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 ∫ W�U(« Ÿu�o�d(«ÆÆÆCASE                                   الشركةالموقع: مقر …………SITE                                Ø  Ø   ∫ a�—U��«DATE 

 Â
S.N. 

 qLF�«  «uD�
PROCEDURE  

 ‰u��*«
RESPONSIBLE 

XO�u��«® WIO�œ © 
TIME ( MINUTES) 

  UE�ö�
REMARKS 

  س جميع العاملين تشغيل اإلنذار 1

  3س+ الصيانة فصل التيار الكهربى 2

  1س+ مسئول السالمة إبالغ المطافى 3

  5س+ جميع العاملين تطبيق خطة اإلخالء 4

  10س+ جميع العاملين معاونة المطافى 5

  20س+ جماعة اإلطفاء التأكد من إطفاء الحريق وإخماد كافة مصادر النيران 6

  25س+ جماعة األمن والسالمة تجميع األفراد فى منطقة التجمع بعد السيطرة على الحريق 7

  30س+ جميع العاملين إعادة الشىء ألصله والعودة للعمل 8

  قبل نهاية يوم العمل مدير السالمة عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف 9

  اليوم التالى ممثل اإلدارة عرض تقرير الحادثة على اإلدارة العليا إلتخاذ القرار المناسب 10
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ISSUE DATE: 2009 / 7 / 1                                                                                                                                                                        ISSUE NO. ( 

 

 Â
S.N. 

 qLF�«  «uD�
PROCEDURE 

 ‰u��*«
RESPONSIBLE 

XO�u��«® WIO�œ © 
TIME ( MINUTES) 

  UE�ö�
REMARKS 

  س جميع العاملين تشغيل اإلنذار 1

  1س+ الصيانة فصل التيار العمومى 2

  5س+ الصيانة إبالغ وردية الكهرباء 3

    فى حالة حدوث حريق نتيجة ذلك يتم إتباع األتى : 4
  1س+ مسئول السالمة إبالغ المطافى 4-1
  5س+ جميع العاملين تطبيق خطة اإلخالء 4-2
  10س+ جميع العاملين معاونة المطافى 4-3
  20س+ جماعة اإلطفاء التأكد من إطفاء الحريق وإخماد كافة مصادر النيران 4-4
  25س+ جماعة األمن والسالمة تجميع األفراد فى منطقة التجمع بعد السيطرة على الحريق 4-5
  30س+ جميع العاملين إعادة الشىء ألصله والعودة للعمل 4-6
  قبل نهاية يوم العمل مدير السالمة عمل تقرير بالحادثة وتدوين نقاط القوة والضعف 4-7
  اليوم التالى ممثل اإلدارة عرض تقرير الحادثة على اإلدارة العليا إلتخاذ القرار المناسب 4-8
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ISSUE DATE: 2009 / 7 / 1                                                                                                                                                                        ISSUE NO. ( 

 

 Â
S.N.  qLF�«  «uD�

PROCEDURE  

 ‰u��*«
RESPONSIBLE 

XO�u��«® WIO�œ © 
TIME ( MINUTES) 

  UE�ö�
REMARKS 

  س جميع العاملين تشغيل اإلنذار 1

  1س+ جميع العاملين إخالء الشركة طبقا لخطة اإلخالء 2

  1س+ مسئول السالمة إبالغ النجدة واإلسعاف والمطافى 3

  5س+ مسئول السالمة اإلشراف على تجميع األفراد بمنطقة التجمع 4

  س+-- المدير اإلدارى عودة العاملين للعمل بعد التأكد من إنتهاء الهزات 5
6     
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 Â
S.N.  qLF�«  «uD�

PROCEDURE  

 ‰u��*«
RESPONSIBLE 

XO�u��«® WIO�œ © 
TIME ( MINUTES) 

  UE�ö�
REMARKS 

  س شئون العاملين-الشئون القانونية التحقيق مع المتهم 1

  20س+ مدير األمن إبالغ الشرطة ( فى حالة ثبوت الجريمة ) 2

   المدير واإلدارى متابعة التحقيقات 3

   المدير واإلدارى فصل المتهم وخصم جميع مستحقاته وإبالغ مكتب التأمينات والعمل . 4
5     
6     
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م 
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خطوات العمل 
PROCEDURE  

المسئول 
RESPONSIBLE 

التوقيت( دقيقة ) 
TIME ( MINUTES) 

مالحظات 
REMARKS 

   مسئولو العيادة محاولة إسعاف المصاب بالعيادة  .1

   المدير اإلدارى  والشرطة فى حاالت اإلصابات الخطرة أوالوفاة .إبالغ اإلسعاف  .2

   المدير اإلدارى  .إبالغ أهل المصاب/المتوفى  .3
   المدير اإلدارى  .مرافقة المصاب/المتوفى للمستشفى  .4
   مدير السالمة التحقيق فى أسباب اإلصابة وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية .  .5
   المدير اإلدارى  .متابعة عالج المصاب لحين شفائه وعودته للعمل  .6
7.      

 
 


