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خطة اإلخالء

يقوم فريق االستقبال املكون من أسماء الشامسي، منال القطلبي، وغالينا حسني بتلقي بالغ 
الحادث عن طريق املوظفني، أو عن طرق أجهزة اإلنذار، ومن ثم يقومون بإعطاء أمر اإلخالء عن 
طرق الصفارات العادية وصفارات اإلنذار اليدوية، وعلى الفور يتم إبالغ الجهات املختصة عن 

الحادث ونوعه ومكانه.

Emergency Evacuation Plan - Sports Complex  
خطة إخالء املجمع الرياضي 

Ground Floor  
الطابق األرضي

You Are Here  
أنت هنا 

 القطاع A قسم الطالبات

  القطاع B قسم الطالب   

 القطاع C المسبح والصالة متعددة االستخدام 

           یرجى مالحظة وجود ثالثة أرقام وذلك لالستعداد للخیارات البدیلة:  

یـقوم فـریـق اإلخـالء، واإلطـفاء، واإلنـقاذ، واإلسـعاف، الـمكون مـن بـینو وجـیري، بـمساعـدة 1.
أصحاب الھمم في اإلخالء وإنقاذ المحصورین.  

یـقوم فـریـق اإلخـالء، واإلطـفاء، واإلنـقاذ، واإلسـعاف، الـمكون مـن لـوردیـني ودانـیلو، 2.
بالتعامل مع الحریق. 

یقوم فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بإخالء القطاع (A) قسم الطالبات. ویقوم -
الفریق، المكون من (لوردیني وبینو)، بإخالء المتواجدین في القطاع عن طریق البوابة رقم 

(7،6،5)، والتجمع عند نقطة التجمع  التجمع رقم (5، 1). 

 یقوم فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بإخالء القطاع (B) قسم الطالب. ویقوم -
الفریق، المكون من (عبد الحمید بكور، دانیلو)، بإخالء المتواجدین في القطاع عن طریق 

البوابة رقم (1)، والتجمع عند نقطة التجمع رقم (1، 5). 

 يقوم فريق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بإخالء القطاع (C) قطاع -
املسبح والصالة متعددة االستخدام. ويقوم الفريق، املكون من (هيما، جانيت، 
جيفري، جمال و جيري)، بإخالء املتواجدين في املسبح عن طريق البوابة رقم 

(8،7) والتجمع عند نقطة التجمع رقم (5، 1)، كما يقوم الفريق بإخالء املتواجدين 
في  الصالة متعددة االستخدام عن طريق البوابة رقم (2،3) والتجمع عند نقطة 

التجمع رقم (5، 1). و كما  يقوم فريق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف  
بمساعدة أصحاب الهمم ، وإنقاذ املحصورين. و التعامل مع الحريق و بإسعاف 

املصابني. 

التعامل بعد اإلخالء

یقوم أعضاء فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بتأمین المداخل كالتالي: 
لوردیني یتولى المخرج (6،5) وبینو یتولى المخرج (4)، وعبدالحمید و دانیلو 
یتولیان المخرج (1)، أما ھیما وجانیت، وجمال، وجیفري، و جیري فیتولون  

مخرج المسبح (8،7) و مخرج الصالة متعددة االستخدام (2،3) . 

عن طریق البوابة رقم (1،5) یقوم أعضاء فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، •
واإلسعاف بحصر األعداد عند نقاط التجمع كالتالي: عبد الحمید بكور یتولى 

مسؤولیة نقطة التجمع رقم (1)، أما لوردیني فتتولى مسؤولة نقطة التجمع رقم 
 .(5)

یقوم فریق االستقبال بانتظار الفرق المختصة، وإرشادھم لمكان الحادث، وانتظار •
التعلیمات.
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الحادث عن طريق املوظفني، أو عن طرق أجهزة اإلنذار، ومن ثم يقومون بإعطاء أمر اإلخالء عن 
طرق الصفارات العادية وصفارات اإلنذار اليدوية، وعلى الفور يتم إبالغ الجهات املختصة عن 

الحادث ونوعه ومكانه.
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           یرجى مالحظة وجود ثالثة أرقام وذلك لالستعداد للخیارات البدیلة:  

یـقوم فـریـق اإلخـالء، واإلطـفاء، واإلنـقاذ، واإلسـعاف، الـمكون مـن بـینو وجـیري، بـمساعـدة 1.
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الفریق، المكون من (لوردیني وبینو)، بإخالء المتواجدین في القطاع عن طریق البوابة رقم 

(7،6،5)، والتجمع عند نقطة التجمع  التجمع رقم (5، 1). 
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الفریق، المكون من (عبد الحمید بكور، دانیلو)، بإخالء المتواجدین في القطاع عن طریق البوابة 

رقم (1)، والتجمع عند نقطة التجمع رقم (1، 5). 

 يقوم فريق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بإخالء القطاع (C) قطاع -
املسبح والصالة متعددة االستخدام. ويقوم الفريق، املكون من (هيما، جانيت، 
جيفري، جمال و جيري)، بإخالء املتواجدين في املسبح عن طريق البوابة رقم 

(8،7) والتجمع عند نقطة التجمع رقم (5، 1)، كما يقوم الفريق بإخالء املتواجدين 
في  الصالة متعددة االستخدام عن طريق البوابة رقم (2،3) والتجمع عند نقطة 

التجمع رقم (5، 1). و كما  يقوم فريق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف  
بمساعدة أصحاب الهمم ، وإنقاذ املحصورين. و التعامل مع الحريق و بإسعاف 

املصابني. 

