  

● All risk communications language and terms used must be easily understood, concise and non-technical.  

● Timely and effective dissemination is critical.  

● Each Entity should appoint and train a spokesperson. The OSH Officer should be appointed as the 

alternate spokesperson. Spokespersons must be trained and credible to effectively function in a stressful 

emergency environment. Ideally, they should build credibility and confidence by participating in all 

emergency management communications activities. By doing so they will have an in-depth knowledge of 

the hazards, threats and risks and be widely known to parents, the public, media and other partners and 

stakeholders prior to an actual emergency.  

 

Place Phone 

number 

Place Phone number 

Civil Defense 997 Healthy Authority 03-7678883 

Ambulance 998 Environment Agency 03-7050800 

Police 999 Municipality 03-7128000 

 