التعامل بعد اإلخالء

یقوم أعضاء فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بتأمین المداخل كالتالي: 
لوردیني یتولى المخرج (6،5) وبینو یتولى المخرج (4)، وعبدالحمید و دانیلو 
یتولیان المخرج (1)، أما ھیما وجانیت، وجمال، وجیفري، و جیري فیتولون  

مخرج المسبح (8،7) و مخرج الصالة متعددة االستخدام (2،3) . 

عن طریق البوابة رقم (1،5) یقوم أعضاء فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، •
واإلسعاف بحصر األعداد عند نقاط التجمع كالتالي: عبد الحمید بكور یتولى 

مسؤولیة نقطة التجمع رقم (1)، أما لوردیني فتتولى مسؤولة نقطة التجمع رقم 
 .(5)

یقوم فریق االستقبال بانتظار الفرق المختصة، وإرشادھم لمكان الحادث، وانتظار •
التعلیمات.
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بمساعدة أصحاب الهمم ، وإنقاذ املحصورين. و التعامل مع الحريق و بإسعاف 

املصابني. 

التعامل بعد اإلخالء

یقوم أعضاء فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بتأمین المداخل كالتالي: 
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واإلسعاف بحصر األعداد عند نقاط التجمع كالتالي: عبد الحمید بكور یتولى 

مسؤولیة نقطة التجمع رقم (1)، أما لوردیني فتتولى مسؤولة نقطة التجمع رقم 
 .(5)

یقوم فریق االستقبال بانتظار الفرق المختصة، وإرشادھم لمكان الحادث، وانتظار •
التعلیمات.
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خطة اإلخالء

يقوم فريق االستقبال املكون من أسماء الشامسي، منال القطلبي، وغالينا حسني بتلقي بالغ 
الحادث عن طريق املوظفني، أو عن طرق أجهزة اإلنذار، ومن ثم يقومون بإعطاء أمر اإلخالء عن 
طرق الصفارات العادية وصفارات اإلنذار اليدوية، وعلى الفور يتم إبالغ الجهات املختصة عن 

الحادث ونوعه ومكانه.
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           یرجى مالحظة وجود ثالثة أرقام وذلك لالستعداد للخیارات البدیلة:  

یـقوم فـریـق اإلخـالء، واإلطـفاء، واإلنـقاذ، واإلسـعاف، الـمكون مـن بـینو وجـیري، بـمساعـدة 1.
أصحاب الھمم في اإلخالء وإنقاذ المحصورین.  

یـقوم فـریـق اإلخـالء، واإلطـفاء، واإلنـقاذ، واإلسـعاف، الـمكون مـن لـوردیـني ودانـیلو، 2.
بالتعامل مع الحریق. 

یقوم فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بإخالء القطاع (A) قسم الطالبات. ویقوم -
الفریق، المكون من (لوردیني وبینو)، بإخالء المتواجدین في القطاع عن طریق البوابة رقم 

(7،6،5)، والتجمع عند نقطة التجمع  التجمع رقم (5، 1). 

 یقوم فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بإخالء القطاع (B) قسم الطالب. ویقوم -
الفریق، المكون من (عبد الحمید بكور، دانیلو)، بإخالء المتواجدین في القطاع عن طریق البوابة 

رقم (1)، والتجمع عند نقطة التجمع رقم (1، 5). 

 يقوم فريق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بإخالء القطاع (C) قطاع -
املسبح والصالة متعددة االستخدام. ويقوم الفريق، املكون من (هيما، جانيت، 
جيفري، جمال و جيري)، بإخالء املتواجدين في املسبح عن طريق البوابة رقم 

(8،7) والتجمع عند نقطة التجمع رقم (5، 1)، كما يقوم الفريق بإخالء املتواجدين 
في  الصالة متعددة االستخدام عن طريق البوابة رقم (2،3) والتجمع عند نقطة 

التجمع رقم (5، 1). و كما  يقوم فريق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف  
بمساعدة أصحاب الهمم ، وإنقاذ املحصورين. و التعامل مع الحريق و بإسعاف 

املصابني. 

التعامل بعد اإلخالء

یقوم أعضاء فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، واإلسعاف بتأمین المداخل كالتالي: 
لوردیني یتولى المخرج (6،5) وبینو یتولى المخرج (4)، وعبدالحمید و دانیلو 
یتولیان المخرج (1)، أما ھیما وجانیت، وجمال، وجیفري، و جیري فیتولون  

مخرج المسبح (8،7) و مخرج الصالة متعددة االستخدام (2،3) . 

عن طریق البوابة رقم (1،5) یقوم أعضاء فریق اإلخالء، واإلطفاء، واإلنقاذ، •
واإلسعاف بحصر األعداد عند نقاط التجمع كالتالي: عبد الحمید بكور یتولى 

مسؤولیة نقطة التجمع رقم (1)، أما لوردیني فتتولى مسؤولة نقطة التجمع رقم 
 .(5)

یقوم فریق االستقبال بانتظار الفرق المختصة، وإرشادھم لمكان الحادث، وانتظار •
التعلیمات.
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